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kleinste weggetjes opzoeken. Hoe minder 
verkeer op een weg, hoe minder kans dat er 
lokaal verkend is. En hoe groter de kans dat 
je af en toe tegen een dergelijke situatie aan 
loopt. Sommige mensen worden dan heel 
boos (begrijpelijk als er twintig Goldwings 
achter je aan rijden), maar dat heeft niet 
zo’n zin. Schouders ophalen, keren en een 
stukje verderop de route weer oppakken is 
het devies.

HAD IK DIT KUNNEN VOORKOMEN?

Ja. Door de route op de computer voor te 
bereiden en deel voor deel te controleren. 
Dat kan op verschillende manieren, waarbij 
ik MyRouteApp Gold het makkelijkst vind. 

Eén van de trucjes is om dan even de 
StreetView layer aan te zetten. Daarmee 
kun je zien waar Google met z’n auto’s ge-
weest is (werkt helaas niet in Duitsland en 
Oostenrijk). En als je route dan een stuk be-
vat waar ze niet geweest zijn, is dat een te-
ken aan de wand. Niet altijd overigens: in 
de weg waaraan ik woon, zijn ze ook niet 
geweest. Maar in dit geval zou ik duidelijk 
gezien hebben dat er iets loos is, kijk maar.

Bij de ‘2’ staat geen blauwe lijn meer. En 
boven die 2 loopt het blauwe lijntje ‘dood’. 
Dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. 
En inderdaad: als ik in StreetView plek 2 be-
kijk, zie ik precies wat ik onderweg bij ver-

den. Had ik er spijt van dat ik dat niet ge-
daan had? Volstrekt niet. De verdere route 
van 200 kilometer was ronduit fantastisch. 
Geweldig dat die Rider dat zonder enige 
voorbereiding wist te bedenken. En dat ene 
momentje… ach daar hebben we ’s avonds 

met een heerlijk glas Croix Senaillet nog 
smakelijk om gelachen!

NB: in de ‘MrGPS videocursus voor de Tom-
Tom’ komt deze techniek ook aan bod. Eind 
van het jaar zal ik hier ook voor de Garmin 
een videocursus over maken. Wil je boven-
staande voorbeeld zelf bekijken: zoek dan 
in MRA Gold naar ‘Trades’ in Frankrijk. Vul 
op www.myrouteapp.com/go de code 
‘MrGPS in en je kunt de Gold-versie een 
maand gratis gebruiken. 

rassing tegenkwam. Hooguit is de verhar-
ding kennelijk inmiddels iets verlengd.  

Kijk ik bovendien nog even naar dat dood-
lopende stukje dan is zonneklaar waarom 
die Google auto door rechtsomkeert heeft 
gemaakt, terwijl de TomTom ter plekke een 
keurige weg richting ‘Trades’ laat zien.

Al met al: had ik dit kunnen voorkomen? 
Jazeker. Door de route beter voor te berei-
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