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TIP 1 
Op dezelfde manier kun je uiteraard 
ook achteraf je trip bekijken, door je 
toestel een track bij te laten houden. 
Bij de TomTom Rider moet je dan wel 
zorgen dat je aan het begin van de rit 
<opnemen> aan zet en de opname via 
een SD kaartje overzetten naar je 
computer. 

BRAIN FOLTS

Maar: gaat het je erom met Streetview de 

kwaliteit van een zojuist ontworpen route 

te bekijken dan is er een ander heel handig 

tooltje. Ook nu weer: sla je route op als gpx 

of kml bestand en surf naar http://brian-

folts.com/driver/

stand kiezen>. Selecteer je route, schenk 

een glas wijn in, leun achterover en druk op 

de knop onderaan: <spelen>. 

Fantastisch! Zelfs zonder ook maar een 

meter gereden te hebben zie je de hele 

route automatisch voorbij komen. Je kunt  

‘m zelfs full screen instellen maar het kaart-

je rechtsboven kan ook erg handig zijn. Het 

kan immers zijn dat je ziet dat je ineens 

over een industrieterrein rijdt (of een onge-

wenst zandpad). Op dat moment druk je op 

pauze en zoomt op de kaart in/uit op de 

actuele locatie. Even onthouden waar het is 

en terug naar je routeprogramma om even-

tuele correcties aan te brengen. 

Hou ook in de gaten dat je het afspelen ook 

kunt versnellen, vertragen of pauzeren. 

Daarnaast kun je de beelden van de route 

opslaan als moving gif-bestand of als linkje 

doorsturen naar je toervrienden; kunnen 

ook zij vast voor genieten. 

NIET MEER GRATIS?

Min of meer. Met bijvoorbeeld een pro-

gramma als Routeyou.com of Myrouteapp.

com kun je iets dergelijks ook doen. Maar 

dan zul je wel telkens zelf plek voor plek op 

de kaart moeten klikken. Maar met het 

tooltje van Brian Folts kun je automatisch 

de hele route gesimuleerd rijden. En nog 

helemaal gratis ook! Hoewel… helemaal 

gratis?

Ja en nee: er is namelijk een belangrijke 

ontwikkeling in routeland gaande: de zoge-

naamde Google Maps api is niet meer gra-

tis. Dat betekent ondermeer dat routeplan-

ners die gebruik maken van Google Maps 

boven een x-tal views per maand fors gaan 

betalen. Dat betekent in de praktijk dat veel 

gratis planners ermee stoppen danwel re-

gelmatig tijdelijk niet meer werken. Wat dat 

betekent voor het tooltje van meneer Folts 

weet ik niet, maar voorlopig werkt het alle-

maal nog.

TIP2
De helikoptervlucht werkt helaas 
niet in Duitsland en Oostenrijk. 
Heeft met privacy te maken. Wil je 
precies weten hoe het zit, google 
dan even op ‘mrgps Duitsland’. 

MRGPS VIDEO REVIEWS
Zie voor uitgebreide video reviews van 

TomTom en Garmin www.mrgps.nl

Kies daar voor <geavanceerde mogelijkhe-

den>. Stel vervolgens in op bijvoorbeeld 3 

frames per seconde (probeer de verschil-

lende instellingen zelf uit) en druk op <be-
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