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ROUTES MAKEN MET BESTAANDE ROUTES

NIEUWE OPTIES 
IN MYROUTEAPP
Zoals ik vaker op deze pagina’s heb geschreven: de 
wereld staat niet stil. Hadden we het eerder al over 
nieuwe opties in TomTom MyDrive, ook de betaalde ver-
sie van MyRouteApp (MRA) is een nieuwe en interes-
sante optie rijker. Laten we die eens nader bekijken, 
aan de hand van een concrete opdracht. 

Vanuit mijn domicilie Rectum wil ik 

gaan toeren ergens onder Bonn. De 

snelweg vermijd ik en daarom maak 

ik maximaal gebruik van bestaande routes van 

anderen. Dat zijn vaak rondritten waardoor ik 

nooit op de plaats van bestemming kom. En: 

hoe zie je nu welke rit makkelijk op de ande-

re aansluit? En hoe koppel je ze dan zo dat 

ook de verbindingsroute over mooie wegen 

gaat? Laten we eens kijken of dat lukt. 

In MRA klik ik op <bibliotheek>. Op de kaart 

verschijnen symbolen met beschikbare rou-

tes. 

Lastig is dat je niet kunt zien hoe de route 

loopt en hoe lang ie is. Een mouseover zodat 

je de vorm van de route ziet, zou een verbe-

tering zijn. De eerste route die ik selecteer gaat 

van Almere naar Bad Bentheim. Daar heb ik 

niks aan. Door rechtsonder op <sluiten> te 

klikken, keer je terug naar het route-overzicht. 

Werkt toch sneller dan gedacht. 

Na wat klikken vind ik een route die aardig in 

de richting gaat van Bonn, ik open ‘m en kies 

voor <gebruik route> en verander de naam 

in <deel 1>.

Omdat ik het stukje voor Steinfurt niet nodig 

heb, verwijder ik de eerste tien viapunten. 

Dat doe je door linksboven op de kruisjes te 

klikken. 

De eerste bouwsteen van de route is klaar. 

Snel terug naar de bibliotheek op zoek naar 

een route rond Recklinghausen. Van een 

rondrit kan ik een deel gebruiken.
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