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Door de via’s van de eerste helft van de rou-

te te verwijderen hou ik de oostpoot over. 

Deel 2 van de route is nu ook klaar.

In de omgeving Wuppertal vind ik een leuk 

stukje Bergisches Land en daar hou ik dit van 

over:

Helaas gaat ie verkeerd om, maar da’s een 

kwestie van kiezen voor <omdraaien>:

Met de drie routesegmenten ga ik aan de 

slag. Ik heb een hotel geboekt in Asbach en 

ga nu eerst op TomTom MyDrive een span-

nende route plannen van Rectum naar As-

bach. Vervolgens kies ik links voor de tab 

<routes> en met <toevoegen> breng ik deel 

1, 2 en 3 in beeld. Door op het vierkantje te 

klikken, geef ik elke route z’n eigen kleur:

Dit is het resultaat:

Ik zou nu op zoek kunnen gaan naar aanvul-

lende routes, maar ik wil ook de scenic rou-

ting van TomTom z’n werk laten doen. Ik 

druk op de <plus>’ bij route deel 1. En me-

teen doet zich een probleem voor: de keuze 

is slechts <vooraan> of <achteraan>, terwijl 

ik route deel 1 in het midden wil. Da’s on-

handig, maar oplosbaar. Ik kies voor <ach-

teraan> maar laat punt 2 (het eindpunt) er 

tijdelijk even uit. Ook route deel 2 en 3 voeg 

ik <achteraan> toe en tot slot zoek ik via het 

invoerscherm linksboven naar <Asbach>. En 

dit is het resultaat:

Overal waar de markers staan, heb je te ma-

ken met een deel van een tocht. Vooral de 

ritdelen zonder markers vragen om aan-

dacht, en dan vooral tussen punt 36 en 37. 

Kwestie van enkele via’s toevoegen of weg-

gooien. Maar het begin van de route ziet er 

al prima uit:

Natuurlijk: er zit een omweg in, maar dat wil 

ik ook. Bij het laatste viapunt zie ik dat de rit 

371 km is geworden. Da’s goed te doen. 

Over de snelweg was de rit 250 km geweest, 

waarmee ik zo’n 2,5 uur zoet was geweest. 

Maar nu ben ik op dag 1 al 9 uur aan het 

toeren! De route kun je opslaan als gpx-

track en volgens de ‘MrGPS methode’ zowel 

in je Zumo als Rider laden. Dat de route is 

gemaakt op de TomTom MyDrive maakt niet 

uit: als track zal de route ook in de Zumo 

onveranderd blijven. 

Al met al: de interface binnen MRA is voor 

verbetering vatbaar, het zou zeker makkelij-

ker kunnen. Maar het kán wel! En juist de 

combinatie met <spannende route> van TT 

MyDrive maakt het eenvoudig om ook heel 

interessante verbindingsroutes te maken. 

Ga er een beetje mee spelen en je krijgt er 

vanzelf handigheid in. Mooie opdracht voor 

dit najaar!
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