NAVIGATIE

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 versie van MyRouteApp (MRA) is een nieuwe en interessante optie rijker. Laten we die eens nader bekijken,
aan de hand van een concrete opdracht.

V

anuit 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 andere aansluit? En hoe koppel je ze dan zo dat
ook de verbindingsroute over mooie wegen
gaat? Laten we eens kijken of dat lukt.

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>.

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.

Tekst en beeld Hans Vaessen

In MRA klik ik op <bibliotheek>. Op de kaart
verschijnen symbolen met beschikbare routes.

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 verbetering zijn. De eerste route die ik selecteer gaat
van Almere naar Bad Bentheim. Daar heb ik
niks aan. Door rechtsonder op <sluiten> te

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.
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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:

Door de via’s van de eerste helft van de route 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:

Dit is het resultaat:

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.

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 spannende route plannen van Rectum naar As-

Overal waar de markers staan, heb je te maken met een deel van een tocht. Vooral de
ritdelen zonder markers vragen om aandacht, en dan vooral tussen punt 36 en 37.
Kwestie van enkele via’s toevoegen of weggooien. Maar het begin van de route ziet er
al prima uit:

Ik zou nu op zoek kunnen gaan naar aanvullende routes, maar ik wil ook de scenic routing van TomTom z’n werk laten doen. Ik
druk op de <plus>’ bij route deel 1. En meteen doet zich een probleem voor: de keuze
is slechts <vooraan> of <achteraan>, terwijl
ik route deel 1 in het midden wil. Da’s onhandig, maar oplosbaar. Ik kies voor <achteraan> 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:

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 gpxtrack 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 makkelijker 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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