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De makers van het programma Tyre-to-Travel hebben zich op een nieuwe applicatie gestort. Alhoewel het programma Tyre (voorlopig) gewoon blijft bestaan, is gekozen voor een nieuwe aanpak via een online applicatie. Het programma Tyre was alleen beschikbaar voor Windows, maar
de nieuwe applicatie is geschikt voor Windows, Android en IOS. De app is te vinden op https://
www.myrouteapp.com/. Er is een gratis Basic editie beschikbaar en een Gold editie kost €49,- per
jaar (nu tijdelijk €24,50 per jaar).
De Basic editie kan alleen overweg
met het kaartmateriaal van GoogleMaps. De Gold Editie kan ook met
TomTom kaarten en Here kaarten
(identiek aan de Garmin kaarten)
overweg. De routes worden opgeslagen op de server van Myroute en
zijn te delen met andere gebruikers.
De routes zijn in vele formaten te
downloaden en daarna via USB over
te dragen naar het navigatieapparaat. De routes kunnen ook rechtstreeks naar de navigatie apparaten
worden gestuurd, tenminste ... in de
Gold Editie (nog "under construction"). Het is dus wel geschikt voor
MyRouteApp - voor Windows, Android en IOS
vele soorten navigatie apparaten.
De TomTom gebruikers hebben nu eindelijk een applicatie (alleen de Gold Editie) die overweg
kan met de kaarten van TomTom, zodat de gereden route gelijk is aan de gemaakte route.
De app is vrij eenvoudig van opzet en het duurt dan ook niet lang voordat je zelf routes kan maken.
Als je een route maakt, dan worden alleen de routepunten opgeslagen. Het gebruikte kaartmateriaal bepaalt dan de uiteindelijke route.
Conclusie:
Een nuttige app, die voor de TomTom gebruiker een enorme verbetering kan betekenen. Daar is dan wel
een Gold Editie voor nodig à €49,per jaar, want anders kan het TomTom kaartmateriaal niet worden gebruikt.
De Garmin Zūmo bezitter kan in de
Gold Editie gebruik maken van het
online Here-kaartmateriaal, dat identiek zou zijn aan het Garminkaartmateriaal; de versie van het
kaartmateriaal is echter niet duidelijk.
MyRouteApp - voor Zumo en TomTom
Bij het exporteren als gpx-bestand,
worden alleen de routepunten als route opgeslagen en ook wordt de route als track opgeslagen. Als de route wordt gereden, dan zal
de Zūmo de route moeten herberekenen. Dit gaat natuurlijk afwijkingen in de route veroorzaken.

Dit herberekenen is bij een route die gemaakt is in BaseCamp niet nodig, omdat BaseCamp
meer dan alleen de via-punten vastlegd.
De track kan ook worden gebruikt voor navigatie (alleen nieuwere Zūmo's) en dat lijkt op papier
een betere optie. In de praktijk heb ik het navigeren via een track vaak enorm fout zien lopen; het
activeren van een track als je niet op de track staat, resulteert namelijk in een onbedoelde rechtstreekse rit naar het eindpunt.
Een ander minpuntje vind ik de afhankelijkheid van internet. De app heeft internet nodig om te
functioneren en dat is in vele landen toch nog wel een heel groot probleem.
De Garmin Zūmo gebruiker heeft al de beschikking over het gratis programma BaseCamp en de
Myroute-app komt er qua mogelijkheden niet in de buurt. Het enige mogelijke voordeel is dat de
app ook geschikt voor Android en IOS. De prijs van €49,- per jaar heb ik er als Zūmo gebruiker
zeker niet voor over en ik neem ook in de toekomst gewoon mijn Windows 8 tablet met het gratis
BaseCamp mee.

