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1 Inleiding 
 

Binnen de Oldtimer Club Leusden (OCL) hebben we gekozen om een voorzichtige start te 

maken met het elektronisch uitzetten van ritten en het daaraan gekoppelde elektronisch 

navigeren. Het uitgangspunt hierbij is dat het papieren routeboek blijft bestaan zolang hier 

een behoefte aan is. 

Deze handleiding is bedoeld voor uitzetters van routes die gebruik willen maken van 

elektronische route planning Myrouteapp en voor leden die een route willen rijden m.b.v. 

elektronische navigatie. Tevens staan in dit handboek de procedures die intern worden 

gebruikt door de beheerder. 
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2 Reden voor deze nieuwe versie 
Versie 5.1 

Verwerking opmerkingen Max van Weerd 

Inschrijven met voor en achternaam zoals bekend 

Verwerking opmerkingen Teun Noordhoff 

Opsplitsing van handboek in drie delen 

Lay-out zoals voorgesteld door Atzo Nicolai 

 

 

Versie X,Y 

X er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd 

Y er is tekst veranderd in het document  
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3 Elektronisch navigeren voor leden 
 

3.1 Aanmeldprocedure voor elektronisch navigeren 

 

3.1.1 Inleiding 

Nadat je bent geregistreerd als lid van de OCL ontvang je een welkomstmail met de eerste 

drie onderstaande Tips & Tricks. 

De stappen zoals hier beneden omschrijven de schermen als je inlogt via je PC/Laptop in de 

kolom links en via je smartphone in de kolom rechts. 

Naarmate je behendiger wordt in het gebruik van My-route-app zul je zien dat er meer opties 

zijn om een resultaat te bereiken. Voor de eenvoud van dit handboek is dit beperkt tot een 

van de alternatieven. 

 

3.1.2 Met Laptop of PC 

 

3.1.2.1 Registreren bij Myrouteapp 

Verzoek; maak er a.j.b. geen zoekplaatje van voor de beheerder en schrijf je in met je voor 

en achternaam zoals deze bij ons bekend zijn. Ga naar de website van Myrouteapp. 

(www.myrouteapp.com), 

1 Stel je voorkeurtaal in(rechts naast het logo van Myrouteapp, 

2 klik rechtsboven op registreer en vul alle gegevens in, 

3 je ontvangt nu een email (in je spam?) met het verzoek je registratie te bevestigen, 

4 je bent nu geregistreerd, 

5 je hoeft geen betaald abonnement af te sluiten. Je hebt niet meer nodig dan de 

functionaliteit die bij de gratis versie beschikbaar is. 

 

3.1.2.2 Vriend worden van de OCL 

1 Login Myrouteapp met je gebruikersnaam/wachtwoord, (Rechtsboven), 

2 klik links in het scherm op “Vrienden uitnodigen”, 

3 typ “oldtimer club leusden” (Kleine letters en spaties!), 

4 “oldtimer club leusden” verschijnt nu onder je getypte tekst, 

5 je klikt nu op deze tekst en klik op uitnodigen, 

6 je kan nu uitloggen, 

7 de webmaster van de OCL krijgt nu een email met je verzoek, na controle van je 

email adres zal hij/zij je accepteren als vriend, 

8 tevens nodigt hij/zij je nu uit om lid te worden van de besloten groep van OCL, 

9 Je ontvangt daarover een email. 

http://www.myrouteapp.com/
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3.1.2.3 Lid worden van de besloten groep van de OCL 

 

Op het moment dat je vriend bent geworden van de OCL ontvang je een email van het 

systeem dat je bent uitgenodigd om lid te worden van onze besloten groep. 

1 Klik op groep bekijken in de mail en login 

2 klik links in je scherm op groepen 

3 je ziet nu “OCL Elektronisch navigeren” in lichtblauw, 

4 klik op pijltje  “OCL Elektronisch navigeren” en keur verzoek goed 

5 je bent nu lid van de besloten groep van OCL, gefeliciteerd! 

Vanaf dit moment is het wachten tot je door de Oldtimer Club Leusden wordt uitgenodigd 

voor het deelnemen aan een evenement. 

Het is niet noodzakelijk om een route in je eigen omgeving te plaatsen 

 

 

3.1.3 Met Myoute-app op je smartphone 

 

Bij het gebruik maken van je smartphone gaan we er vanuit dat je ook email kunt ontvangen. 

Alhoewel Myroute-app ook een app beschikbaar heeft voor je smartphone gaan we ervanuit  

dat je deze niet installeert! 

Dit handboek beschrijft enkel het gebruik van Myroute-app met inloggen via 

www.myrouteapp.com. 

 

 

3.1.3.1 Registreren bij Myrouteapp 

 

1 Ga naar de website van Myrouteapp. (www.myrouteapp.com), 

2 stel je voorkeurtaal in met het menu(rechts boven), 

3 klik linksboven op registreren en vul alle gegevens in, 

4 je ontvangt nu een email (in je spam?) met het verzoek je registratie te bevestigen, 

5 bevestig je registratie, 

6 je bent nu geregistreerd, 

7 Je hoeft geen betaald abonnement af te sluiten. Je hebt niet meer nodig dan de 

functionaliteit die bij de gratis versie beschikbaar is. 

 

  

http://www.myrouteapp.com/
http://www.myrouteapp.com/
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3.1.3.2 Vriend worden van de OCL 

 

 

1 Login Myrouteapp met je gebruikersnaam/wachtwoord, (Rechtsboven), 

2 klik links onderin het scherm op “Vrienden”, 

3 Klik op “Vrienden uitnodigen”, 

4 typ “oldtimer club leusden” (Kleine letters en spaties!), 

5 “oldtimer club leusden” verschijnt nu onder je getypte tekst, 

6 je klikt nu op deze tekst en klik op uitnodigen, 

7 je kan nu uitloggen Klik rechtsboven op het “profiel”, 

8 de webmaster van de OCL krijgt nu een email met je verzoek, 

9 na controle van je email adres zal hij/zij je accepteren als vriend, 

10 tevens nodigt hij/zij je nu uit om lid te worden van de besloten groep van OCL, 

11 je ontvangt daarover een email. 

 

3.1.3.3 Lid worden van de besloten groep van de OCL 

Op het moment dat je vriend bent geworden van de OCL ontvang je een email van het 

systeem dat je bent uitgenodigd om lid te worden van onze besloten groep OCL Elektronisch 

navigeren. 

1 Klik op groep bekijken in de mail(Grote blauwe vlak) en  

2 klik rechtsboven op “Login”, 

3 klik links onder in  blauwe scherm op “Lid worden”, 

4 klik op “OK”, 

5 je bent nu lid van de besloten groep van OCL, gefeliciteerd! 

 

Vanaf dit moment is het wachten tot je door de Oldtimer Club Leusden wordt uitgenodigd 

voor het deelnemen aan een evenement. 

Het is niet noodzakelijk om een route in je eigen omgeving te plaatsen 
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4 Verklarende woordenlijst 
 

 

Myroute-app Een internet applicatie, deze komt dus niet 
op je PC of smartphone te staan. 

Na registreren worden hier al je gegevens 
en routes opgeslagen, zoals wie je 
navigatievrienden zijn, van welke groepen 
je lid bent en aan welke evenementen je 
gaat deelnemen. 

Myroute-app Navigation Een navigatie applicatie voor op je 
smartphone. Deze vervangt je aparte 
navigatie systeem en is afgestemd op 
gebruik met Myroute-app. Het grote 
voordeel van deze applicatie is dat je hierop 
handmatig geen routes hoeft te laden, want 
dat gebeurt automatisch.  

  

  

  

 


