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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 5.2 

Lay-out  zoals voorgesteld door Atzo Nicolai 

Suggesties zoals voorgesteld door Willem Posthumus Meyes 

(Routeinstellingen) 

 

Versie 5.1 

Toevoeging van navigeren met je navigatieapparaat 

Betere scheiding tussen downloaden, navigeren en aanschaffen 

 

Versie 5.0 

Verwerking opmerkingen Max van Weerd 

Inschrijven met voor en achternaam zoals bekend 

Verwerking opmerkingen Teun Noordhoff 

Opsplitsing van handboek in drie delen 

 

Versie 6.0 

Aanvulling route downloaden op TomTom 

 

Versie 6.1 

Downloaden route naar TomTom verbeterd 

 

 

Versie X,Y 

X er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd 

Y er is tekst veranderd in het document  
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3 Deelnemen aan een evenement 

3.1 Inleiding 

Op het moment dat de Oldtimer Club Leusden een route heeft uitgezet zal ieder lid van de 

besloten groep “OCL Elektronisch navigeren” worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

Je ontvangt deze uitnodiging via de email. 

 

3.2 Deelnemen 

3.2.1 Op je PC of Laptop 

1 Klik links op het scherm op evenementen 

2 Klik links op het scherm op het gewenste evenement 

3 Klik midden boven op “Deelnemen” 

4 Je bevestiging wordt verstuurd aan de organisatoren 

5 Klik links op evenementen 

6 Klik links op het scherm op het gewenste evenement 

7 Klik boven links van het evenement op routes 

8 Ga nu naar route op je navigatiesysteem zetten (Zie hieronder) 

 

3.2.2 Met Myroute-app op je smartphone 

1 Login op de app via klikken op de blauwe balk “bekijk evenement” van de email 

2 Klik  in blauwe scherm op “Deelnemen”’ 

3 Login indien nodig 

4 Klik op “gaan” 

5 Klik rechtsboven op “Pagina menu” 

6 Klik op “Routes” 

7 Je ziet nu de routes van het evenement. 
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4 Route op je navigatiesysteem zetten 
Dit doe je voor TomTom en Garmin op je PC of Laptop. Voor de Myroute-app navigation kan 

je dat in de app op je smartphone doen. 

Voor de TomTom zijn er twee manieren om de route op je navigatiesysteem te zetten. 

1 Met behulp van de Mydrive software van TomTom voor de modernere systemen en 

2 voor de oudere systemen met behulp van de Myrouteapp Connector. 

 

 

 

4.1 TomTOM via Mydrive 

 

• Navigatie systemen welke geschikt zijn voor Mydrive software van TomTom. 

De volgende systemen en nieuwer! 

 

TomTom GO  

Supreme, 6200 Wi-Fi, 5200 Wi-Fi, 620 Wi-Fi, 520 Wi-Fi, 6000 / 6100, 600/610, 

5000/5100, 500/510, LIVE 2050 World, 1050 World, 1050, LIVE 1050/GO LIVE 2050, 

LIVE 1000, 1000, LIVE 820, LIVE 825 

TomTom Start 

START 62, START 52, START 52, START 42, Start 25   

TomTom Via 

VIA 53, Via 620, Via 260/280, Via 225/All Blacks Edition, Via 220, Via LIVE 180, Via 

LIVE 160, Via 160   

Motorcycle 

Rider 400, Rider 40, Rider 410, Rider 450  

Camper & Caravan 

GO LIVE 1005 / Camper & Caravan 

Truck 

GO PROFESSIONAL 520, GO PROFESSIONAL 620, PROFESSIONAL 6200, GO 

PROFESSIONAL 6250 

Built-in Navigation 

Blue&Me - TomTom 2 

• Heb je een ander model TomTom ga dan  het hier volgende hoofdstuk. (TomTom via 

Myrouteapp connector 

• Voor de eerste keer: U kunt routes exporteren via TomTom MyDrive. Ga naar 

www.tomtom.com/getstarted en installeer de tomtom software op je PC/Laptop 

• Je dient uw TomTom systeem aan te sluiten aan uw computer via een usb kabel 

(Modernere TomTom systemen kunnen ook routes ontvangen via TomTom MyDrive, 

voor meer informatie hierover, kijk deze video). 
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• Bij veel nieuwere TomTom systemen dient u de 'importeer modus' in te schakelen, dit 

is het scherm dat verschijnt als u de TomTom aansluit aan de computer. 

• Bij oudere systemen kan het noodzakelijk zijn om via het navigatieapparaat in te 

loggen in Mydrive of hiermee een verbinding te maken. 

 
1 Klik op de route op het Myroute-app evenementenscherm 

2 Klik op de gewenste route en je ziet nu de kaart 

3 Klik rechtsboven op "Opslaan als" 

4 Klik op "TomTom My Drive" 

5 Vul je TomTom account gegevens in en klik rechtsonder op "Verzenden" 

6 Als je nadat je de juiste route hebt geïmporteerd naar 'mijn routes' gaat zul je daar 

jouw route zien. 

7 Selecteer de route 

8 De route zal nu worden gecalculeerd door het navigatiesysteem, je kunt de route 

gaan rijden! 

 

 

4.2 TomTom via Myrouteapp Connector 

Indien je navigatiesysteem ouder is dan zoals vastgelegd in bovenstaande lijst moet je je 

route op je TomTom laden via de zogenaamde connector. 

1 Klik op de route op het Myroute-app evenementenscherm 

2 Sluit de TomTom aan op uw computer via een usb kabel 

3 Klik uiterst rechts op meer(…)  

4 Klik nu op 'exporteren'. 

5 Er zal een scherm over de connector verschijnen, als u deze nog niet heeft 

geinstalleerd doe dit dan. Klik hierna op 'open route'. 

6 Klik op Myroute-app connector openen 

7 De connector zal verschijnen. U kunt hier kiezen uit verschillende soorten 

bestanden. Kies voor TomTon (ITN). Klik daarna op 'exporteren'. 

              8    Koppel TomTom los van de computer en start hem zo nodig opnieuw op 
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4.3 Garmin 

8 Klik op de route op het Myroute-app evenementenscherm 

9 Sluit de Garmin aan op uw computer via een usb kabel, bij enkele Garmin 

systemen dient u de 'transfer modus' te selecteren, bij de meeste gebeurd dit 

automatisch. 

10 Mocht u een SD-kaart in uw Garmin hebben, dan helpt het soms deze te 

verwijderen. 

11 Klik uiterst rechts op meer(…)  

12 Klik nu op 'exporteren'. 

13 Er zal een scherm over de connector verschijnen, als u deze nog niet heeft 

geinstalleerd doe dit dan. Klik hierna op 'open route'. 

14 Klik op Myroute-app connector openen 

15 De connector zal verschijnen. U kunt hier kiezen uit verschillende soorten 

bestanden. Kies bij een ouder (Zumo 660, Drive 51) Garmin systeem voor GPX 

1.0, bij een nieuwer systeem (Drive smart 61) raden wij GPX 1.1 aan. Klik 

daarna op 'exporteren'. 

16 Koppel uw Garmin los van de computer en start hem zo nodig opnieuw op. 

 

• Er zal een melding op de Garmin verschijnen over de geïmporteerde route, selecteer 

de juiste route en importeer deze. 

• Uw route zal verschijnen in 'apps' en 'reisplanner'. Bij sommige Garmin systemen zal 

de route enkel rechte lijnen vertonen. Om dit probleem te verhelpen kunt u deze 

handleiding lezen. 

• Selecteer de track en klik op 'Ga!' 

• Selecteer in het volgende scherm 'Begin' 

• Garmin gaat nu de route berekenen. 

• Klik vervolgens op 'Start', U kunt nu de route gaan rijden. 

 
 

4.4 Myroute-app navigation 

Als je gebruik maakt van deze app(licatie) hoef je geen routes te downloaden. 

Dit gebeurt automatisch! 
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5 Navigeren met je navigatiesysteem 

5.1 Myroute-app navigation 

Op het moment dat je te kennen hebt gegeven dat je wilt deelnemen aan een evenement 

kan je deze activeren met je Myroute-app navigation op je smartphone. Dit gaat als volgt: 

1 Open de app op je telefoon 

2 Klik op evenementen 

3 Klik op de desbetreffende rit 

4 Klik op de route die je wilt rijden 

5 Klik op pijl midden onderaan het scherm 

6 De route begeleiding wordt nu gestart 

7 De begeleiding brengt je naar het begin van de route. 

8 Je kan de app aanlaten staan of uitzetten en later weer activeren 

 

Je hoort vanzelf wanneer je op de eindbestemming bent aangekomen 

Route stoppen: 

1 als je de route wilt stoppen klik je op de drie puntjes rechtsonder en 

2 klik op rode knop “Afsluiten” 

3 bevestig met Ja 

Routepunt overslaan 

Ben je per ongeluk verkeerd gereden dan zal de app je terugsturen naar het eventuele 

gemiste routepunt. Dat is soms niet handig en is het beter deze over te slaan. Dit doe je als 

volgt: 

1 Klik op meer(…) Recht onderin 

2 Klik rechtsboven op “Overslaan” 

3 Kies je routepunt met pijltje rechts of links 

4 Klik op “OK” rechtsonder 

Route instellingen 

Bij aanvang van de route wil je natuurlijk naar het startpunt navigeren. 

Dit doe je als volgt: 

1. Klik op routeinstelling onderin het scherm 

2. Stel in op Begin van de route 

Nadat je bent vertrokken zet je de instelling op dichtstbijzijnde route punt. Als je dan fout rijdt 

stuurt het systeem je automatisch naar het dichtstbijzijnde routepunt 
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Tip: 

Om het data gebruik te beperken zorg je dat de kaarten van het gebied waar je gaat rijden 

op je telefoon staan. Dit doe je met “Offline kaarten” vanuit het hoofdmenu. 

 

Tip: 

Log niet uit op deze app want dan zal hij een volgende keer bij inloggen niet meer werken. 

Dit is een fout in het systeem waar de leverancier nog aan werkt. 

 

5.2 Met TomTom of Garmin 

Zie de handleiding van je navigatieapparaat 
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6 Myroute-app navigation aanschaffen/installeren 
1 Login op Myroute-app 

2 Klik rechtsboven op “Shop” 

3 Klik op ”Voor mijzelf” 

4 Klik op “Myrouteapp navigation” 

5 Kies je prijs en ga naar betalen. 

6 Ga naar de  App shop op je telefoon en download de Myroute-app navigation. 

7 Login met je gebruikersnaam/wachtwoord waarmee je inlogt op Myroute-app 

8 Je bent nu klaar om te navigeren 

7 Navigatie App van TomTom 
 

Hier hebben wij nog geen ervaring mee en deze app(licatie) zal in de toekomst worden 
uitgetest.  
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8 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.  

  

  

  

 


