TomTom GO Navigation
Ga naar de Apple App Store op de iPhone of de
Google Play Store op de Android telefoon en
zoek naar ‘TomTom Go’.
Er is een 30-dagen proefabonnement.
Hierna kunt u één van de abonnementen met
automatische verlenging selecteren:
1 maand
€ 3,99
6 maanden
€ 13,99
12 maanden € 19,99
Prijzen kunnen veranderen. U kunt het
abonnement op elk moment beëindigen.

Waarom TomTom Go Navigation
Een uitgeprint routeboek is kostbaar om te maken, inflexibel en vrijwel onmogelijk te gebruiken voor
leden die alleen in de auto zitten. Wij maken routes altijd digitaal en sturen deze in de vorm van een
.GPX bestand op naar de inschrijvers van een tourrit. Die zetten het .GPX bestand daarna op hun
telefoon, zodat zij de route foutloos kunnen rijden zonder teveel afleiding.
De afgelopen jaren hebben wij geëxperimenteerd met verschillende varianten van
navigatiesystemen op de telefoon: denk aan Osmand, Scenic, Myroute, Kurviger. Het beste getest, en
ook volgens onze bevindingen, is app van TomTom. Daarom willen wij alleen TomTom Go nog
officieel ondersteunen. Het blijkt in de praktijk niet te doen om leden met verschillende telefoons en
verschillende apps goed te kunnen helpen, vooral niet vlak voor een rit.
Uiteraard kunt u uw favoriete app blijven gebruiken, maar daar kunnen wij niet bij helpen. Wilt u
graag een gratis app? Kies dan Osmand, die is voor zowel iPhone als Android te downloaden. Er is wel
een steile leercurve (Osmand is niet logisch opgebouwd).

Voorbereiding is het halve werk
OEFEN vooraf met de TomTom app. Gebruik hem in elk geval om een keer naar uw huisadres te
navigeren. Zo ziet u hoe de app functioneert en hoe u gesproken aanwijzingen kunt horen en
interpreteren. Zet ook een oefenroute in de app, via TomTom Mydrive (uitleg volgt hieronder).
Het is voor het bestuur onmogelijk om vlak voor een tourrit iedereen nog te helpen met de navigatieapp. Die moet u al geïnstalleerd hebben, gebruikt hebben, en de route moet erin staan.
•
•
•

Installeer de TomTom Go navigatie-app op uw telefoon.
Onthou het emailadres en wachtwoord waarmee u dat doet (of schrijf het even op... dat
heeft u nog een keer nodig).
Installeer de kaart van Nederland.

Als het allemaal niet werkt
Als de app niet werkt of u begrijpt hem niet, en een eventuele routebeschrijving niet heeft uitprint,
voer dan de adressen voor de tussenstops in de autonavigatie in. Als u niet achter iemand aan kunt
rijden, gaat u gewoon naar de volgende tussenstop (meestal de lunchlocatie of de eindlocatie).
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Een route laden
De volgende stappen werken het prettigst op een laptop of PC.

Ga naar: https://mydrive.tomtom.com/nl_nl/

Maak de eerste keer een account aan net als bij
TomTom op de telefoon (met hetzelfde emailadres en wachtwoord).
Als er al een account is, meld u dan aan.

Kies aan de linkerzijde het vierde icoontje van
boven (Mijn routes, zie gele cirkel).

Kies daarna onderaan de optie Importeer een
GPX-bestand. Kies dan Selecteer bestand en
open het .GPX bestand dat u vanuit de mail
heeft opgeslagen.
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Sommige .GPX bestanden bevatten zowel een
route als een track. U ziet dan dezelfde route 2x
staan. Bewaar alleen de Track. De andere kunt
u weggooien, er staat een klein prullenbakje
achter.

Klik nu op de route zelf, deze zal zich gaan
openen en u ziet het verloop van de route.

Belangrijk: u moet nog 1 handeling verrichten,
namelijk het schuifje verzetten zodat deze
route gesynchroniseerd wordt met uw telefoon.
Anders is de route nóg niet beschikbaar in de
TomTom app!

Tip: Als het synchroniseren van een route in de
app niet lukt, controleer daarin dan of het
schuifje onder Menu, TomTom Services,
MyDrive aan staat.
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Een route starten en stoppen

Start TomTom en tik onderin op Menu.
(we geven delen van het scherm weer om ruimte te besparen)

Kies Mijn Routes.

Selecteer de juiste route. Deze wordt nu als
overzicht weergegeven op de kaart.

Kies Rijd om de route te starten.
Kies eventueel Naar het beginpunt als je naar
de start van de route wilt rijden. Daarna gaat de
route vanzelf verder.

Volg tijdens het rijden van de route de
gekleurde lijn op de kaart. Let op de afstand en
richting van de volgende afslag. Zo voorkom je
dat je een afslag voorbij rijdt (bij sommige
verbindingen hoor je geen gesproken
instructies).
Tik op het pijlsymbool bij de zoomknoppen om
te wisselen tussen overzichts- en 3D weergave.
Tik op het kruis rechts onderin om de route te
stoppen.
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