
Informatie voor ARSR gebruikers van navigatiesystemen 
 

 
De ritten die door het Register worden georganiseerd worden kenbaar gemaakt op 2 manieren. Ten 
eerste krijg je op de startlocatie de routebeschrijving op papier. De tweede mogelijkheid is om vooraf 
de route te downloaden naar je navigatiesysteem. Daarvoor is het nodig om een gratis of betaald 
abonnement (Gold) te nemen op MyRoute-app (https://www.myrouteapp.com/nl/home).   MyRoute-
app is gratis te downloaden voor pc/tablet/smartphone via de Webstore.  
 
MyRoute-app (MR-a) is een systeem om routes te maken en te delen met vrienden. Dus niet om te 
navigeren! Het werkt op zowel desk/laptops als smartphones. MR-a Basic is gratis maar wel erg 
beperkt qua mogelijkheden, maar voldoende om de routes van het Spiderregister te kunnen 
downloaden. De Gold versie zal waarschijnlijk snel handiger blijken, kost ca €39 per jaar (prijs augustus 
2021, soms zijn er gunstige life-time aanbiedingen). De routes kunnen gebruikt worden in dié 
navigatieapparaten van Garmin en TomTom die buiten A naar B navigatie ook complete routes kunnen 
laden.  
 
De MR-a website geeft allerlei handige instructievideo’s en handleidingen. Ook in oudere Spiderama’s 
staat uitleg over het gebruik van navigatieapparatuur. Verder is er op de clubsite een groep, Routes 
met je navigatieapparaat, waar je je vragen en problemen kwijt kan. Een (gratis) abonnement op 
MyRoute-app kan ook handig zijn voor diegenen die toch zweren bij papieren routebeschrijvingen. Je 
kunt namelijk routes tot 2014 terugkijken en als beschrijving in de vorm van een pdf downloaden. De 
clubroutes staan in het “Alfaspider” account. Om de routes te kunnen zien en gebruiken zal je eerst 
een zgn. vriendschapsverzoek vanuit je eigen MyRoute-app account moeten versturen naar 
“Alfaspider”. De beheerders van het Alfaspider account zullen je verzoek zo snel mogelijk goedkeuren. 
 
Hoe word je vrienden met Alfaspider 
Log in op www.myrouteapp.com 
Ga naar Vrienden 
Klik op Vrienden uitnodigen 
Vul in: Alfaspider of, als de browser dit niet herkent: italia@alfaspider.com en verzend 
Wacht op goedkeuring door eigenaar Alfaspider account (gaat meestal vlug, maar houdt er rekening 
mee dat het ook enkele dagen kan duren). 
 
Hoe krijg je de route 
Log in 
Ga naar Alfaspider in Vrienden 
Klik op Routes 
Klik op gewenste route 
Klik op Gebruik route 
De route opent nu in je eigen account. 
Check of in de blauwe balk de voor jou juiste (!) kaart is gekozen (Tomtom voor Tomtom of HERE voor 
Garmin en Navigation) 
Nu ben je klaar om over te brengen naar je eigen navigatieapparaat. 
 
Overbrengen naar Tomtom 
Breng over naar TomTom My Drive TomTom MyDrive (aanbevolen om te checken en waarborgen dat 
route goed op je navigatieapparaat komt) door je account in My Drive te openen en in MR-a op 
“TomTom MyDrive (beta)” te klikken (onderste item in “Opslaan als”). 
Klik in MyDrive op Mijn Routes 
Klik op de route in de lijst 
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Check de route op juistheid verloop voor je overbrengt naar je Tomtom.  
De schuifknop bij: “Synchroniseer deze route als track op mijn systeem” is dan meestal groen. Zo niet, 
zet de schuifknop op groen. 
Zet dan dit scherm terug naar mijn routes door te klikken op < teken links boven in schermpje (dan kun 
je daarna makkelijker de volgende importeren). 
Als jouw navigatie apparaat met Wifi verbonden is staat de track nu ook in het geheugen van je losse 
apparaat. 
Ga naar menu op je apparaat, open mijn routes en zie je lijst. 
 
 Overbrengen naar Garmin 
Breng over naar Basecamp van Garmin BaseCamp downloaden | Garmin (aanbevolen om te 
waarborgen dat route goed op je navigatieapparaat komt) door route te downloaden als GPX bestand 
in “Opslaan als” (waarschijnlijk type 1.1, maar bij problemen ander type gebruiken). Zie voor het 
“rechte lijnen probleem ook FAQ - Rechte lijnen in Garmin en BMW Navigator : HELPDESK 
(freshdesk.com). Check of de route het gewenste verloop laat zien en breng over naar je Garmin 
navigatieapparaat. Voor details wordt verwezen naar Basecamp handleiding BaseCamp™ (PC) 
Gebruikershandleiding (garmin.com). 

Overbrengen naar Navigation 
Het aanvullende product van MyRoute-app, de Navigation app voor de android of Apple telefoon, kan 
aantrekkelijker zijn dan het gebruik van een Garmin of Tomtom, mits je telefoon niet te oud is. Die app 
kost maar €19 per jaar inclusief kaartupdates (prijs augustus 2021). De Navigation app schijnt ook op 
de iPad te werken. Wellicht werkt de app ook op andere tablets. Navigation gebruikt de HERE kaart. 
 
Open Navigation 
Je kijkt dan rechtstreeks naar al jouw routes in je MR-a account (mits online) 
Klik op gewenste route 
Check op juist route verloop want heel soms is de route tussen 2 punten anders dan in MR-a. 
Let op: routes die je hier verwijdert, verwijder je rechtstreeks van je MR-a account! 
 
Hoe kan ik opslaan als papieren route 
Open de route in je eigen of andermans account en klik op Opslaan als pdf. Output vraagt wel nog 
(fors) redigeren! 
 
 Hoe maak en deel ik route voor de club 
Maak de route in je eigen account. Zorg ervoor dat het eerste routepunt ná de startlocatie ligt en het 
laatste routepunt vóór de eindlocatie. Plaats routepunten midden op de weg/ rijhelft en niet op 
kruising/rotondes en t-splitsingen. Neem contact op met Evenementencommissie over hoe route te 
checken en delen. Geef de route een naam zonder leestekens, anders kunnen TomTom gebruikers de 
route niet laden. 
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