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Routes van de MC de Meerrieders worden gepubliceerd op onze site, maar ook in MyRouteApp. Routes 
die hierin staan kun je naar elk willekeurig formaat kopiëren (TomTom, Garmin, enz). In dit document wordt 
beschreven hoe je deze routes kunt gebruiken. In hoofdlijnen: 

1. Word -GRATIS- lid van MyRouteApp 
2. Meld je aan bij de Groep van de Meerrieders 
3. Gebruik een route 

 
 
Lid worden 
Om de routes te kunnen gebruiken, is het nodig lid te worden van MyRouteApp. Let hierbij op: het is niet nodig een 
betaald abonnement te nemen. Basis-functionaliteit is voldoende. 
Dit gaat als volgt: 

1. Ga naar www.myrouteapp.com/nl. 
2. Registreer jezelf voor gratis abonnement. Je krijgt eerst een proefperiode met een Gold-abonnement, maar 

dat hoef je niet door te zetten. 
3. Er is een optie om Navigation te gaan gebruiken waarmee je met je telefoon kunt navigeren. Ook dit is niet 

nodig. 
 
Meerrieders Groep 
We hebben een besloten groep waar we routes met elkaar delen. En dan niet alleen de komende route, ook alle 
routes vanaf 2013 vind je er. Dus als je nog eens een leuke route zoekt: er staat 
van alles. Lid worden gaat als volgt: 

1. Log in op MyRouteApp en zoek (met de loep rechtsboven) naar Meer-
rieders. Kies de Groep MC de Meerrieders. Je ziet al wie er zoal lid zijn. 
Verwarrend: er is ook nog een oude Gebruiker; kies die niet. 

2. Klik op Lid worden. Eén van de beheerders moet dat goedkeuren (kan 
efkes duren). 
Je kunt ook een mailtje sturen naar teac@meerrieders.nl waarna je een 
uitnodiging ontvangt. Let er dan wel op dat je aangeeft met welk mailadres je lid wilt worden. 

 
Een route gebruik gebruiken 
Onze groep bevat veel routes en deze worden opgeslagen in een algemeen formaat. Als je een route naar je 
systeem wilt kopiëren, gaat dat als volgt: 

1. Log in en ga (links) naar de Groep MC de Meerrieders. 
2. Kies midden-bovenin op Routes. Er verschijnt een grote lijst aan routes, 

sommigen ondergebracht in Mappen. 
3. Als je op een route klikt, krijg je de route te zien op een wegenkaart. 
4. Kies rechtsboven Gebruik route. MRA kopieert vervolgens deze route 

naar jouw eigen omgeving. De naam hiervan kun je kiezen. 
5. Ga naar je eigen omgeving door linksboven op het MRA-logo te klikken 
6. Open de route en bewerkt hem eventueel. 
7. Kies Opslaan als in het formaat naar jouw keuze. 
8. De route staat nu op je PC en kun je naar je eigen navigatietoestel kopiëren. 

 


