
Hallo iedereen, 

De dagen dat tijdens de rally’s de bijrijder (navigator) druk bezig is met de bolletjes en pijltjes 

te ontcijferen en daarbij ook nog de gereden afstanden in de gaten moet houden, zijn 

langzaam aan geteld. In de moderne tijden kan het papieren roadbook plaats maken voor de 

smartphone met routeplanner. Hiermee komen de route aanwijzen dus van de routeplanner en 

kan de bijrijder op zijn gemak van de route genieten. Ook bij onverhoopte obstakels 

(wegenwerken, kermiskoersen etc.) kan de routeplanner automatisch de kortste omweg geven 

zodat je niet meer fout kan rijden. 

Maar hoe werkt dit nu allemaal? Awel hier gaan we een antwoord op geven tijdens onze 

maandelijkse bijeenkomst op 16 maart. Peter Mertens gaat namelijk een uitleg geven hoe dat 

we het zogenaamde GPX bestand dat we van de rally uitzetter krijgen in de routeplanner op 

onze smartphone kunnen krijgen. 

Hij doet dit aan de hand van de TomTom routeplanner. Je krijgt een uitleg hoe deze route 

planner te installeren, je te registeren en te gebruiken. Let wel deze routeplanner werkt met 

een jaarlicentie die €20 per jaar kost. 

Dus breng je smartphone mee dan kun je direct meedoen! 

Er is ook een PC app van TomTom voor een laptop. Hiermee kun je de route van tevoren 

bekijken. Als je wilt kun je ook je laptop meenemen, maar dit hoeft zeker niet.  

Zoals gebruikelijk kun je facultatief (voor eigen rekening) ook op voorhand iets eten. Je wordt 

hiervoor dan verwacht om 19 uur.  

Langzaamgegaarde kip met champignons van Mushroom City*.............................................................................. 26,60 

Zalmforel op z’n geheel met witloofpuree en citroenboter*..................................................................................... 31,00 

 En natuurlijk de klassieker: 

Steak Junior Beef van Jos Theys* (met béarnaise, champignon- of peperroomsaus) ...... 34,00  

 Graag je keuze ten laatste maandagavond de 13e doorgeven. 

 Zoals elke maand gaat een en ander door in ons vaste clubhuis: 

Craywinckelhof 

Staatsbaan 263 

3210 Lubbeek 

 Tot donderdag. 

Ron & Christophe 

 


