
Toertochten

Met de gratis iPhone-app Fietsknoop - 
punten van kaartenmaker Falkplan kun 
je eigen fietsroutes samenstellen aan 
de hand van vaste knooppunten.

Na installatie meldt de app zich aan als 'Fiets-
route'. Het programma is de iPhone-versie 
van de fietsrouteplanner die je ook op dvd 
kunt kopen of op de website van Falk gratis 
kunt gebruiken. Het programma is eenvou-
dig te bedienen. Onderaan zitten drie knop-
pen voor Kaart, Knooppunten en Info (Help). 
Je begint met de kaart en zoekt via het zoek-
veld op adres of postcode naar de regio in 
Nederland waar je wilt gaan fietsen. Vervol-
gens raak je de knooppunten op de kaart die 
je wilt gebruiken achter elkaar aan en druk 
je op de knop 'Route' rechtsboven. Je moet 
wel minimaal drie knooppunten selecteren. 
De app tekent dan een stippellijn langs de 
punten en geeft de totale afstand aan. De 
route loopt in ieder geval langs de gekozen 
punten en vormt een gesloten lus, zodat 
je altijd bij je uitgangspunt terugkomt. Het 
maakt dus ook niet uit bij welk knooppunt je 
begint met fietsen. 

Met de Lock-knop linksboven kun je de 
selectie vastzetten, zodat je niet per onge-
luk een knooppunt aanklikt bij het scrollen. 
Als je op de kaart inzoomt, krijg je in een cir-
kel een vergroting te zien van het centrum 
van de kaart. Uitzoomen kan ook, de kaart-
selectie verschijnt dan in een vierkant. Hier-
bij heb je maar één zoomniveau en tijdens 
het in- of uitzoomen kun je de kaart helaas 
niet verschuiven. 

Voor een gratis app is Fietsroute de moei-
te waard. Het is eenvoudig en werkt makke-
lijk, al zou zoomen wat makkelijker mogen 
met meer niveaus. (jmu)

Navigatie-uitbreiding 

Een navigatiesysteem wijst je de 
weg van A naar B. Maar ga je toeren, 
dan wil je niet steeds meerdere 
bestemmingen invoeren. Tyre kan 
dan uitkomst bieden.

Predikant Jan Boersma heeft computeren en 
motorrijden als hobby's en wilde zijn Tom-
Tom Rider met Google Maps laten samenwer-
ken. Omdat de mogelijkheden van TomTom 
HOME hem te weinig boden, ontwikkelde hij 
als verbindingsstuk de applicatie Tyre (naast 
Engels voor band ook de afkorting voor Trace 
Your Route Everywhere). 

De interface van het programma spreekt 19 
talen. Eerst stippel je je route uit met Google 
Maps. Hierbij kun je een bepaalde locatie inty-
pen of die op de kaart aanwijzen door te dub-
belklikken. De routepunten verschijnen in de 
balk links. Na een klik op 'Bereken' worden de 
punten verbonden in de gegeven volgorde. 
De totale afstand staat linksboven. Als je later 
extra punten wilt toevoegen, kun je via 'Extra/
Optimaliseren' de route laten herberekenen 
en evt. een ander beginpunt kiezen. 

De software is mede door het menu 'Tom-
Tom' vooral gebaseerd op de navigatiesyste-
men van Nederlandse makelij (voor ons han-
dig aangezien we als testapparaat de Urban 
Rider van p. 26 gebruikten), maar je kunt rou-
tes ook opslaan in een formaat voor andere 
navigatiesystemen. Na het kopiëren vonden 
we het itinerary-bestand via de Verkenner 
terug in de hiervoor bestemde map 'itn' en op 
de TomTom zelf onder de optie Reisplanner. 
Op de website staat exact beschreven hoe je 
het apparaat moet instellen. 

Tyre is een handige tool om routes uit te 
stippelen – niet alleen voor motorrijders, 
maar ook voor wandelaars, fietsers en auto-
mobilisten. Het programma eist wel wat van 
de performance en was niet altijd even sta-
biel. Desondanks biedt het een waardevolle 
uitbreiding voor het navigeren.  (mvdm) 

Multi-messenger

Digsby beheert verschillende 
instant messengers, e-mail- en 
sociale netwerkaccounts binnen één 
programma.

Digsby is een multi-protocol communicatie-
programma met een overzichtelijke interface. 
Het programma verwerkt e-mails, tweets en 
statusmeldingen van populaire sociale net-
werken en fungeert tevens als IM-client. Het 
ondersteunt verschillende netwerken als ICQ, 
Jabber en MSN. Meerdere chatconversaties zijn 
overzichtelijk op tabbladen ondergebracht.

Het beheer van contacten is goed verzorgd: 
je kunt contactpersonen een alias geven en 
verschillende accounts van een en dezelfde 
persoon combineren. Wanneer een chat niet 
zo druk is, kun je Digsby minimaliseren. Als er 
dan nieuwe berichten zijn, verschijnt er een 
pop-up waarmee je meteen kunt antwoor-
den. Ook kun je een widget toevoegen aan je 
website, blog of profiel om met je bezoekers 
te chatten.

Pop-ups geven ook meldingen over nieuwe 
e-mailberichten. Zo'n melding bevat een link 
waarmee je ook een blik kunt werpen in de 
postbus bij je provider. 

De InfoBox geeft je een live-feed van alle 
gebeurtenissen in je sociale netwerk. Zo blijf 
je op de hoogte van statusmeldingen en 
vriendschapsverzoeken op Facebook, Twitter, 
MySpace en LinkedIn.

Je kunt de interface van Digsby via skins 
aanpassen. De chatvensters kun je ook van 
een ander thema voorzien, variërend van een 
simpele AIM-stijl tot 3D-tekstballonnen. Er 
is op dit moment alleen een Windows-versie 
beschikbaar, maar dotSyntax is hard bezig met 
het ontwikkelen van een versie voor Linux en 
Mac OS X.  (jca) 

Falk Fietsknooppunten
Navigatieprogramma
Producent Falkplan B.V. www.falk.nl
Systeemeisen iOS 3.2 of nieuwer
Prijs gratis

Tyre 5.70 
Route-uitstippelaar voor navigatiesystemen 
Producent, internet Jan Boersma, www.janboersma.nl, www.tyre.tk 
Systeemeisen Windows 7 / Vista / XP 
Exportformaten ITN, OV2 (TomTom), GPX (Garmin), KML, KMZ 

(Google Earth), RTE, RT2 (OziExplorer), CSV 
(Excel), RTE, Freshroute (Navigon)

Prijs gratis 

Digsby
Web 2.0-app
Producent dotSyntax, www.digsby.com
Systeemeisen minimaal Windows XP
Prijs gratis
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