Installatie Roparun bestanden op een TomTom (oude type)
Het publicatiepakket van de Roparun route bestaat uit verschillende onderdelen.
Voor een goed begrip van de route instructies en bijv. de ABC- verboden is het van belang om eerst
het wedstrijdreglement en het Lees mij bestand dat bij de bestanden wordt meegeleverd te lezen! .
De bestanden in het pakket geven aan welke route het betreft. Route Parijs betreft de Franse route
van Parijs naar Rotterdam. Route Hamburg betreft de Duitse route van Hamburg naar Rotterdam.
De Tomtom-bestanden bestaan altijd uit OV2 bestanden en bijbehorend icoon als BMP-bestand, met
dezelfde naam. Voor o.a. CP’s en gevaarlijke punten zijn geluidsignalen voor het naderen toegevoegd
als WAV-bestand met dezelfde naam. Binnen TomTom kun je deze als nuttige punten aan- en
uitzetten.

Het Tomtom pakket bevat:
- Routepunten (om de 100m op de route)
- ABC-verboden en “toegestaan”-aanduidingen (handig voor chauffeurs van betreffende voertuigen)
- Gevaarlijke punten en feestelijkheden (alleen in de definitieve versie)
- Roparun-punten, zoals CP’s, WC’s, Milieuplaatsen (alleen in de definitieve versie)
- Bijbehorende iconen met dezelfde bestandsnaam

Handleiding installatie Roparun punten op Tomtom
Alle Roparun route informatie voor de TomTom wordt
als zogenaamde Nuttige Plaats (NP) - ook wel Points
of interest (Poi’s) genoemd - aangeleverd in de vorm
van een OV2- en een bijbehorend BMP-bestand en
eventueel WAV-bestand. Er wordt dus geen
navigeerbare route aangeleverd.
De lopersroute bestaat uit icoontjes van lopertjes met
een knalgele achtergrond. Deze pictogrammen zijn
helder op het scherm en staan om de honderd meter
over het hele traject. Ze zijn te vinden als zogenaamd
Nuttige Plaats (NP). Mocht je van de route af zijn en
terug naar de route willen, kun je naar de
dichtstbijzijnde NP (bijv _RrPa13- ***) navigeren.
Ook de bijzondere punten zoals ABC-verboden,
omleidingen, WC’s en controleposten zijn worden als zogenaamde NP aangeleverd. Zie voor de
gebruikte pictogrammen de tabel hierboven.
Elk TomTom-navigatiesysteem wordt geleverd met verschillende vooraf geïnstalleerde POI's en je
kunt er gemakkelijk nog meer installeren. De procedure voor het installeren en verwijderen is
afhankelijk van je navigatiesysteem en de software die je gebruikt om je navigatiesysteem via de
computer bij te werken. De methode om de Poi’s op de Tomtom te zetten verschilt bij oudere en
nieuwere systemen, maar ook bij smart phones.
Verwijder altijd eerst de eerder geïnstalleerde Roparun bestanden, zodat er geen verwarring kan
ontstaan.

Let op dit werkt bij de wat oudere systemen van TomTokm
Ga als volgt te werk:
Heb je een concept versie van de bestanden op je TomTom gezet, haal die er dan af vóórdat je de
nieuwe erop zet. Doe dit in ieder geval vóór de Roparun, om verwarring te voorkomen met de
definitieve bestanden:
- Via Tomtom Home -> Beheer mijn Tomtom/Rider > Nuttige Plaatsen -> Roparun items aanvinken en
verwijder items van navigatiesysteem.
- Via de windows verkenner: selecteer in de
TomTom-kaartmap (bijv: *** europe) alle bestanden
die beginnen met _Rr.
Na het unzippen zet je middels de windows
verkenner de OV2- en BMP-bestanden met nuttige
plaatsen in de map waar ook de door jou gebruikte
TomTom-kaart in staat (bijv: in de map *** europe).
Je kunt vervolgens per categorie bij beheer NP deze
aan- en uitzetten op scherm zoals ABC-verboden
en omleidingen.
Als het goed is moet je vervolgens bij navigeer naar NP de verschillende omleidingspunten kunnen
zien met dit icoon:
Voor de WC’s en Controlepunten zou je waarschuwingen kunnen aanzetten zodat je bij nadering
wordt gewaarschuwd.
Voor de andere NP’s is dat niet aan te bevelen, zoals bij de lopertjes
TomTom de hele route toeteren.

en ABC, want dan blijft je

