Navigeer naar spoor poi’s
Ik heb inmiddels van mensen vernomen dat ze niet bij een gekozen object uitkomen.
Ik zal dit (proberen) uit te leggen. De gebouwen (onderstations e.d.) staan eigenlijk altijd op
plekken weggezet in tomtom waar je heen kunt navigeren.
De overige poi’s zoals bijvoorbeeld kasten wissels en overige objecten staan op GPS positie.
Dat kan ik het beste duidelijk maken met een voorbeeld.
Een heel mooi voorbeeld heb ik in Liempde.

Als je naar dit wissel wilt navigeren, dan kom je redelijk bedrogen uit. Grote kans dat je dan
bij het rode rondje uitkomt. En dan moet je nog een redelijk eindje lopen, terwijl je naast het
wissel kan stoppen. Nu is dit niet overal mogelijk, maar in dit geval wel.

Om bij het betreffende wissel te kunnen komen zoeken we dus een overweg of een weg of
een hek(je) dichtbij. Het ene rondje is het hek waarbij we langs het spoor kunnen rijden, het
andere is het wissel.

Om nu naar dat hek te navigeren gaan we als volgt te werk. En ik begin dus geheel in het
begin en probeer met plaatjes te werken. Nu kan het zijn door de ontwikkeling van de
tomtom dat er lichte verschillen zijn in de uitvoering, mijn excuses hiervoor.

Een beginscherm, zoals u misschien wel gewend bent. Een balkje voor de privacy

Klik op “VOLGENDE”

Klik nu op “BEKIJK KAART”

De kaart zal nu een beeld geven, dat is afhankelijk van waar u bent en wat u als laatste
gedaan hebt. Dit beeld wat u nu ziet op dit formulier, zal niet uw beeld zijn.
Klik nu op “ZOEK” en vervolgens op “NUTTIGE PLAATSEN”, want daar zijn we naar op zoek.

In het volgende scherm klik ik eigenlijk altijd op “NP DICHT BIJ”

Vervolgens pak ik de poi groep die ik hebben moet. Het kan zijn dat je even zoeken moet.

Ik heb gekozen voor “WISSELS ALLES” en dan typ ik het nummer van het wissel in en klik op het
betreffende wissel

Beweeg nu het beeld, door met je vinger of speciale pen over het scherm te gaan. Als je het
spoor volgt, dan is de kans groot dat je een weg of een hekje (wat als vlag is aangegeven)
tegen komt.

Zoals je ziet is hier een’spoortoegang’ een hekje dus. Klik nu op het blauwe rondje en dan op
“NAVIGEER ERHEEN”

Hierna komen de vragen zoals je ze normaal ook krijgt. Het is iets omslachtiger dan naar een
huis navigeren, maar je weet nu wel waar het object zich bevind. Het is nu niet zo dat je bij
een overweg of hekje staat en denkt, moet ik nu links of recht… Je kan zien waar je zijn moet.
Ik hoop dat je er iets aan hebt. Bij vragen of opmerkingen mail met de webmaster en we
proberen een oplossing of antwoord te geven.
Groetjes Edi

