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Motorrijders en toeren. 
Daar is het allemaal 

om te doen met motorrij-
den. We willen niet over 
drukke wegen, maar over 
rustige, liefst kleine wegen 
met zoveel mogelijk boch-
ten door aantrekkelijke stre-
ken. Vindt ze maar eens. 
Binnen een cirkel van zo’n 
50 kilometer rond je woon-
plaats weet je de mooiste 
weggetjes wel te vinden. 
Maar als de cirkel groter 
wordt, heb je iemand nodig 
die het je verklapt. Met Pro-
motor OnRoute hoef je niet 
meer op zoek. Het program-
ma rekent routes voor je uit 
op basis van wegen met zo-
veel mogelijk bochten per 
kilometer, langs kanalen, 
meren of sloten en bossen. 
En kan op drie manieren 
toertochten maken: met 
een Route van A naar B, 
met een Rit uit de lijst van 
800 kant-en-klare toertoch-
ten in 24 Europese landen 
(50 toertochten in Neder-
land!) of met een Rondrit 
die start vanaf willekeurig 
welke plaats, dus ook bij je 
in de straat.

Keuze 1: Route
Met de keuze Route zul je 
vaak werken. Hiermee kun 
je een toertocht laten bere-
kenen van de ene naar de 
andere bestemming. Je 
kunt dat doen met de in-
stelling Snelweg, Secun-
daire weg of Toertocht. Je 
begrijpt dat de eerste in-
stelling je over de snelweg 
en de laatste je over de 
kleinste weggetjes gidst. 

Bevalt de route je niet dan 
kun je de route opnieuw la-
ten berekenen of ‘m hand-
matig naar het zin maken. 
Je voert dan routepunten 
in als dorpjes of straatna-
men waar je beslist langs 
wilt rijden, of je wijst ge-
woon op de kaart aan waar 
je langs wilt. Vervolgens 
laat je OnRoute opnieuw 
rekenen. Als de route je be-
valt – je kunt kiezen uit 

twee routevoorstellen -, 
print je ‘m uit als roadbook. 
Ook die kun je helemaal op 
maat maken. Het kan een 
beknopte tekstuele weer-
gave zijn, met icoontjes per 
afslag tot en met een zeer 
uitgebreide omschrijving, 
met detailkaarten in kleur 
voor elke afslag. Kortom: je 
kiest het roadbook dat bij 
je past voor in de tanktas of 
in de routerol. 

Keuze 2: Ritten
Het kan ook zijn dat je hele-
maal geen zin hebt om een 
route te maken. Dan kun je 
kiezen uit een van de 800 
kant-en-klare routes in 24 
Europese landen. Als zo’n 
route je op onderdelen niet 
bevalt, dan ben je helemaal 
vrij om ‘m aan te passen. 
Bijvoorbeeld: de route start 
in Den Helder en je woont in 
Alkmaar. Als je bij je voor-

Je bent de hele dag in touw ge-
weest en je wilt nog maar een ding: 
een paar uurtjes toeren. Of: je bent 
op vakantie in het buitenland en 
je wilt bergpassen rijden. Een       

programma dat mooie toertoch-
ten bouwt, is dan een zegen. 
En dat is precies wat Promotor 
OnRoute voor je doet: mooie 
toertochten bouwen.

JE PERSOONLIJKE JE PERSOONLIJKE 
TOERTOCHTPLANNER

Of je nu op de kaart wilt kijken, van een roadbook 

wilt rijden of een bestand voor je Garmin, TomTom of 

ander digitaal wilt hebben, het kan allemaal
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