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deur een routepunt invoert, 
laat OnRoute je daar ook be-
ginnen. Bevalt de route je, 
dan kun je ‘m als roadbook 
uitprinten. Je kunt OnRoute 
ook laten zoeken naar een 
kant-en-klare Rit die bij je in 
de buurt begint.

Keuze 3: Rondrit
Deze optie vinden we de 
mooiste, omdat geen enkel 
ander routeprogramma dit 
kan: een toertocht die begint 
en eindigt bij je voordeur of 
willekeurig welke plaats in 
Europa waar je met een toer-
tocht wilt starten. Je begint 
met het invoeren van je ver-
trekpunt en kiest de lengte 
van de toertocht die je wilt 
rijden. De lengte kun je zo 
lang of kort maken als je zelf 
wilt. De Rondrit-Assistent 
berekent verschillende mo-
gelijkheden en waardeert die 
met een ‘rapportcijfer’. Daar-
naast geeft OnRoute met 
sterren aan in welke mate de 
route je langs water of juist 
door bossen voert. Hoe meer 
sterren, hoe fraaier de route. 
Vind je de toertocht op de-
tails nog niet goed genoeg, 

dan voer je weer extra route-
punten in. In totaal kun je 99 
routepunten invoeren. Al die 
routepunten worden auto-
matisch in de optimale volg-
orde gesorteerd. Dat doe je 
net zolang tot de toertocht je 
helemaal naar het zin is en 
vervolgens print je er een 
roadbook op maat van.

TomTom en Garmin
Maar wacht eens even: we 
zijn motorrijders van de 21e 
Eeuw! Wij rijden niet meer 
met een tanktas of een route-
rol: wij toeren met GPS! 
Heeft Promotor Onroute ook 
helemaal onder de knie. 
Want de toertocht exporteer 
je met een druk op de knop 
ook naar zo’n beetje alle Gar-
min apparaten, maar ook 
naar je TomTom en PDA. 

Zelfs systemen die draaien 
op software van Navigon kan 
OnRoute aan. Vooral voor de 
TomTom Rider is dat goed 
nieuws, want nu kun je ein-
delijk ook daarvoor zelf 
mooie routes maken. Wel is 
het zo dat er door verschillen 
in kaartmateriaal kleine ver-
anderingen kunnen optreden 
in de route. Maar daar valt 
mee te leven. Wil je je zelf ge-
maakte routes 100% foutloos 
met een GPS kunnen rijden, 
dan blijf je aangewezen op 
een Garmin GPS. OnRoute 
biedt namelijk de unieke mo-
gelijkheid gemaakte routes 
te exporteren naar Garmin 
Mapsource, zodat je daarin 
de laatste verschillen 
kunt uitfi lteren.

Tienduizenden adressen
Met Promotor OnRoute kun je je vakantie of toertocht 
thuis door-en-door voorbereiden. Maar met een 
route alleen ben je er niet. Je wilt ook weten waar je 
kunt overnachten, waar de dealers zitten mocht het 
nodig zijn, waar je de betere pleisterplaatsen voor 
motorrijders kunt vinden. Of: ferrymaatschappijen, 
benzinestations, toeristische plekken, monumenten, 
watersportparken, pretparken, jeugdherbergen, res-
taurants, bars, night life etc. Je kunt het allemaal vin-
den op Promotor OnRoute: er staat een database op 
die meer dan 60.000 nuttige adressen bevat. 

Cursussen
Promotor OnRoute is een uitgebreid programma 
waarmee je prachtige toertochten kunt maken. De 
mogelijkheden zijn enorm. Het ermee werken gaat 
heel makkelijk. Je hoeft niet een nerd te zijn. Maar 
om het maximale uit het programma te halen, gaan 
we cursussen organiseren. De cursusdata vermel-
den we op [w] promotor.nl en [w] onroute.nl

Eigen website: www.onroute.nl
Speciaal voor Promotor OnRoute bouwen we een 
eigen website: [w] onroute.nl Hierop kun je een uit-
gebreide handleiding vinden, tips&tricks, een forum. 
Maar ook een ‘veilinghuis’ waar gebruikers van 
OnRoute hun toertochten kunnen parkeren of de 
toertochten van anderen kunnen downloaden. Op de 

site staan straks ook eventuele updates, patches, nog 
meer toertochten, digitale reisgidsen etc. 

Tanken
Je kent het wel: rij je over de mooiste wegen van 
Europa, in het midden van nergens, begint je tan-
klampje te branden. Vind maar eens een tankstation. 
Wat zou het mooi zijn als op je roadbook staat wanneer 
je moet tanken en waar dat kan. Ook dat is mogelijk met 
OnRoute: je voert het verbruik van je motor op de ver-
schillende wegtypes in en laat OnRoute tankstations 
op de route invoegen. Wat wil je nog meer?

Google Earth
Helemaal bijzonder is dat je op OnRoute gemaakte 
route van tevoren kunt ‘rijden’ in Google Earth. Je 
ziet thuis dus waar je straks gaat rijden. Google 
Earth is op dit moment nog niet in heel Europa gede-
tailleerd, maar als je op deze manier gaat toeren in 
bijvoorbeeld het Zwarte Woud sla je op de knieën 
van de pret.

Waar te koop
Promotor OnRoute is vanaf medio september te koop. 
Promotor-abonnees betalen €99, ANWB-leden €119 
en niet-leden €135. Alleen Promotor-abonnees kun-
nen OnRoute bestellen met onderstaande bon of op 
[w] promotor.nl ANWB-leden en niet-leden kunnen 
het programma kopen in de ANWB-winkels.

Bij de routepunten zijn 

veel bijzonderheden op 

te vragen

Wil je Promotor Onroute bestellen, knip dan de 

bon op pagina 59 uit en stuur hem op.
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