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Wij zijn met zijn allen, als ervaren toer-
rijders, rijp genoeg om te weten dat 
computersystemen nog steeds ontwik-
kelende technologie zijn, en daardoor 
ingewikkeld en soms storingsgevoelig. 
Ook voor hen die rond hun twintigste 
de eerste XT-computer hadden staan. 
Met misschien zelfs een kleurenmonitor 
met maar liefst 16 kleuren, en een har-
de schijf van maar liefst 20Mb!

En daarom hebben we de afgelopen maanden 
in Promotor een cursus OnRoute geplaatst. 
Waarbij elke maand een van de gebruiksmoge-
lijkheden nader uitgediept werd. Inmiddels heb-
ben we zo’n beetje alle onderwerpen gehad en 
komt er een einde aan deze reeks.

Onroute.nl hebben we een meer ‘toegepaste uit-
leg’, net als de cursus die in Promotor verscheen, 
maar dan nog iets uitgebreider.

Je vindt er een stap voor stap uitleg, beginnend 
bij, hoe logisch, ‘het eerste begin’. Maar ook uitleg 
van veelvoorkomende situaties; zoals specifi eke 
uitleg over de beste manier om routes te expor-
teren naar de veelgebruikte TomTom Rider en 
Garmin Zumo.
Zeer aan te bevelen om alle hoofdstukken van de 
Onroute.nl Helpdesk nog eens stap voor stap door 
te lopen.

Interactie via gpsforum
OnRoute is voort-
gekomen uit sa-
menwerking tussen 
ANWB Promotor en 
Waypoint. Way-
point biedt – als 
specialist voor navi-
gatie op de motor - 
ondermeer via het 
gpsforum ondersteuning; te vinden op              
www.gpsforum.nl. Binnen de helpdesk van het 
gpsforum is een apart deel ingericht voor On-
Route.
Het grote voordeel van zo’n forum is dat je daar 
niet alleen al een heleboel vragen en antwoorden 
vindt; je kunt er zelf ook vragen stellen. En, ook al 
doe je dat ‘s avonds laat: je zult zien dat je vaak 
binnen tien minuten een antwoord krijgt van een 
mede-forumgebruiker. Bovendien kijken de fo-
rumbazen bij Waypoint regelmatig de vragen na, 
en bieden waar nodig hun expertise aan.
Om vragen te kunnen stellen moet je wel even 
registreren voor het forum, dat is heel eenvoudig 
en volledig gratis.

HAAL NOG MEER UIT ONROUTE

Maar dat wil niet zeggen 
dat daarmee een einde 
komt aan onze ondersteu-
ning. We hebben nog de 
OnRoute website, het forum en zelfs een speci-
ale onroutecursus. Lees er op deze pagina 
alles over. En als er iets nieuws te melden 
is, doen we dat. 

Gebruik onroute.nl
OnRoute kent een uitgebreide help-fi le, maar die 
legt toch vooral uit wat de individuele functie van 
de verschillende knoppen is. In de Helpdesk van 
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