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Je kunt weer op pad, want hij is uit: de compleet vernieuwde DVD Promotor 
OnRoute, ontwikkeld samen met GPS-specialist Waypoint. Met nieuwe functies 
en ander kaartwerk. De komende maanden geven we weer een cursus OnRoute.

Aanpassingen: 
Zachte routepunten
Bij de vorige versie keerde een route soms op de 
weg: de weg waarover je kwam was mooier dan 
het vervolg van die weg. De oplossing: ‘zachte 
routepunten’. Je kunt nu aangeven of je precies 
over zo’n punt heen wilt rijden, of dat je ‘in die 
richting’ wilt. Je kunt zelfs een routepunt in een 
bos plaatsen, OnRoute zoekt dan een mooie weg 
in de buurt. Door het punt als ‘circa’ aan te duiden 
in plaats van ‘exact’ maakt de route geen korte 
uitstapjes meer en hoef je niet te keren.

Meer routes tegelijkertijd
OnRoute kan vanaf nu meerdere routes tegelij-
kertijd in beeld hebben. 

TOERPLANNER VOL NIEUWE OPTIES

Veerboten en steden vermijden
Er zijn twee opties bijgekomen: ‘Veerboten niet 
vermijden’ en ‘steden vermijden’. De laatste was 
al in gebouwd in het oude profi el ‘tourtocht’ (dat 
nu ‘mooie wegen’ heet). Maar met een vinkje bij 
‘steden vermijden’ kun je het effect versterken. 
Maar vooral is het van belang bij het gebruik van 
‘eigen profi el’.

Route toevoegen 
Niet alleen kun je bij het verplaatsen van een rou-
tepunt de oude route behouden. Ook het gelijktij-
dig plannen van meerdere routes of het bekijken 
van verschillende varianten ‘van A naar B’ is zo 
een stuk eenvoudiger.

Meerdaagse routes
Een andere nieuwe optie is het plannen van meer-
daagse routes. 

Stel:  je wilt van Utrecht naar Saint Tropez, over 
de kleine, mooie wegen. Per dag wil je een maxi-
mum aantal kilometers of een maximum aan tijd 
rijden. Je kunt het allemaal instellen.   
Vervolgens gaat het programma aan de slag en 
zie je precies in welke omgeving je op zoek moet 
naar een overnachtingsadres. 
 

Overnachtingen onderweg
OnRoute beschikte al over een database met spe-
cifi ek motorvriendelijke hotels en campings. In de 
nieuwe versie is tevens de Varta Hotel en restau-
rantdatabase toegevoegd, waarin je ondermeer 
kunt zoeken op ligging en prijsklasse. 

spelde aankomsttijd, maar ook op de keuze van 
wegen. Door bijvoorbeeld de eerste vier catego-
rieën op nul te zetten, en de laatsten geforceerd 
hoog zal OnRoute je nòg meer over kleine wegen 
gaan sturen. Je kunt het programma dus hele-
maal naar eigen hand zetten.

Eigen profi el
Hoeveel je op een dag rijdt hangt natuurlijk ook 
af van wat voor rijder je bent. Nu kun je ook je 
eigen snelheidsprofi el instellen. De instellingen 
in je profi el zijn niet alleen van invloed op de voor-
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