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Inmiddels worden de dagen korter en de nachten 
langer. Misschien nog een paar herfstritten, maar 
dan zitten de toertochten er voor de meesten toch 
weer even op. Tijd voor de winterslaap?

Misschien is dit ook wel 
een goede periode voor 
een najaarsopruiming. Bij-
voorbeeld door orde te 
brengen in de enorme sta-
pel routes die je inmiddels 
verzameld hebt (of alvast 
de ritten voor het voorjaar 
voor te bereiden!). En dat 
kan met OnRoute 2008/2009 
heel gemakkelijk.
Hoe kun je dat het beste 
doen?
We nemen als voorbeeld 
een gemaakte rondrit in 
het Teutoburgerwald:

Op weg met Promotor OnRoute
Cursus deel 9: Je routes organiseren

Tot zover allemaal niet zo spannend. Is eigenlijk het-
zelfde als wanneer je een word-document opslaat.

Start vervolgens OnRou-
te weer: je ziet dat beide 
mapjes nu tussen de 
landen staan:

Merk op dat je aan het symbooltje voor de routenaam 
kunt zien wat ‘eigen’ routes zijn.
Maar er is nog meer sortering mogelijk:
Sla op deze manier een route op en kijk in de Windows-
verkenner. In ‘Mijn documenten’ vind je een map ‘On-
Route 2008-2009’ en in die map een map ‘Routes’. Daar 
staan al je eigen routes, in bcr-formaat. In die routemap 
kun je ook submapjes maken. Maak bijvoorbeeld een 
map ‘Eigen routes’ en een map ‘Promotor’. Ga vervol-
gens naar de Promotor-website en download enkele 
kant-en-klare toertochten. Je krijgt dan een zip-bestand. 
Als je dat bestand opent, zie je onder meer een zoge-
noemde bcr-fi le. Klik daar met de rechtermuisknop op 
en kies voor ‘Kopiëren’. Vervolgens ga je naar het zo-
juist gemaakte mapje ‘Promotor’ en via de rechtmuis-
knop kies je voor ‘Plakken’:

Klik nu eerst op ‘Routepuntinvoer’:

Nu kun je nog niets doen met de routenaam: die is 
automatisch gegenereerd door OnRoute:

Kies je nu echter voor ‘Rit bewaren’, dan kun je hem 
een eigen naam geven:

Belangrijker is dat jouw eigen route nu opgenomen 
wordt in de sortering van OnRoute. Zoek je in de na-
bijheid van Goslar dan zie je niet alleen de kant-en-
klare routes, maar ook je eigen route:
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