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Er zijn veel nieuwe mogelijkheden in OnRoute 
2008/2009. In deze cursus leggen we uit hoe 
je die kunt gebruiken.

Veel motorrijders zullen het herkennen: Zit je op 
de zondagmiddag achter het huis, lekker in de zon. 
Lekker weer om even een rondje te doen… Maar 
waar gaan we dan naar toe? En de gedachte aan 
toch weer diezelfde route? Daar ga je van gapen. 

Dat bekende ‘telkens hetzelfde rondje’ is met On-
Route makkelijk te doorbreken. Door gebruik te 
maken van een van de 800 kant en klare routes, 
waarvan vele in Nederland; maar ook door de 
tourtochtplanner. Ondanks dat dit een erg leuke 
optie is merken we dat lang niet iedereen ‘m ge-
bruikt. Vermoedelijk omdat je bij een kant en klare 
route toch net wat meer zekerheid hebt dat het 
een mooie rit wordt.
Daarom in deze uitgave wat extra aandacht voor 
die toertochtplanner. Met meteen ook een van de 
nieuwe mogelijkheiden van OnRoute 2008/2009. 

Toertochtplanner
Om de toertochtplanner te gebruiken kies je de 
knop toertocht:
 

Op weg met promotor OnRoute
Cursus deel 5: onbekend rondje rijden

En een klik op de groene pijl is voldoende om dat 
punt als startpunt over te nemen.
Je kiest voor een rondrit van 150 kilometer en 
besluit nu eens echt niet nabij Eindhoven te willen 
komen. Door erop te klikken schakel je het rech-
terkwadrant uit:
 

Vervolgens geef  je een startpunt op, dat tevens 
het eindpunt is. Dat kan door het invoeren van 
een adres, maar je kunt ook een plek op de kaart 
overnemen. Stel: je woont in Eindhoven, maar 
wilt eens anders gaan rijden. En je hebt er geen 
moeite mee eventueel eerst een stukje over de 
snelweg te gaan om in een ‘nieuwe’ omgeving 
terecht te komen.  We klikken op een plaatsje ten 
Westen van Eindhoven:

Op de kaart zie je het zoekgebied voor deze toer-
tocht:

En je drukt op ‘nu zoeken’. Als je goed oplet zie je 
wat OnRoute doet: op zoek gaan naar mooie plek-
ken in het zoekgebied. Er verschijnen korte blauwe 
vlaggetjes. (zie rechts)
Het kan zijn dat ze weer verdwijnen en dat er heel 
andere voor in de plaats komen. Dan kon On-
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