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OOK TOEREN MET MOTORKAART?
Het programma OnRoute Motorkaart Benelux kun je bestellen op www.promotor.nl. 
Promotor-abonnees betalen €89, niet-abonnees €119. Het duurt ongeveer 5 werkdagen 
voor de Motorkaart bij je thuis wordt afgeleverd.

misschien wel een goed idee is om via Zwam-
merdam te rijden.

Je verschuift de kaart, zoekt Zwammerdam op en 
kiest voor GA. Doordat er al een route naar huis 
actief is, vraagt de Zümo of je Zwammerdam als 
nieuwe bestemming wilt gebruiken of als viapunt. 
Je kiest voor het laatste. En jawel: een heel andere 
route. Vanuit Hilversum tuf je ineens langs het Am-
sterdam-Rijnkanaal. Om vervolgens vanaf Breuke-
len dwars door het groen hart te steken. En het is 
maar vijf minuten om! Hmm… toch wil je wel 
graag even langs die Loosdrechtse Plassen. Weer 
even inzoomen en een viapuntje op de Veendijk. 
En op zo’n moment blijkt de Zümo ook nog met je 
mee te denken. Want als het toestel helemaal ge-
hoorzaam was, zou het éérst naar Zwammerdam 
rijden en pas daarna naar de Loosdrechtse Plas-
sen. Dat viapunt heb je immers als laatste inge-
voerd. Maar nee: je Zümo zet de viapunten auto-
matisch in een logische volgorde. 

Maar wat nu als je dat helemaal niet wil? Ga dan 
naar  WAARHEEN > AANGEPASTE ROUTES > HUI-

DIGE ROUTE > HANDMATIG OPNIEUW SORTE-
REN. Tik op ZWAMMERDAM en druk op de plus 
boven de Veendijk. Tik op VOLGENDE en het toestel 
gaat weer rekenen. In dit geval is het resultaat na-
tuurlijk een drama (want de plassen liggen tè dicht 
bij het vertrekpunt), maar het gaat erom dat je ziet 
dat de Zümo de punten vanzelf al best goed plaatst, 
maar dat je desgewenst ook zelf de volgorde van 
de viapunten kunt bepalen. Op die manier kun je 
dus ook een rondrit maken op het toestel. 

TIP
Het toevoegen van een viapunt kan ook via het zoekmenu. 
Zwammerdam had je ook kunnen opzoeken door te kiezen 
voor WAARHEEN, STEDEN. Maar doe je dat liever niet. Zümo 
kiest dan een punt dat midden in Zwammerdam ligt. De kans 
is groot dat je in Zwammerdam moet omkeren om de route 
voort te zetten. Het werkt véél beter om een viapunt gewoon 
op de kaart aan te wijzen, en dan liefst meteen op een ‘groe-
ne weg’. Het is slechts een kwestie van het navigatie kaart-
scherm aanraken en met je vinger verslepen en inzoomen. 
Bij de Zümo 660 kan het dan een seconde of wat duren voor 
de kaart in beeld is. Wacht dan even geduldig af.

Trouwens: het kan nog veel simpeler. Laat je Zümo 
een route naar huis berekenen en ga rijden. Zie je 
een leuk weggetje dat de Zümo links laat liggen: 
rij er gewoon in! Je neus achterna. Het toestel gaat 
wel herberekenen. Zorg dat VERMIJD U-BOCHTEN 
is aangevinkt is en het toestel zal je niet laten om-
keren, maar een alternatieve mooie route aanbie-
den. En ondertussen zie je continu de gewijzigde 
aankomsttijd in beeld.
Het grootste gevaar is dat je het zó leuk vindt dat 
het vierde telefoontje dat het nòg iets later wordt 
ertoe leidt dat je koffer op de stoep staat. Geen 
nood: voer gewoon Luxemburg in als nieuwe be-
stemming. Na een minuutje heb je een prachtige 
rit van dik vierhonderd kilometer. En via NUTTIGE 
PUNTEN > LOGIES heb je een dak boven je hoofd. 
Wel even Gouda toevoegen als viapunt. Om je 
koffer op te halen…

TIP
Voor de Zümo 660 gebruikers: als je een bestemming invoert 
zie je vervolgens de groene ‘GA’ knop. Als je daar niet meteen 
op drukt maar even wacht tot de route berekend is schuift 
daar een tekstvakje uit met routeinformatie. Als je op dat 
vakje drukt (en het toestel weer even laat rekenen) kun je 
heel snel zien wat het effect is van verschillende routerings-
instellingen zoals ‘kortere afstand’ en ‘snellere tijd’. Door voor 
heen en terugweg een andere instelling te gebruiken krijg je 
vaak al een heel andere route. 

TIP
De Onroute Motorkaart zal je (vrijwel) nooit over de snelweg 
sturen. Toch kan het interessant zijn te experimenteren met 
de instelling ‘vermijd snelwegen’ en ‘vermijd tolwegen’. 
Soms maakt het niet uit, soms komt er een heel andere 
route uit. Kwestie van proberen.
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