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Jouw persoonlijke toertochtplanner

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.

Nader onderzoek leert dat we VERMIJD TOLWE-
GEN en VERMIJD VEERPONTEN hadden aange-
vinkt. Staat VERMIJDEN uit dan blijft deze route 
óók bij import exact gelijk. Dus: zelfs bij herbere-
kenen in het toestel verandert er in principe weinig 
aan de route. Meestal zelfs ongeacht de route-
ringsinstelling op kortste of snelste route. Maar 
het beste is wel om VERMIJDEN uit te schakelen 
(met uitzondering van de onverharde wegen). Im-
porteer je rechtstreeks naar het toestel dan blijft 
de route hoe dan ook intact.
Maar wat als ik de route stuur aan een maat met 
een 660 of een Streetpilot, echter zonder motor-
kaart? Qua routelengte lijkt dat goed te gaan. Blijft 
keurig 167 km. Maar al bij de eerste blik op het 
voorbeeldscherm zie je dat de route een drama 
wordt. 

De City Navigator kaart kiest immers héél andere 
wegen; er blijft niets van de mooie route over.  Wat 
moet die maat dan wel doen? Dat lees je verderop. 
Nu eerst de Zumo550, want dat is weer anders…
De 550 gaat namelijk anders om met route-import 
dan de Streetpilots en andere toestellen. Het komt 
er op neer dat een 550 feitelijk alles slikt. Ook al 
gaat de route een stukje over de weg, vervolgens 
slingerend door het weiland, dwars over het water 
en vervolgens weer de weg op: de 550 maakt er 
een keurige ‘hybride’ route van, deels on- deels 
offroad. Maar in welke kaart de route ook is ge-
maakt: hij blijft intact. Zou je deze route in een 550 
zonder Motorkaart laden dan blijft ie helemaal in-
tact. En da’s mooi.

Hoewel?? Waarom is Garmin bij de 660 dan terug-
gegaan naar de oude manier van route-import? 
Het blijkt dat er bij de import op deze manier ook 
foutjes in de route kunnen sluipen waardoor de 
Zumo onderweg ‘op zwart’ gaat (op het GPS-fo-
rum hebben ze het zelfs over het ‘black Zumo syn-
drome’). Komt niet heel vaak voor, maar je zult het 
maar halverwege meemaken…
Hoe dan ook: een in Motorkaart gemaakte route 
zal feitelijk altijd prima in de Zumo550 geladen 
kunnen worden, zelfs als er in dat toestel geen 
motorkaart zit.

Maar. Hoe gaat het vervolgens dan onderweg? En 
daar kunnen we kort in zijn: zodra je de route één 
op één volgt, zal het best goed gaan. Je hoeft maar 
één omleiding tegen te komen en zowel de 550 als 
de 660 zullen aan het herberekenen slaan. Heb je 
de Motorkaart geladen dan is dat volstrekt geen 
probleem: zelfs al zou de route daardoor verande-
ren. De Motorkaart zal je immers toch weer over 
de mooie wegen leiden! Heb je géén motorkaart 
geladen dan moet je beslist het automatisch her-
berekenen uitschakelen, anders wordt het een 
regelrecht drama.
Wat betekent dit voor motorclubs? En voor reisor-
ganisatoren? Wordt het leven van de toercommis-
saris er makkelijker op? Ja en nee. Ja: hij zal nog 
véél makkelijker mooie routes kunnen maken. 
Nee: bij het laden naar de toestellen zal hij bij de 
Streetpilots en Zumo660 nog steeds rekening 
moeten houden met het herberekenen. En dus alle 
routes ook in City Navigator moeten aanbieden, 
liefst in verschillende kaartversies. Aangezien er 
sinds de zogenaamde lifetime-update zo’n vier-
maal per jaar een update uitkomt is dat een hell-
of-a-job. Niet te doen en alleen maar gedoe.  Ons 
advies is dan ook: laat die routes tevoren down-
loaden in plaats van op de zondagochtend 
met de computer op het tafelkleedje van de 
startpunt-kroeg.

TIP
Zorg Dat iedereen rijdt met de Motorkaart! Ga maar na: 
iedereen heeft dezelfde kaartversie. Bij de import kan er 
amper iets veranderen: de Motorkaart heeft nu eenmaal 
z’n voorkeur. Zou er onderweg iets loos zijn waardoor 
wel herberekend moet worden: je gaat nooit de snelweg 
op, het blijft een mooie route. Sterker nog: je hoeft niet 
eens een route te laden, maar je kunt volstaan met way-
points. De toercommissaris klimt op tafel en roept: 
Mannen opgelet! Punt 1 is snackbar Piet in Lochem, 
vandaar naar de Malle Molen bij Arnhem. Daar is de 
lunch en krijg je het volgende punt! Allemaal instellen 
op KORTE ROUTE en VERMIJDEN uit. En pas op, want 
bij de Posbank staan ze te flitsen. Veel plezier! 
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