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waar je rijdt. In de Eifel werkt het prima; in Nederland wordt je, 

bij gebrek aan kronkelwegen, nog steeds veel te vaak de N-we-

gen opgestuurd. Het zou goed zijn als er een optie kwam ‘kron-

kel- en kleine wegen’. Op Youtube laten we dat zien; hopelijk 

kijken TomTom en Garmin mee. Ergo: leuke optie, al bekend 

van TomTom en in de praktijk minder spannend dan het lijkt.

Bandenspanningsmeter
Wat echt nieuw is: TPMS. Dat is geen enge ziekte maar staat voor 

Tyre  Pressure Monitor System.  Beslist een zinvolle uitbreiding. Je 

moet wel even de buidel trekken en een tweetal Garmin ventiel-

dopjes van 50 euro elk aanscha� en, maar voortaan zie je real-time 

hoe het staat met je bandenspanning. Je krijgt een alarm als die te 

hoog of te laag is en kunt zelfs een grafi ek van het verloop van die 

spanning zien. Juist omdat de bandenspanning ook enorm van in-

vloed is op de veiligheid op de motor een optie die we van harte 

verwelkomen. 

Garmin Monterra
De echte vernieuwing komt uit onverwachte hoek. De Monterra. 

We kenden al de Montana. Ook een kostbare jongen, en voor op 

de motor feitelijk zwaar onderschat. Vooral vanwege het subliem 

afl eesbare scherm en de eindeloze instelbaarheid. De Monterra 

doet daar een heleboel scheppen bovenop. Net als de Montana is 

hij vooralsnog beperkt tot maximaal 50 routepunten maar dat is 

dan ook meteen z’n enige beperking.

 

Wat heeft Garmin namelijk met de Monterra gedaan? Ze hebben 

de Montana als het ware gekruist met een tablet door het toestel 

te voorzien van een volwaardig Androïd besturingssysteem! Je kunt 

er weliswaar niet mee bellen, maar verder kun je alles. Via wifi  of 

bluetooth  contact leggen met internet, bijvoorbeeld via je smart-

phone. En vervolgens heb je op je stuur alles beschikbaar. Of het 

nu je email is, buienalarm of Facebook. Routes van Promotor 

downloaden of via Whatsapp melden dat je op je eindbestemming 

bent gearriveerd. En bovendien: omdat het ding Bluetooth heeft, 

kun je gewoon een draadloze headset aansluiten (iets dat met de 

Montana niet kon). Sterker: niet alleen een mp3-speler maar zelfs 

onderweg genieten van je Spotify playlist in combinatie met navi-

gatieaanwijzingen. 

Zeker: steeds vaker zien we rijders met een smartphone in plaats 

van gps op het stuur. En, net als bij autonavigatie, laait de discus-

sie op of zo’n ‘dedicated device’ nog wel nodig is. Met de komst 

van de Monterra geeft Garmin een zeer interessante draai aan die 

discussie. Als ze nu de grens qua routepunten opvoeren naar 250 

kon de Monterra wel een de ultieme motor-gps zijn en de komst 

van een opvolger van de 660 zelfs overbodig maken….  Maar goed 

daar betaal je dan ook voor.

TIP: Meer  weten over de nieuwe modellen? 

Kijk dan op www.youtube.com/mrgpsnl
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