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MrGPS  |  Hans Vaessen

Eerste kennismaking: 
TomTom Rider 400
Een nieuwe motor-GPS van TomTom, dat is natuurlijk groot nieuws. 
En reden genoeg voor MrGPS om dit apparaat eens stevig aan de tand te 
voelen. Dus toog onze GPS-goeroe naar Zuid-Spanje voor een eerste 
kennismaking met de TomTom Rider 400. 

D e TomTom Rider 400 is niet zomaar een verzameling up-

date’s, maar een totaal nieuw apparaat. De enige overeen-

komst met de vorige generatie Rider is de grootte van het 

scherm, dat is met 4,3 inch gelijk gebleven. Verder is  niets hetzelf-

de, zowel hard- als software komen gloedjenieuw uit de TomTom-

fabriek.

Beste touchscreen ooit
Het touchscreen laat zich heel goed bedienen. Normaal gespro-

ken is  de bediening vooral met handschoenen aan lastig.  De ge-

voeligheid van het scherm opvoeren kan er weer toe leiden dat het 

scherm ook reageert op aanraking door regendruppels. En dat wil 

je niet. 

Tijdens de testrit was het koud en nat. Maar, ondanks winterhand-

schoenen en stromende regen, deed het scherm precies wat het 

doen moest. Ook al zijn de bedieningsknoppen op het scherm ei-

genlijk wat klein en staan ze wat dicht bij elkaar: qua bediening is 

dit het beste scherm dat ik ooit op de motor heb gezien. 

Het scherm heeft ook een hoog contrast en sterk backlight; prima 

afl eesbaar. De weersomstandigheden waren echter niet dende-

rend; vandaar dat ik nog niet heb kunnen zien hoe het scherm zich 

houdt in de volle zon. Wordt vervolgd dus.

Ook de software van het toestel is nieuw. Eén van de leukste fea-

tures: de TomTom kent nu maar liefst drie instellingen voor kron-

kelwegen. Ik moet dit nog uitgebreid testen, maar het lijkt goed te 

werken. In Andalusië is het vinden van mooie kronkelwegen niet 

zo’n probleem – er zijn helemaal geen andere wegen daar – maar 

toen ik zag dat het toestel je bij een rit van Rotterdam naar Utrecht 

automatisch over de ‘Meije’ ten Oosten van de Nieuwkoopse Plas-

sen wist te leiden, werd ik erg vrolijk. Bovendien kent de Rider ook 

het ‘Digital Elevation Model’ en is’ie zelfs in staat om een route-

voorkeur te maken met maximaal hoogteverschil. Nog niet kun-

nen testen, maar die techniek lijkt me veelbelovend.

Datzelfde geldt voor het plannen van routes op het toestel zelf: 

gewoon op het scherm de achtereenvolgende viapunten aantik-

ken en je maakt in een handomdraai een mooie rondrit. 

Wat meteen in het oog springt is de vormgeving: mede door het 

verdwijnen van de zonneklep is het toestel veel slanker geworden. 

De metalen strips zorgen voor een eenvoudige en degelijke plaat-

sing in de motorsteun en ze dragen in positieve zin bij aan de ‘looks’ 

van de 400. De steun is bovendien draaibaar, zodat je het toestel 

ook tijdens het rijden in de portraitstand kunt zetten. 

De gedachte is dat je in horizontale stand beter de zijwegen ziet; 

handig in de bebouwde kom, maar in portrait beter kunt zien hoe 

de bochten vóór je lopen. En dat werkt inderdaad uitstekend, hoe-

wel ik daarvoor wel eerst wat instellingen moest aanpassen. 

HET BESTE NAVIGATIE-
SCHERM DAT IK OOIT OP 
EEN MOTOR HEB GEZIEN

Ook in ‘rechtop’ te gebruiken Mooi slank design,
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