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TomTom op
het juiste spoor
In GPS-land wordt vaak gesproken over een track. Dat is dan meestal het ‘brood-
kruimelspoor’ dat je toestel vastlegt en waarmee je achteraf precies kunt zien waar 
je geweest bent. Zo’n track wordt ook wel ‘spoor’ genoemd. Tot voor kort kon je daar 
met je TomTom weinig mee. Maar die tijd is voorbij.

Als lezer van deze rubriek weet je waarschijnlijk dat ik erg 

enthousiast ben over het gebruik van het spoor als basis om 

een route uit te wisselen. Tot voor kort kon alleen Garmin 

daarmee uit de voeten. Maar met de komst van de Rider400 heeft 

ook TomTom het juiste spoor gevonden.

Zoals beloofd in de vorige uitgave: ik zou de Rider400 nog nader aan 

de tand gaan voelen. Inmiddels heb ik een week met het apparaat 

kunnen stoeien en rijden en ik moet zeggen: ik blijft razend enthou-

siast over deze TomTom. Dat wil overigens niet zeggen dat’ie perfect 

is, er zijn wel degelijk zaken die nog wat aandacht verdienen.

Laten we het toestel even wat nader bekijken op enkele hoofdzaken: 

het scherm, de interne software en de route-import. 

Scherm
Bij de eerste kennismaking bleek het scherm uitstekend te bedienen, 

zelfs met winterhandschoenen én regen. Maar daar moet ik toch een 

beetje op terugkomen. Misschien dat de vochtige lucht in Spanje ge-

holpen heeft, maar als ik hier thuis een adres wil invoeren met die-

zelfde handschoenen, druk ik vaak mis of reageert het scherm niet. 

Je moet het scherm niet aanraken met de stiknaad aan de top, want 

dat wordt niet gevoeld. In plaats daarvan moet je heel ‘vlak’ drukken 

en dan zie je weer niet waar je drukt. Eigenlijk niet te doen. 

Met de zomerhandschoenen werkt het echter prima, en met de blo-

te vinger gaat het helemaal als een zonnetje. 

Hoe belangrijk is dit? Ach, het is fi jn als je, ook in de winter, je hand-

schoenen niet uit hoeft te doen bij het invoeren van een adres. Maar 

1.   Een route op het toestel plannen is eenvoudig: plan 
een spannende route. Zelfs als je maar één bestem-
ming invoert krijg je al een rondrit.

2.    Maar je kunt er eenvoudig meer aantikken, en ook 
achteraf de volgorde van de punten eenvoudig aan-
passen.

3/4.  En even later toer je vrolijk door het Teutoburgerwald 
zonder überhaupt je computer aangezet te hebben…

5/6.  Importeren van routes is (op dit moment) een kwestie 
van het plaatsen van een sd-kaart met gpx- of 
itn-bestanden; de routes worden vanzelf herkend en 
razendsnel geïmporteerd.

Route plannen 
doe je zo
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