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als je toch stilstaat is dat eigenlijk nauwelijks een probleem. En tijdens 

het rijden ga je natuurlijk niet op je scherm zitten klooien.

Toch zijn er dingen die je misschien tijdens het rijden wilt kunnen be-

dienen. Dan denk ik vooral aan in- en uitzoomen en het opzoeken 

van een tankstation. Dat laatste hoeft eigenlijk amper, want aan de 

rechterkant van het scherm zie je continu welke tankstations er voor 

je liggen. De mate waarin je wilt zoomen hangt af van de mate waar-

op je wilt ingrijpen op de standaardinstelling. Standaard staat de zoom 

op ‘volgende afslag’. Als die nog ver weg is, zie je dus niet veel details.

Advies: zet de reisbegeleidingsweergave op 2D en het automatisch 

zoomen op ‘op basis van wegtype’ en je zult onderweg amper de be-

hoefte hebben om in en uit te zoomen. Wil je dat toch? Het kan wel, 

maar is nog wat lastig. TomTom heeft echter beloofd te kijken of ze 

de knoppen wat groter kunnen maken. 

Ook belangrijk: de afl eesbaarheid in zonlicht. Die is prima in orde, 

maar niet perfect. Het scherm spiegelt nogal en als de zon echt ver-

keerd staat dan zie je helemaal niks. Zeker als je met een refl ectiehes-

je rijdt, wil je de hoek van het toestel kunnen aanpassen, zodat je je-

zelf niet in het scherm ziet. Maar verder is er prima mee te rijden. 

Interne software
En daarmee hebben we de belangrijkste kritiek eigenlijk wel gehad. 

Want grote pluspunten heeft de Rider400 namelijk ook.  Zoals de mo-

gelijkheid om gewoon op het apparaat de mooiste routes te ontwer-

pen. Je kunt op het scherm de punten aanklikken die je wilt bezoe-

ken en desgewenst ook achteraf de volgorde aanpassen of extra 

punten toevoegen. Makkelijk en handig. Daarbij kun je bovendien in 

drie niveau’s aangeven hoeveel bochten een hoogteverschillen je wilt 

laten meedoen in je route. Heel goed gedaan. De uitkomst is, zelfs in 

Nederland, verblu� end goed en veel beter dan bij de ‘oude’ Rider en 

bij de Garmin Zumo. Voor deze kwaliteit van routering moet je bij Gar-

min investeren in een OnRoute motorkaart. Dan ben je honderd euro 

extra kwijt, en dan heb je bovendien nog niet heel Europa. De Rider 

optie ‘plan een spannende route’ krijg een tien met een gri� el, een 

plakkertje en een zoen van MrsGPS. Super. Hooguit nog even de 

weerstand van bebouwde kom verhogen zodat steden beter verme-

den worden. 

Sterk punt is ook dat je via je smartphone continu de verkeersinfo in 

beeld hebt. Niet alleen van de snelwegen; ook lokaal. Dat zijn de rode 

puntjes op het screenshot (gemaakt op zondagochtend!). Wie weet 

lukt het TomTom nog eens om zelfs automatisch de verkeersluwe we-

gen op te zoeken!

Route-import
Eindelijk kun je het toestel gewoon een track voeren en, mits de rou-

te over de weg gaat, de route blijft honderd procent in orde. Een héél 

belangrijke verbetering. Hij kan alleen niet overweg met o� -road, zo-

als Garmin dat wel kan. Daar staat dan weer tegenover dat je de rou-

te onderweg zonder problemen kuntn herberekenen, zonder gedoe 

met verplichte punten. Die herberekening is niet altijd helemaal lo-

gisch, maar is wel fool-proof. 

Er zijn ook wat opmerkingen. Externe routes in het toestel zetten kan 

op dit moment alleen door het micro SD kaartje er uit te halen. Dat is 

ongewenst gepriegel. Bovendien moet je een geladen route momen-

teel eigenlijk altijd op het beginpunt starten.  Ook dat is een stevige 

handicap. Meer weten? www.mrgps.nl.
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