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Naast een groter scherm heeft de 595 nog wat andere leuke extra 

handigheidjes in combinatie met je smartphone. Niet alleen kun je 

op je navigatiescherm notifi caties van je telefoon voorbij zien ko-

men; ook kun je via mail of Facebook je actuele positie met ande-

ren delen.

Persoonlijk vind ik ook de Spotify-player erg geslaagd. Je kunt nu 

gewoon op het scherm van de Zumo door je Spotify afspeellijsten 

bladeren of aanbevolen radiozenders selecteren. Heel handig. Ove-

rigens kun je ook met de 345 en 395 Spotify ontvangen, maar dan 

alleen gebruik maken van start, stop en skip. 

Garmin heeft duidelijk meegekeken met de Rider en de ‘avontuur-

lijke route‘ aangepakt. Net als bij de concurrent kun je nu in drie 

stappen aangeven dat je meer bochten en heuvels wilt en boven-

dien aangeven in welke mate de snelweg vermeden moet worden. 

Geweldig, zeker omdat de huidige Zumo’s je veel te veel over N-

wegen sturen. En als je dan met die onderste schuif de balans tus-

sen 100 en 60 km/u wegen kunt beïnvloeden dan zou dat perfect 

zijn; vaak een garantie voor leuker stuurwerk.

Niet avontuurlijk genoeg
Helaas: dat valt vies tegen. Je zou verwachten dat alle schuiven 

naar links ongeveer het huidige kronkelweg-niveau oplevert en 

schuiven naar rechts je over de écht kleine weggetjes leidt. Jam-

mer. Alle schuiven maximaal naar rechts levert ongeveer hetzelf-

de e� ect als de huidige ‘kronkelwegen’ (te veel N weg dus). Zet je 

de schuiven naar links dan wordt het echt dramatisch en krijg je 

een ‘adventurous route’ over de snelweg aangeboden. De pro-

grammeurs van Garmin houden niet zo van avontuur blijkbaar. Een 

gemiste kans, Zeker omdat dit probleem vanuit de 590 al lange tijd 

bekend is.

Bovendien komt er nog een probleem bij, waar Garmin zelf mis-

schien niet zoveel aan kan doen, maar wat wel van invloed is: als 

gevolg van de sterker wordende dollar heeft Garmin de prijzen bij-

gesteld. Het komt erop neer dat de Zumo’s over de gehele linie 

maar liefst 100 euro duurder worden. De 345 (West Europa, zon-

der autosteun) gaat € 500 kosten, de 395 komt op € 600 en voor 

de 595 mag je de lieve som van 750 euro 

neertellen. De ervaren Garmin-rijder 

weet dat dit nog steeds een goede 

investering is. Je gaat er vele jaren 

veel plezier van hebben. Maar voor 

dat geld mag er net even wat 

meer avontuur in zitten!

Meer weten over de 
Zumo 595 of bestellen 
bij Promotor? Klik 
naar anwb.nl/motor

Ook nieuw: TomTom Rider410
Ook TomTom komt met een nieuw model: de Rider 410. Het grootste verschil met de Rider 400 is dat de 410 is voor-

zien van wereldkaarten tegenover ‘alleen’ Europa voor de 400. Daarbij is het toestel voorgeladen met 100 bijzondere 

routes, verdeeld over Europa. De Rider 410 kost, vreemd genoeg, hetzelfde als de Rider 400: 400 euro. 

TIP:Op het Youtubekanaal van MrGPS vind je uiteraard een fi lmpje van deze eerste 
indruk.
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