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Lekker kletsen met
Of het nu is voor het navigatiegeluid, voor een muziekje onderweg of voor commu-
nicatie met de duopassagier of andere rijders: een bluetooth headset op de motor is 
niet meer weg te denken. Maar welke moet je nu kiezen? Want prijzen lopen uiteen 
van een dikke honderd tot ruim 300 euro. En als je er dan ook nog twee (of meer) 
moet hebben kan dat aardig oplopen.

H et is wel aardig om te weten dat het gebruik van Bluetooth 

een Nederlandse uitvinding is, en wel van WayPoint in het 

Twentse Notter. Zij bedachten de ‘Perfect Pilot’, een uit-

breiding op de Garmin Streetpilot 2610, waarmee het mogelijk 

werd het geluid draadloos van toestel naar helm te brengen. Maar 

dat was nog niet zo eenvoudig. In die tijd was het stroomverbruik 

nog erg hoog en moest het ontvangertje, om een hele dag mee te 

kunnen gaan, onderweg nu en dan kunnen slapen. Dus als er na 

lange tijd rechtdoor rijden ineens een aanwijzing nodig was klonk 

het in plaats van ‘over 300 meter rechts’, slechts ‘… eter rechts’. 

Knap verwarrend. Gelukkig kon je bij de Streetpilot ook een piep-

toon inschakelen, net voldoende om de ontvanger tijdig wakker te 

maken.

De primeur waarbij Bluetooth in de motor-gps af-fabriek inge-

bouwd werd lag bij overigens bij de eerste TomTom Rider. Ook dat 

is alweer ruim tien jaar geleden. 

Spanningen
Sindsdien heeft de wereld niet stilgestaan, maar het is wel relevant 

te bese� en dat bluetooth nooit voor deze toepassing bedoeld was 

(en nog steeds niet is). Dat je tegen-

woordig zelfs met 20 man tegelijk 

over en afstand van zeven kilome-

ter kunt communiceren mag een 

klein wonder heten. En al helemaal 

omdat we op de motor zo’n beetje 

alle verschillende Bluetooth-proto-

collen gebruiken die er zijn. Niet al-

leen navigatieaanwijzingen, ook 

muziek, telefoneren, communice-

ren over grote afstand en ondertus-

sen ook nog via ‘bluetooth te-

thering’ de laatste verkeersinfo en 

mobiele controles binnenhalen. Er 

zijn dan ook nogal wat klachten te 

horen. Bijvoorbeeld dat de muziek 

niet terugkomt na een navigatie-

aanwijzing. Of dat je vrouw achter-

op (of andersom) een heel verhaal 

heeft verteld waarvan jij niets gehoord hebt (en wat zij dan weer 

niet gelooft).. Enfi n.. het kán wat spanningen opleveren.

In die eerste jaren kwamen we met een bluetooth-bereik van 10 

meter, niet verder dan de duo. Tegenwoordig is het point-to-point 

bereik veelal 500 tot 700 meter, een beetje afhankelijk van de be-

bouwing waar je doorheen rijdt. Prima wanneer je elkaar kwijtraakt 

bij het verkeerslicht, maar lastig als de achterste rijder van een gro-

te groep aan de voorrijder wil melden dat hij nodig moet tanken. 

Toch is tegenwoordig zelfs een bereik van vele kilometers moge-

lijk. De truc is dan dat elke headset als een soort ‘repeater’ optreedt 

en dus het bereik weer met 700 meter verlengt. 

Ieder wat wils
Er zijn verschillende spelers op deze markt, maar de grootsten zijn 

toch wel Sena, Scala en Uclear. Scala bestaat het langst maar kreeg, 

doordat ze vroeg waren, ook de meeste kritiek om de oren. Het 

werkte allemaal niet zo soepel als beloofd. Sena schakelde wat la-

ter in, gebruikte iets modernere tecą iek en pakte razendsnel markt-

aandeel. Inmiddels heeft Scala de achterstand weer ingelopen en 

nemen zij met hun Dynamic Meshwork tecą iek weer de lead. Lang 

leve de concurrentie!

Pas sinds zo’n twee jaar in de markt, en mede daardoor minder be-

kend, is Uclear. Gebruikmakend van een tecą iek die ontwikkeld 

Montage is tegenwoordig prima zelf te
doen, wel even rustig voor gaan zitten

Handig: bij Sena en Cardo kun 
je veel instellingen via de smart-
phone doen
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