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DE GPS
KIESWIJZER

WELKE KIES JE: GARMIN OF TOMTOM?

REIZEN

Maar sinds de komst van de TomTom 

Rider400, twee jaar geleden is dat 

beeld drastisch veranderd en is het 

juiste advies veel minder zwartwit. De juiste 

keuze hangt af van welke aspecten voor jou 

belangrijk zijn. De keuze tussen de toestellen 

gaat nu meestal tussen:

Om bij die keuze te helpen heeft MrGPS een 

‘GPS Kieswijzer’ gemaakt, die je kunt vinden 

op www.mrgps.nl. 

13 BELANGRIJKE ASPECTEN

Aan de hand van 13 aspecten kun je aange-

ven wat voor jou persoonlijk meer en min-

der belangrijk is bij een motor-gps. Die as-

pecten geef je een cijfer van 0 tot 10. 

Vervolgens rolt er vanzelf een advies voor 

één van de drie genoemde toestellen uit. 

De 13 aspecten die momenteel gewogen 

worden zijn:

• Afleesbaarheid zonlicht

• Bedieningsgemak met vingers/zomer-

handschoenen

• Bedieningsgemak met winterhand-

schoenen

• Bedieningsgemak software

• Bedieningsgemak toestel

• Voorspelbaarheid gedrag onderweg

• Gemak halverwege activeren route

• Offroad routes kunnen rijden

• Verkeersinformatie

• Muziek afspelen via gps

• Automatisch het toestel mooie route  

laten berekenen

• Veelzijdigheid/instelbaarheid

• Fysieke kwaliteit

Op al die aspecten heeft MrGPS de drie af-

zonderlijke toestellen een ‘rapportcijfer’ ge-

geven. In combinatie met het belang dat jij 

aan dat aspect geeft, wordt er een totaal-

score berekend. En als je overweg kunt met 

excel kun je het tooltje ook downloaden en 

het rapportcijfer per aspect zelf bepalen.

Na het invullen van de scores zie je flinke 

verschillen ontstaan:

Vind je bijvoorbeeld bedieningsgemak van 

software en toestel het belangrijkst, dan kan 

het goed zijn dat jouw grafiek er zo uit 

komt te zien:

Met kop en schouders de meest gestelde vraag aan 
MrGPS: ‘Ik wil een nieuwe GPS aanschaffen, maar wel-
ke moet ik nu kiezen: Garmin of TomTom?’ We hadden 
het er al eerder over: ooit was de keuze vrij makkelijk 
en adviseerden we meestal de Garmin. Je ziet dan ook 
dat heel veel Promotor rijders met een Zumo toeren.

DE GARMIN ZUMO 395

DE GARMIN ZUMO 595

DE TOMTOM RIDER 450
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