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REIZEN

tie vaker geactualiseerd wordt, maar ook 

omdat de positiebepaling echt met gps moet 

gebeuren en niet met bijvoorbeeld WiFi hot-

spots. Bovendien wil je je schermverlichting 

op maximaal hebben.

In de zomer komt er bij veel telefoons een 

extra probleem bij: door de externe voeding 

en het hoge verbruik kan er in de zon over-

verhitting ontstaan en zal het toestel als be-

scherming enkele functies uitschakelen. Juist 

ja: gps en schermverlichting. Het komt niet 

vaak voor (had het zelf bij meer dan de 30 

graden in Frankrijk), maar als het gebeurt is 

het knap irritant.

En tot slot, en misschien wel het belangrijkst: 

het voelt ‘gratis’ maar dat is het natuurlijk niet. 

Met een telefoon in de tanktas en met Goog-

le Maps geïnstalleerd zal een adres vinden 

best lukken. Maar als je echt gaat toeren, wil 

je een goede montage op basis van bijvoor-

beeld RAM Mount X-grip plus voeding. En 

dan ben je al gauw tegen de honderd euro 

kwijt. Voor een goede navigatieapp betaal je 

gemiddeld 20 euro per jaar. Tel dat voor vijf 

jaar bij elkaar op en dan zit je in totaal ook 

snel op zo’n 200 euro. Voor 150 euro meer 

koop je een complete TomTom Rider. En als 

je dan ook nog meetelt dat je Zumo of Rider 

na vijf jaar op Marktplaats nog zo’n 150 euro 

op zal brengen, is het verschil tussen de te-

lefoon en een dedicated device bijna nihil. 

TUSSENVORM

Er bestaat ook nog een tussenvorm. Zoek 

maar eens op bijvoorbeeld AliExpress en je 

vindt verschillende motornavigatiesystemen 

voor zo’n 150 euro. Dat zijn meestal de oude 

windows CE systemen waarmee je met wat 

handigheid al dan niet legale software van 

IGO of Mamba op kunt zetten. Maar die zou 

ik links laten liggen. Veel interessanter zijn de 

nieuwe systemen met Android. De fysieke 

kwaliteit van die apparaten is misschien niet 

subliem en de android-versie kan vroeg of 

laat een probleem zijn. Maar het is het bestu-

deren waard en voor wie overweegt een 

aparte, goedkope, GSM op z’n motor te 

plaatsen zijn ze zeker een geschikt alterna-

tief.

CONCLUSIE

Ik denk dat het uiteindelijk vooral gaat om de 

vraag hoe vaak je wilt gaan toeren. Gaat het 

om een paar ritjes per jaar dan is de smartp-

hone absoluut een interessante optie en zul 

je daar veel plezier van hebben. Ook is het 

een prima manier om kennis te maken met 

rijden met GPS. Maar rij je duizenden kilome-

ters per jaar dan is een Zumo of een Rider 

toch echt wel wat smarter...
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