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andere boerenweggetje. Het hangt er na-

tuurlijk ook van af wat voor type rijder je bent. 

Voor snelle jongens is de Zumo route mis-

schien wel beter, maar van mij krijgt de Zumo 

het rapportcijfer 4 en de Rider een 8. Beiden 

zouden twee punten extra verdienen als ze 

steden automatisch zouden vermijden, daar-

voor moet je nu soms een extra viapunt toe-

voegen. Daar ga je niet van zweten, maar wat 

zou het mooi zijn als het niet hoefde. 

Kijken we over de grens, met een route van 

Luik naar Luxemburg. Weer zien we hetzelf-

de verschil. Maar doordat de omgeving fraai-

er is en bovendien minder bevolkt is ook de 

Zumo rit (links) best te pruimen. De snellere 

toerrijder zal met de Zumo route het gashen-

del verder open draaien.

Een vergelijkbaar effect zien we in 

Zuid-Frankrijk. De Zumo geeft nog steeds de 

voorkeur aan wegen met een middenstreep. 

Maar je ziet ook dat de ‘N-wegen’ in Frank-

rijk toch wat smaller en rustiger zijn. Bij de Ri-

der wordt het soms wel heel erg spannend. 

Zelf vind ik dat erg leuk, maar niet iedereen 

zal er zo over denken. 

Gaan we in Italië vanuit de kust een stuk ham 

halen in Parma dan zijn de verschillen ineens 

veel kleiner. Dan kiezen de Zumo en de Ri-

der bijna dezelfde wegen. Dat kán natuurlijk 

een toevalstreffer zijn, maar ik vermoed dat 

de Zumo-routering veel baat heeft bij hoog-

teverschillen.

WAT IS DE CONCLUSIE?

Toer je in relatief dichtbevolkt gebied met 

weinig hoogteverschillen dan zijn de routes 

van de Zumo niet te genieten. Dat geldt niet 

alleen voor Nederland, ook voor Engeland, 

Duitsland of België. Stel je de schuiven van je 

route meer naar links dan toer je zelfs vrolijk 

over de snelweg. Dat moet Garmin toch echt 

beter doen. 

In Frankrijk is het resultaat van de Zumo best 

heel aardig; vermoedelijk mede doordat de 

roadclasses daar anders zijn ingedeeld. De 

Rider schiet daar soms wat door en stuurt je 

weggetjes op waar je, zelfs op de motor, bij 

een tegenligger de berm in moet. In Spanje 

zag ik de Rider zelfs een haarspeldbocht af-

snijden! Wil je het met de Rider niet ál te 

spannend maken, raad ik aan in Zuid-Europa 

het niveau op ‘medium’ in te stellen. 

Maar: dergelijke verre tochten zul je als 

GPS-rijder meestal toch op de computer 

voorbereiden. De functie waar het vooral om 

gaat, zul je vermoedelijk vaak dichter bij huis 

gebruiken. Verwacht je die functie veel te ge-

bruiken dan is, ondanks de aanpassingen in 

de Zumo 396, de TomTom Rider beslist de 

beste keuze. Gebruik je de functie vooral tij-

dens je vakantieritten en rijd je sowieso toch 

liever de wat meer doorgaande wegen dan 

kun je met de Zumo ook prima uit de voeten. 
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Route Luik - Luxemburg: links Zumo, rechts Rider

Route Zuid-Frankrijk: links Zumo, rechts Rider
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