
Geen mens die dertig jaar geleden kon voorspellen dat we vandaag dankzij de moderne 
technologie nooit meer zouden verdwalen. Zoals dat met elke vorm van technologie gaat, 
waren navigatiesystemen aanvankelijk voorbehouden voor de happy few. Intussen zaait de 
boer met behulp van GPS-localisatie en rijdt geen wielertoerist nog verkeerd, met dank aan 
dat kastje op zijn stuur. Maar met de loop der jaren zijn navigatietoestellen voor fietsers zo 
veelzijdig geworden dat je in sommige gevallen een ingenieursdiploma op zak moet hebben 
om de weg te vinden. Vandaar dat we de tien populairste toestellen in test vroegen.

› TEKST ROEL VAN SCHALEN, BART DE SCHAMPHELEIRE › FOTO’S THOMAS DE BOEVER, JASPER JACOBS, FABRIKANTEN
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Voor je richting computer holt om 
een klachtenmail aan Grinta! 
te richten: er zitten inderdaad 

‘slechts’ acht toestellen in de test. 
Omdat we van Hammerhead en Xplova 
niet eens reactie kregen op onze her-
haaldelijke vragen of we een naviga-
tietoestel van hen in onze test konden 
opnemen. Dus die vielen meteen af. We 
testten alle toestellen met de redactie, 
maar nodigden ook een aantal  
Grinta!-lezers uit naar een testdag. 
Hun bevindingen geven we in kader-
stukjes mee.

VAN HET BOS EN DE BOMEN
Het aanbod aan navigatietoestellen 
voor gebruik op de fiets is inmiddels zo 
uitgebreid, dat kiezen bijzonder lastig 

is. Een belangrijk onderscheid tussen 
de verschillende GPS-computers is of 
er wel of geen kaartfunctie is. Om te 
navigeren moet je natuurlijk een kaart 
op je schermpje kunnen zien. Alle 
toestellen in dit dossier beschikken 
daarover, maar er bestaan apparaten 
die dat niet hebben. Daar zie je dan 
enkel een zogenaamd kruimelspoor en 
bij die toestellen kun je de route alleen 
achteraf op je computer bekijken. 
Bij een GPS met kaart is er (meest-
al) stapsgewijze routebegeleiding, 
vergelijkbaar met die bij een naviga-
tiesysteem in de auto. Wie nieuwe, 
onbekende gebieden wil verkennen of 
routes wil kunnen plannen van thuis 
uit, kan dus niet onder een GPS met 
kaartfunctie uit.

CIJFERTJES, CIJFERTJES, 
CIJFERTJES
Een ander belangrijk aandachtspunt - in 
onze data driven samenleving - is een 
vlotte en liefst draadloze verbinding met 
je computer, maar meer en meer ook met 
je smartphone. Want daar draait de bij de 
GPS horende app op. Sommige GPS- 
toestellen sturen telefoonoproepen, 
sms’jes of socialemedia-notificaties door 
of ze zenden bij een ongeval een alarmsig-
naal uit. Met de app is het vaak ook mo-
gelijk om je GPS-instellingen te wijzigen. 
Best handig, net als dat je automatisch 
van firmware-updates wordt verwittigd. 
Heeft je navigatietoestel een wifi-ontvan-
ger, dan kan het zomaar zijn dat als je 
thuis de stoep op komt gereden en de rit 
afsluit, de data via je thuisnetwerk al di-
rect worden gesynchroniseerd met Strava 
of een andere trainingsapp. Om andere 
apparaten zoals hartslagmeters of ver-
mogensmeters aan je GPS te koppelen, is 
compatibiliteit met ANT+ of Bluetooth 
nodig. ANT+ wordt breed toegepast en 
Bluetooth is in opmars, de ideale situatie 
is dat je fietscomputer beide protocollen 
in huis hebt. 

Wie zijn fietscomputer ook als trainings-
hulpmiddel gebruikt, met hartslagzones 
en intervalblokken en dergelijke, kijkt 
natuurlijk liefst uit naar een GPS- 
systeem dat daarin voorziet.
Ten slotte is er nog de stuurhouder voor 
je GPS-toestel. Veel heb je daar niet over 
te zeggen want de steun wordt immers 
bij het apparaat geleverd. Heb je toch 
keuze, opteer dan voor een zogeheten 
‘outfront mount’. Deze houder plaatst 
het navigatietoestel in het verlengde van 
de stuurpen zodat de rest van het stuur 
vrij blijft om plaats te bieden aan andere 
accessoires zoals bijvoorbeeld verlichting. 
Gebruik je het navigatietoestel vaak om 
off-road te rijden, dan is een outfront 
mount minder aan te raden omdat het 
GPS-apparaat voor je stuur vrij kwets-
baar staat opgesteld. Met de Insider van 
CloseTheGap plaats je het navigatietoe-
stel veiliger boven de stuurpen, hou je het 
stuur vrij én heb je altijd een fietsbel bij 
de hand.

BRYTON RIDER 450 
Bryton is bij ons nog niet het bekendste 
merk van navigatiesystemen, maar met 
onder andere de sponsoring van het 
Deceuninck – QuickStep wielerteam wil 
de Taiwanese fabrikant daar verandering 
in brengen. De Rider 450 werd vooral in 
functie van de mountainbike ontwikkeld.
Met zijn 70 gram en advies verkoopprijs 
van 179,95 euro zit de Rider 450 in de 
groep van de compacte en budgetvrien-
delijke fietscomputers met navigatie-
functie. En omdat het oog ook wat wil, 
is het kunststof kastje heel ‘vloeiend’ 
vormgegeven en de oranje knoppen en 
details maken het plaatje af. De zes 
bedieningsknoppen zijn verdeeld over drie 
flanken van het toestel: twee op de linker 
zijkant, twee op de onderkant en twee 
op de rechter zijkant. Wie de Rider 450 
met een compacte outfront mount voor 
de stuurpen monteert, zal ondervinden 
dat de twee bedieningsknoppen op de 
onderste rand van het toestel dan lastig 
te bedienen zijn.

DE ENE KABEL IS  
DE ANDERE NIET
Voor de bouw van routes en om je presta-
ties bij te houden kan je op de website  
active.brytonsport.com terecht (daar 
maak je een profiel aan) of je doet een be-
roep op de Bryton Active app. De compleet 
vernieuwde app is een hele verbetering 
wat de communicatie tussen de telefoon 
en het navigatietoestel zelf betreft, maar 

routes kan je ook gewoon van het net ha-
len of in een ander programma maken en 
als GPX-bestand opslaan op je computer. 
Gewoon de Bryton even via USB aan de 
computer leggen en het GPX-bestand 
kopiëren volstaat dan om op weg te kun-
nen, al is het toestel heel gevoelig voor 
de kwaliteit van de kabel. Met sommige 
USB-kabels verschijnt het Bryton-icoon 
niet op het bureaublad van je computer, 
met de standaard meegeleverde kabel 
gaat het wel probleemloos.

BEPAAL ZELF WAT JE ZIET
Handig is dat je in de Bryton Active 
app de hoogte van de Rider 450 kunt 
kalibreren want het aantal hoogtemeters 
dat het toestel anders na een rit opgeeft 
is niet echt accuraat. Ook handig is dat je 
de velden van de verschillende schermen 
die het toestel toont kunt instellen zodat 
je altijd de informatie ziet die je tijdens 
de rit wil zien. De overschakeling van 
de infoschermen naar het scherm met 
de kaart gaat jammer genoeg traag en 
ook om zijn satellieten te vinden heeft 
de Bryton best wel wat tijd nodig. Tip 
van de dag: schakel eerst de Bryton in, 
monteer hem buiten op je fiets en trek 
dan je fietskleding aan. Tegen dat je te-
rug naar buiten stapt zal het toestel ‘up 
and running’ zijn. Fiets je in de bossen, 
dan gebruik je de Rider 450 best met een 
apart bij te kopen snelheidssensor voor in 
het wiel want een bladerdek verstoort al 
snel de communicatie tussen het toestel 
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“Een GPS-houder 
voor je stuurpen 

is vaak de mooiste 
oplossing, al staat 

het toestel daar vrij 
kwetsbaar opgesteld.”

Merk: Bryton | Model: Rider 450 | Prijs: 179,95 euro | Schermdiagonaal: 2,3”
Gewicht: 70 gram | Montagesysteem: kunststof montageschotel met rubber 
straps om stuur of stuurpen | Batterijduur (opgave fabrikant): 32 uur | Type 
scherm (kleur of monochoom): monochroom | Protocollen: ANT+, Bluetooth, Wifi

Steve 
Trullemans

Leeftijd: 40
Woonplaats: Herne
GPS-ervaring: 10 jaar
Huidig toestel: Garmin Edge Tourer, 
Garmin Edge 710 en Garmin  
Edge 810

“Ik heb flink wat ervaring met 
GPS-toestellen en meer bepaald met 
de modellen van Garmin waarvan ik 
er toch drie in huis heb. Elk van die 
toestellen heeft echter zijn beste tijd 
achter de rug, vandaar dat deze navi-
gatiedag mij heel erg interesseerde. 
Aangezien ik van Garmin redelijk 
wat in huis heb, zou ik vandaag 
graag toestellen van andere merken 
proberen.”

Uitgeprobeerd
“De Bryton Rider 450 doet op zich 
niks verkeerd, al zitten er toch 
nog wat verbeterpuntjes aan. De 
navigatie is OK, maar de kaart kan 
duidelijker en er gaat veel informatie 
op de kaart verloren onder de dikke 
pijlen die de route aangeven. In- en 
uitzoomen kost ook tijd, de Rider 
moet dan telkens de ‘kaart herladen’. 
Een minpunt voor mij want ik gebruik 
de zoomfunctie regelmatig om me te 
kunnen oriënteren in de omgeving. 
Kunnen scrollen vind ik ook een 
pluspunt, maar dan moet je bij de 
toestellen met de grotere aanraak-
schermen zijn. Bij de Wahoo Elemnt 
Bolt ging het zoomen veel sneller. De 
kaart ervan is ook duidelijker. Als je 
verkeerd rijdt, krijg je een geluids-
signaal en lichten de rode lampjes 
op het toestel op. Dat is handig want 
in het verkeer hoor je niet altijd alles 
even goed. Daarenboven heb je 
slechts drie knoppen en boven elke 
knop staat telkens welke functie hij 
op die pagina vervult ” 

>
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Leeftijd: 45
Woonplaats: Zwevegem
GPS-ervaring: 8 jaar
Huidig toestel: Garmin Edge 810
 
“Ik ben een man van de cijfers: na een rit wil weten ik hoe ver, hoe snel, hoe hoog 
en hoe laag ik gevlogen heb. Ik wil alles kunnen evalueren en overweeg om mijn 
GPS aan een vermogensmeter te koppelen. Toen ik in het begin met navigatie reed, 
bouwde ik zelf routes maar dat is toch een tijdrovende bezigheid. Tegenwoordig 
laad ik de routes van toertochten en granfondo’s waaraan ik deelneem in de GPS, 
als back-up voor als er onderweg ergens richtingbordjes ontbreken.” 

Uitgeprobeerd
“Het monochroom scherm van de Wahoo Elemnt Bolt is op zich prima, maar de 
duidelijkheid bij dicht bij elkaar liggende, bochtige secties is heel matig omdat de 
kaart niet superfijn is. De Garmin Edge 520 Plus is daar veel duidelijker in. Zit je bij 
de Wahoo tijdens het navigeren op het gegevensscherm, dan springt hij niet auto-
matisch terug op het kaartscherm wanneer je een afslag moet nemen. Je krijgt pas 
een audiosignaal – en een led-signaal – als je al verkeerd zit. Niet handig natuurlijk. 
Dat de Wahoo zo weinig knoppen heeft, is wel een pluspunt en ook de bediening is 
heel intuïtief. In vergelijking met mijn Garmin Edge 810 is het jammer dat de Edge 
520 geen aanraakscherm heeft. ” 

en de satellieten waardoor je snelheid 
alle kanten op schiet. Qua informatie is 
er heel veel mogelijk, ook de gegevens 
van een vermogensmeter en die van je 
elektronische derailleurs kan je op het 
schermpje laten zien.

IN VOLLE ONTWIKKELING
Het feit dat de Bryton Active app recent 
helemaal opnieuw ontwikkeld werd en 
dat er met de regelmaat van een klok 
firmware updates zijn, bewijst dat het 
toestel en bij uitbreiding het hele plat-
form nog aan flink wat doorontwikkeling 
onderhevig is. En dat is prima want de 
basis van het toestel is goed, al liepen wij 
tijdens de test tegen een paar vervelende 
puntjes aan. Zo hoort het toestel een ge-
luidssignaal te geven als je van de route 
afwijkt, maar dat deed ons testtoestel 
dus niet. Al werd ons vanuit de impor-
teur gegarandeerd dat het probleempje 
bij een volgende firmware-update van de 
baan zou moeten zijn.
Hoewel er zes knoppen op het toestel 
zitten, is de bediening vrij intuïtief. Met 
de twee knoppen rechts op het kastje 
loop je naar boven of onder in het menu, 
de aan/uit knop rechts onderaan stuurt 
ook de achtergrondverlichting aan en 
links onderaan zit de menuknop. De 
twee knoppen rechts op het toestel die-
nen om een keuze te bevestigen, terug te 
keren naar een bovenliggend scherm en 
om een rit te starten, te pauzeren en te 
beëindigen. De afleesbaarheid van  
het monochroom scherm is goed,  
’s nachts kan je de achtergrondverlich-
ting inschakelen.

Conclusie
Alles bij mekaar geveegd is de Bryton 450 
een toestel voor de gedreven sportfiet-
ser die een navigatiefunctie als nuttig 
extraatje beschouwt. Er zijn immers aan-
genamere bezigheden dan een hele dag 
op het zwart/wit schermpje zitten staren 
om een route te volgen, maar als je een 
route van een rit als back-up achter de 
hand wil houden is het een nuttige functie. 
De communicatie tussen de app en het 
toestel kan soms beter want de gegevens 
van lange trainingen overzetten om ze 
vanaf de app richting Strava te sturen (al 
kan je je trainingen ook in de app evalu-
eren) is tijdrovend. Het grootste pluspunt 
van de Bryton 450 is evenwel zijn bijna 
belachelijke lange accuduur want je kunt 
de Bryton dertig uur gebruiken zonder in 
de problemen te komen. Al moet je er wel 
rekening mee houden dat het opnieuw 
laden van een compleet lege Bryton 450 
batterij een kleine eeuwigheid duurt.

GARMIN EDGE 520 PLUS 
Hoe klein deze Garmin Edge 520 Plus 
ook is, hij heeft veel in zijn mars. Vier 
informatieschermen bijvoorbeeld: een 
hoofdscherm met ritgegevens, het 
kaartscherm met navigatie-info, het 
hoogteprofielscherm en een trainings-
scherm met ronde-informatie. De 
opties om de schermindeling naar eigen 
inzicht aanpassen zijn eindeloos.  

Voor het hoofdscherm kan je kiezen 
voor één enkel gegevensveld tot en 
met een uitgebreid palet van liefst 
tien velden waarin je alle denkbare 
variabelen kunt plaatsen. Van het 
‘gemiddelde piekvermogen links’ tot 
‘ETA’ (verwachte tijd op bestemming) 

en van ‘versnellingscombo’ tot ‘zon 
onder’. Wij hielden het bij rijtijd, snelheid, 
afstand, kloktijd, hartslag, temperatuur 
en hellingspercentage. Zeven stuks, 
meer dan genoeg voor wat we allemaal 
willen weten van een work-out. Voor de 
hartslag moesten we wel de oude ANT+ 
hartslagband van een Edge 500 opsnor-
ren – wie wat bewaart, die heeft wat. 
Bij het testapparaat zat immers niet de 
bundel met snelheids- en cadanssensor 
en een hartslagmeter inbegrepen; die 
moet je erbij kopen voor 100 euro extra, 
iets wat zeker de moeite waard is voor 
serieus trainende renners. Overigens, 
het ‘Plus’ in ‘Edge 520 Plus’ betekent 
dus iets anders dan extra meegelever-
de sensoren. De Edge 520 Plus heeft 
Garmin Cycle Map terwijl de Edge 520 
het met ‘basemaps’ moet stellen. Met 
Garmin Cycle Map wordt stapsgewij-
ze navigatie mogelijk en vindt er een 
real-time herberekening plaats als je van 
de route afwijkt.

STROEVE KNOPJES
Sowieso inbegrepen bij deze Edge: een 
flinke dosis gebruiksgemak. Ondanks 
het forse aantal van zeven (!) knoppen 
op het kleine computertje vind je redelijk 
snel je weg in het menu. Dat waren we 

al gewend van de Edge 500 en de 520 
Plus is wat dat betreft even comfortabel, 
ofschoon er veel meer functionaliteiten in 
verwerkt zitten. Het woord ‘comfortabel’ 
rolt uit het toetsenbord en meteen is er 
de link met het de bedieningsknoppen 
van de Edge 520 Plus: tijdens het oefenen 
met het apparaatje laten die zich niet 
echt comfortabel indrukken, wegens 
stroef en klein. Maar gelukkig gaat het 
bedienen veel gemakkelijker als de Edge 
stevig in zijn stuurhouder zit. Onderweg 
is er dus wel genoeg comfort. De 520 Plus 
heeft geen aanraakscherm, maar als je 
het apparaat kent, mis je dat ook niet. Je 
drukt nu tenminste altijd juist en bij een 
touchscreen vergt het toch regelmatig 
meerdere ‘taps’ voor er reactie is. De 
opstartsnelheid van het toestel is opmer-
kelijk: binnen 25 seconden ben je klaar 
voor vertrek, inclusief GPS-signaal. 
Vervolgens werkt de 520 Plus helemaal 
naar behoren. De informatie is duide-
lijk afleesbaar, met scherpe getallen en 
letters, de dataverversing vindt zichtbaar 
snel plaats en als je op het kaartscherm 
rijdt, zie je perfect in kleur waar de weg 
heen leidt, welke vertakkingen/zijwegen 
er zijn en welke paadjes en stroompjes 
links en rechts in het landschap liggen. 

HUISWAARTS
Een handige functie die een beetje GPS 
tegenwoordig standaard heeft, is terug-
keren naar je startpunt, in veel gevallen 
zal dat ‘thuis’ zijn. Bij de Edge kan dat 
via dezelfde heenweg, maar hij kan ook 
de snelste weg berekenen. Stapsgewijs 
leidt de Edge je terug naar je vertrek-
punt, met aanduiding van de afstand of 
de tijd tot de volgende afslag. Neem je op 
die snelste weg toch ergens een andere 
route dan aanbevolen, dan rekent het 
GPS’je razendsnel de nieuwe snelste 
weg uit. Fantastisch, als elektronica 
werkt zoals het zou moeten werken! Ook 
gemakkelijk zijn de SMS-notificaties op 
het scherm, wanneer Edge en smartpho-
ne gekoppeld zijn via de supersimpel te 
installeren Garmin Connect app. Prettig 
wanneer er een dringend berichtje bin-
nenkomt dat je niet hoort niet vanwege 
de rijwind, je leest het dan gewoon op het 
Edge-schermpje. 

Conclusie
De Edge 520 Plus werkt wat betreft 
GPS-signaal en herberekening van de 
route als een tierelier. Het aantal moge-
lijkheden is zeer uitgebreid en voor wie 
zowel nauwgezet wil kunnen navigeren 
als gericht kunnen trainen, is dit compacte 
toestel een echte aanrader.
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Merk: Garmin | Model: Edge 520 Plus | Prijs: 299,99 euro | Schermdiago-
naal: 2,3 inch | Gewicht: 63 gram | Montagesysteem: outfront mount en 
stuur-/stuurpenbracket | Batterijduur (opgave fabrikant): 15 uur | Type 
scherm (kleur/monochroom): kleur | Protocollen: ANT+, Bluetooth

“De GPS-module 
van de Edge 520 

Plus werkt feilloos 
en ondanks het 

kleine formaat is 
de 520 heel volledig 

uitgerust.”

Kris De Nys

>
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Merk: Garmin | Model: Edge 1030 | Prijs: 599,99 euro | Schermdiagonaal: 
3,5 inch | Gewicht: 123 gram | Montagesysteem: outfront mount en 
stuur-/stuurpenbracket | Batterijduur (opgave fabrikant): 20 uur | Type 
scherm (kleur/monochroom): kleur | Protocollen: ANT+, Bluetooth, Wifi

Merk: Lezyne | Model: Mega XL GPS | Prijs: 199,95 euro | Schermdiagonaal: 
2,7” | Gewicht: 80 gram | Montagesysteem: kunststof schotel met rubber 
straps voor op stuur of stuurpen | Batterijduur (opgave fabrikant): 48 uur | Type 
scherm (kleur of monochoom): monochroom | Protocollen: ANT+, Bluetooth

GARMIN EDGE 1030 
De Edge 1030 is het vlaggenschip van 
de ruime collectie fietsnavigatietoe-
stellen van Garmin. Een vlaggenschip 
kan veel lading vervoeren en de Edge 
1030 heeft dan ook enorm veel func-
ties aan boord. Naast alle mogelijke 
fietscomputergegevens en de gebrui-
kelijke navigatietools is er een zee aan 
instellingen voorhanden. Bijvoorbeeld: 
waarschuwingen op tijd, afstand, 
hartslag, cadans, calorieën, om te eten 
en om te drinken, diverse routemodi 
(wielrennen, gemengde ondergrond, 
gravelriding, mtb, autorijden, motor-
rijden, voetganger), berekeningsme-
thode voor de route (minimale afstand, 
tijd of stijging), te vermijden routesec-
ties (veerboten, nauwe paden e.d.) en 
waarschuwing voor een scherpe bocht. 
En warempel, die waarschuwing krijg 
je daadwerkelijk, via een audiosignaal, 
ook als je niet aan het navigeren bent. 
Verder is het bij de 1030 mogelijk om 
een extra Micro SD geheugenkaartje 
te plaatsen en kun je het toestel op 

een externe batterij aansluiten (de 
contactpuntjes zitten geïntegreerd in 
de mount aan de onderkant). Er zijn 
voorgeïnstalleerde apps (Training-
Peaks, Strava Routes en Best Bike 
Split) en je kunt zelf apps toevoegen. 

Ook de aanraakgevoeligheid van het 
touchscreen is instelbaar, maar die 
had van ons nog een graadje gevoe-
liger gemogen want geregeld moet je 

meermaals tikken. Over het scherm 
gesproken: de kleuren ervan ogen 
flets en in vergelijking met de Edge 
520 Plus blijken ze dat ook te zijn. 
Gek, al heb je daar onderweg weinig 
last van. 

PLUG & PLAY
De Edge 1030 is een apparaat dat 
gewoonweg wérkt. Satellieten vinden 
gaat supersnel, je weg vinden in 
de software op je computer is ook 
eenvoudig voor iedereen die daar niet 
bang van is (Garmin Express om be-
standen over te dragen en updates uit 
te voeren, en het web-based Garmin 
Connect programma om je ritten en 
resultaten te raadplegen). Als elek-
tronica zo snel en stabiel werkt als 
bij deze GPS, dan mag je dat gerust 
plug & play noemen. Let wel: omdat 
de mogelijkheden zo uitgebreid zijn, 
vraagt het natuurlijk een navenant 
langere leercurve om helemaal ver-
trouwd te raken met de 1030. Maar 
de basics zijn simpel. Een rit opnemen 
doe je vanuit één van de standaard-
profielen (Weg, MTB of Indoor, of 
naar keuze een eigen aan te maken 
profiel) door op de startknop onder op 
het toestel te drukken. Stoppen doe 
je door middel van dezelfde knop en 
bewaren of weggooien van de rit is op 
het aanraakscherm heel gemakke-
lijk. Gelukkig! Niet elke GPS scoort 
daar. Door de schermen bladeren 
(die natuurlijk volledig naar wens 
zijn in te delen en uit te breiden) kan 
door zijdelings te swipen en nuttige 
widgets oproepen (zoals instellingen, 
telefoon-connectie, meldingen, bat-
terijbesparingsmodus) kan door van 
boven naar onder te vegen. 

GROOT SCHERM, VEEL INFO
Om te navigeren is de Edge 1030 een 
alleskunner. Je kunt on the fly routes 
maken door op de kaart lukraak 
coördinaten aan te tikken en die 
door de software tot een route laten 
aaneenschakelen, maar dat gaat niet 
zo snel als dat een navigatie-app op je 
smartphone een rit genereert. Je kunt 
een adres ingeven en daar de route 
naartoe laten berekenen. De software 
geeft na enkele letters intikken de 
resterende plaatsnaam- of straat-
naamopties uit de lijst, wat natuurlijk 
wel zo prettig is. Je kunt voorts op 
opgeslagen locaties zoeken (zoals een 
café, een kapel, een klim, …) of je 
kunt de Garmin vanuit een startpunt 
zelf enkele routes laten genereren op 
basis van gewenste afstand of tijd. 

Je krijgt dan drie keuze-opties. Die 
laatste functie is netjes afgekeken 
van Mio’s Surprise Me functie. Waar 
de Mio vanuit hetzelfde startpunt 
(meestal is dat je woning) bij een-
zelfde afstand altijd dezelfde routes 
‘bedenkt’, lijkt de Garmin daar wat 
meer afwisseling in te brengen, al 
zijn de mogelijkheden uiteraard nooit 
onbeperkt want een gebied heeft nu 
eenmaal geen oneindig aantal wegen. 
Zoals je mag verwachten heeft de 
1030 een prima stapsgewijze route-
begeleiding. Het grote scherm biedt 
veel plaats voor de kaart en indien 
gewenst ook nog aan twee datavelden, 
wel zo handig om ook de snelheid en 
het uur in de gaten te kunnen houden 
als je aan het navigeren bent. Rij je 
met een gegevensscherm op dan kan 
je er voor kiezen om bij richtingsaan-
wijzingen het kaartscherm te laten 
opduiken zodat je de juiste afslag nog 
even visueel kunt checken.

Conclusie
600 euro voor de Edge 1030 is pittig 
en wil je het toestel in bundel met de 
snelheids-, cadans- en hartslagsensoren 
dan moet je 679,99 euro uit je spaarvar-
ken zien te wringen. Toch zal dat voor 
fanatieke trainingsbeesten en navigeer-
ders geen probleem zijn want de 1030 
is enorm capabel. De helderheid van het 
kleurenscherm had wat frisser gemogen 
en de tiptoetsbediening wat accurater, 
maar daar kan Garmin wellicht bij zijn 
volgende vlaggenschip mee uitpakken. LEZYNE MEGA XL GPS 

Tot nog toe waren de Lezyne fiets-
computers een beetje old school van 
vorm: tamelijk dik, heel erg vierkant 
en met een dikke sokkel waardoor 
de fietscomputer nogal hoog boven je 
stuur staat. De Mega XL GPS maakt 
gebruik van dezelfde sokkel, is nog 
steeds vrij dik en staat nog altijd nogal 
hoog boven je stuur zodat ook deze GPS 
geen schoonheidsprijzen zal pakken. 
De hoeken van het kastje werden wel 
een stuk meer afgerond en opmerkelijk 
is dat je de Mega XL zowel in ‘por-
trait-style’ als ‘landscape-style’ kunt 
gebruiken. Niet dat we daar verder 
zoveel waarde aan hechten want geen 
enkele keer bedachten we tijdens een 
training “dat het toch wel leuk/goed/
noodzakelijk zou zijn om de informa-
tie op het scherm in ‘landscape-style’ 
te kunnen raadplegen”. Lezyne bleef 
trouw aan het monochrome scherm dat 
er misschien wat minder frivool uitziet 
dan de high-tech kleurenschermen van 
de concurrentie, de afleesbaarheid van 

het zwart/wit display is in alle lichtom-
standigheden goed en het eenvoudige 
scherm verbruikt ook minder energie. 
De accu van de Lezyne Super GPS was 
al bijzonder goed en ook de Mega XL 
kan je probleemloos twintig uur gebrui-
ken. De 48 uur die Lezyne opgeeft lijkt 
ons nogal optimistisch en na een paar 
maanden gebruik merkten we dat de 
batterij toch al wat sneller leeg liep dan 
voorheen.

ALLY V2 EN ROOT
Online blijft Lezyne trouw aan de Root 
Site waar je routes kunt maken en de 
firmware updaten, de Ally app werd 
met de komst van de Mega XL en de 
Mega C vernieuwd en heet nu Ally V2. 
Dat is nog altijd niet de meest hippe of 
frivole app, onder de tabs (Apparaat, 
Ritten, Navigeren, Training, GPS-In-
stellingen, Strava Live Segments, Lezy-
ne Track, Instellingen App, Accountin-
stelling en Ondersteuning) vind je wel 
alles wat je nodig hebt om de Mega XL 
aan te sturen. De fietscomputer 
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“De Garmin 
Edge 1030 is niet 
goedkoop, maar 
voor de fanatieke 
trainingsbeesten 
en navigeerde de 
investering meer  

dan waard.”

>



26 | Grinta! Grinta! | 27

aan de telefoon (en dus de Ally V2 
app) koppelen gaat snel en vanaf dan 
kan je beginnen met de computer te 
personaliseren. Je kiest of je het kastje 
in portrait style (rechtop dus) dan wel 
in landscape mode (horizontaal) op 
je stuur of stuurpen wil monteren, de 
montage zelf gebeurt met een houder 
die je met twee elastieken om het stuur 
of de stuurpen spant. Op oversized 
sturen (en al zeker als je de houder 
vaak monteert en demonteert) durven 
de elastieken wel een beetje van hun 
spankracht te verliezen waardoor 
de fietscomputer wat minder stabiel 
staat. Handig is dat je de indeling 
van de schermen naar je voorkeuren 
kunt aanpassen. In ons geval werd 
dat bovenaan de snelheid, daaronder 
de hartslag, daaronder de gemiddelde 
snelheid, daaronder de gereden af-
stand en helemaal onderaan het klok-
je. Vijf inforegels boven mekaar lijkt 
al vrij veel, maar is in werkelijkheid 
heel overzichtelijk en goed afleesbaar. 
De knoppenstructuur op de Lezyne 
blijft een lastige zaak. Er zijn fietsers 
die blindelings hun weg vinden in alle 
menu’s en met de vier knoppen (twee 
links en twee rechts op de zijkant van 
de behuizing) in sneltempo door de 

pagina’s navigeren, wij moeten zelfs na 
vier maanden intensief gebruik van de 
Mega XL nog bij elke stap nadenken 
welke knop je precies moet indrukken. 
Verspreid over zes schermen (één basis-
scherm en vijf infoschermen) kan je een 
massa informatie op de Mega XL GPS 
tevoorschijn toveren. Je koppelt moeite-
loos de sensoren van je hartslagmeter, 
snelheid, cadans- en vermogensmeter, 
je krijgt binnenkomende SMS-jes te 
zien en als je een ronde begonnen bent 
krijg je op een scherm te zien wat je al 
gefietst hebt en waar je vertrekpunt 
zich bevindt. Zodat je in geval van 
nood op heel basic wijze terug naar het 
startpunt kunt navigeren.

KAARTEN OF POKEREN?
Echt navigeren kan met de Lezyne 
Mega XL ook, al houden we daar een 
dubbel gevoel aan over. Enerzijds is het 
heel gemakkelijk dat je vanuit de Ally 
V2 app een bestemming kunt ingeven 
waarna de fietscomputer je haarfijn 
naar daar loodst. Je kunt de route op 
kaart laten verschijnen, maar evengoed 
programmeer je één van de standaard 
velden zodanig dat je daar met een 
omschrijving (pijl naar links, gevolgd 
door 100m, bijvoorbeeld) te zien krijgt 
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Daniël  
Neirinck

Leeftijd: 55
Woonplaats: Huise
GPS-ervaring: 9 jaar
Huidig toestel: Garmin Edge 605
 
“Ik ben een recreatieve fietser 
en voor mij is de GPS de mooiste 
uitvinding van de laatste twintig 
jaar. Ik hou van variatie in mijn 
routes en daarom rij ik vaak eerst 
een half uurtje met de auto om 
van daar uit dan een fietstochtje 
te maken. Ik gebruik al negen 
jaar een fiets-gps. Mijn Garmin 
605 heeft er al 50.000 km op 
zitten, maar nu zijn de knoppen 
versleten en de batterij is op. 
Ik vind vooral gebruiksvriende-
lijkheid belangrijk, in de meeste 
gevallen heb je eerst een oplei-
dinkje nodig voordat je goed met 
zo’n GPS-apparaat uit de voeten 
kunt. Verder moet voor mij het 
onderscheid op de kaart tussen 
asfalt en onverhard heel duidelijk 
zijn. Soms wijk ik onderweg van 
mijn route af of wil ik naar een 
markant punt in de verte, en dan 
wil ik ook mogelijke onverharde 
opties kunnen kiezen.”

Uitgeprobeerd
“De Garmin Edge 1030 heeft een 
duidelijk en groot kleurenscherm. 
Ben ik niet gewend, maar vind ik 
wel een voordeel. Je startlocatie 
instellen gaat heel gemakkelijk, 
al zal dat bij moderne navigatie-
toestellen wel een standaard-
functie zijn, lijkt me. Dit toestel 
is in elk geval beter dan wat ik 
nu heb.”

welke richting je moet volgen. Jammer 
genoeg werken die functies enkel als 
je mobiele telefoon op staat (met GPS 
en Bluetooth aan) want in de Mega 
XL zelf kan je geen routes of kaarten 
opslaan en dat is toch wel een min-
punt. Wil je niet de hele tijd je telefoon 
gekoppeld hebben, dan moet je via de 
app of de Root site een aantal kaarten 
downloaden voor offline gebruik. Best 
een omslachtige zaak omdat je slechts 
kleine gebieden in één keer kunt selec-
teren om als offline kaart te installe-
ren. Vooraf goed nadenken over welke 
kaart je straks offline precies nodig zal 
hebben is trouwens aangewezen want 
is het geselecteerde gebied te klein, dan 
mag je de hele procedure straks nog 
eens overdoen. ‘Doe dan maar meteen 
de kaart van heel Europa’, zou je als 
strategie kunnen hanteren, maar dat 
werkt jammer genoeg ook niet want 
die file is te groot. Lezyne werkt aan 
een update waarbij het mogelijk zal zijn 
om vanaf de app te zien welke kaarten 
er al op de Mega XL GPS staan en je 
zal de kaarten vanaf de app kunnen 
beheren. Vanaf de GPS Root website 
zal het mogelijk worden om grotere 
kaarten (bijvoorbeeld volledig België) 
te selecteren en die snel op de Mega XL 
GPS over te zetten.

BEKIJK HET MAAR
De analyse van je fietstochten kan je in 
de Ally V2 app onder de tab ‘ritten’ doen 
waar je de rit op kaart ziet en ook alle 
grafiekjes kunt bestuderen, uiteraard 
afhankelijk van het aantal sensoren 
dat je aan de Mega XL GPS gekoppeld 
hebt. Automatisch aan Strava linken 
kan, al zagen we de voorbije maanden 
een paar ritten om onverklaarbare 
reden niet opgeladen worden. Een Live 
Tracking functie zit ook op de Mega XL 
GPS zodat je dierbaren met een email 
geïnformeerd worden over je locatie.

Conclusie
De Lezyne Mega XL GPS heeft voor zijn 
199,95 euro best wel wat te bieden, met 
op kop een goed afleesbaar en instelbaar 
scherm en een prima batterijduur. De 
logica achter de bedieningsknoppen 
ontgaat ons evenwel een beetje en het 
hele systeem met de online kaarten kan 
je onder de noemer ‘gedoe’ catalogeren. 
Ook de gegevensoverdracht naar de tele-
foon had wat stabieler gekund. Of anders 
gezegd: de Lezyne Mega XL GPS is er 
voor de elektronicalovers die het niet erg 
vinden om een paar uur te besteden aan 
het uitvlooien van de handleiding. >

Merk: Mio | Model: Cyclo 605 HC | Prijs: 449,99 euro | Schermdiago-
naal: 4,0 inch | Gewicht: 182 gram | Montagesysteem: stuur-/stuur-
penbracket | Batterijduur (opgave fabrikant): 20 uur | Type scherm 
(kleur/monochroom: kleur | Protocollen: ANT+, Wifi, Bluetooth

IDEALE AANGEVER
Rond het 4” kleurenscherm zit vooral 
onderaan het toesel veel ‘ongebruikte’ 
ruimte omdat de centrale bedienings-
knop van de 505 daar verdween. In de 
plaats kwamen drie bedieningsknoppen 
aan de rechterkant van de behuizing 
die vrij stug aanvoelen. Omdat Mio een 
langere gebruiksduur nastreefde (15 
uur was het doel) moest er een grotere 
en dus zwaardere batterij aan te pas 
komen waardoor de 605 HC afklokt 
op een forse 182 gram en dat zal voor 
wielrennende grammenjagers van het 
goede te veel zijn. Het hoofdscherm ziet 
er nog uit als dat van de 505 en het gros 
van de bedieningshandelingen moet je 
nog altijd op het aanraakscherm doen 
dat geen last meer heeft van de regen. 
Wat meteen opvalt in de navigatiefunc-
tie is dat je niet langer de keuze hebt 
tussen ‘auto’ en ‘fiets’. Eén van de grote 
voordelen van de Mio navigatiesyste-
men van de eerste generatie was dat je 
een fietsroute kon uitzetten en daarna 
de Mio vragen om je de korste/snelste 

MIO CYCLO 605 HC 
De Mio Cyclo 505 HC van de eerste 
generatie hebben we een paar jaar 
intensief en tot grote tevredenheid ge-
bruikt omdat het toestel naast een paar 
kinderziektes (afbrekende montagescho-
tels, aanraakschermen die tilt sloegen 
in de regen) ook begiftigd was met een 
aantal heel interessante mogelijkheden. 
Je kon de 505 HC zowel op de fiets als 
in de auto of op de motor gebruiken, je 
kon het toestel de kortste autorit naar je 
fietsroute laten berekenen en de ‘Surpri-
se Me’ functie was ideaal om als fietser 
een onbekend gebied te gaan verkennen.
Was de 505 al niet de meest compacte 
unit op je stuur, dan doet de 605 er 
nog een flinke schep bovenop. Met een 
breedte van net geen 74 mm en een 
lengte van 130 mm moet je al met een 
forse stuurpen rijden om de Mio daar ge-
monteerd te krijgen. Net zoals de eerste 
Mio fietsnavigatiesystemen wordt ook 
dit apparaat op een schotel gemonteerd 
die je met twee tieraps op je stuurpen of 
stuur bevestigt. 
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weg naar je route te geven. Het hele 
luik ‘autonavigatie’ ging jammer genoeg 
overboord ten faveure van een aantal 
Strava-opties.
De Mio 605 HC wordt geleverd met mag-
neetloze snelheids- en kadanssensoren 
die je in een oogwenk gemonteerd hebt. 
De navigatie op het grote kleurenscherm 
is topklasse, alleen jammer dat tijdens 
het gebruik de klok niet langer zichtbaar 
is en het nadeel van het grote kleuren-
scherm is dat er flink wat stroomverbruik 
is zodat de batterij na een uur of acht aan 
het einde van haar krachten is. Het grote 
scherm maakt een groot kaartoppervlak 
mogelijk en je houdt dus een goed over-
zicht van de omgeving waarin je rijdt. 
Bovendien blijven snelheid en afstand 
altijd in beeld. De Mio geeft duidelijk 
aan wanneer je moet afslaan en toont 
het aantal meters tot de volgende draai. 
Navigeren gaat dus prima en ook op de 
gebruiksvriendelijkheid valt weinig op te 
merken. De menustructuur spreekt  
voor zich.  

Het beginscherm bestaat uit zes blokjes 
met elk een eigen hoofdfunctie, zoals 
Dashboard, Navigeren, Geschiedenis 
en Instellingen. Net als bij alle nieuwe 
elektronische apparaten moet je eerst 
wat op die knoppen drukken en spelen 
met de verschillende mogelijkheden om 
het toestel te leren kennen. Lang hoeft 
dat niet te duren want de Mio heeft niet 
veel overbodige functionaliteiten en dat 
houdt de zaken helder. Het is duidelijk 
een navigatietoestel en veel minder een 
trainingsapparaat waar je ingewikkel-
de bloktrainingen mee gaat doen. Een 
handige functie is ‘waar ben ik’, zodat je 
onderweg altijd kunt checken op welke 
coördinaten je je bevindt. Komt van pas 
om je te heroriënteren in een onbekende 
omgeving. Daarover gesproken: het hero-
riënteren vraagt wel geduld, want je moet 
vaak op het aanraakscherm tikken om 
in- of uit te zoomen. Daarbij komt dat er 
kaarten bestaan die duidelijker zijn van 
opmaak. De route die je rijdt of gaat rij-
den, wordt met een vette lijn aangegeven 

op de kaart. Goed afleesbaar, maar niet 
handig want je ziet pas na heel ver inzoo-
men – en veel aanraken – of je over een 
grote doorgaande weg wordt gestuurd of 
over een autoluw binnenweggetje. 

LIEVER USB DAN WIFI
Hoewel de gebruiksvriendelijkheid van 
het toestel prima is, vind je bij (opstart)
problemen minder rap je weg op de 
help-sectie van de Mio.com-site. Ga je 
direct naar Mioshare.com dan gaan de 
zaken al wat soepeler. De CycloAgent- 
software die je op je computer moet 
installeren, ziet er wat gedateerd uit 
maar doet wat hij moet doen. Enkel de 
kaart-updates namen veel meer tijd in 
beslag dan beloofd en het vergde meer-
dere pogingen om succesvol te zijn, maar 
dat zijn we eigenlijk wel gewend van 
GPS-systemen in het algemeen. Een  
beetje jammer is het dat CycloAgent 
alleen werkt als de Mio via USB op de 
computer is aangesloten. Een zelfge-
maakte route opladen is eenvoudig, een 
route maken op Mioshare ook, al kiest 
de software zelf de verbinding tussen de 
punten die jij op de kaart aanklikt, en 
kun je dus niet heel precies zelf de route 
uitstippelen. Verbinden met wifi gaat 
moeizaam, mede door het relatief traag 
reagerende aanraakscherm, dus hielden 
we het maar bij verbinden via USB.
De ‘Surprise-me’ functie bleef wel aan 
boord met de mogelijkheid om een lus te 
rijden (uitgedrukt in kilometers of uren), 
naar een adres of een punt op de kaart te 
rijden met de mogelijkheid om extra kilo-
meters te maken. Bijvoorbeeld: vrouwlief 
neemt op zondagochtend de auto naar 
haar moeder en jij fietst er heen. Maar in 
plaats van je te beperken tot de kortste 
route, kan je de Mio vragen om je te 
verrassen met een route van honderd 
kilometer met de woning van je schoon-
moeder als eindpunt. Allemaal heel han-
dig, zeker als je in een bepaald (vakantie)
gebied compleet onbekend bent. Al kan 
het natuurlijk ook een middel zijn om 
eigen streek beter te leren kennen.

Conclusie
Finaal hinkt de Mio Cyclo 605 HC 
een beetje op twee gedachten. Met 
de toevoeging van de magneetloze 
sensoren en alle Strava-opties werd 
het toestel een pak sportiever van 
inborst, maar tegelijk werd de Mio 
groter en zwaarder wat een wielrenner 
op grammenjacht liever niet heeft. 
Waarmee de Mio Cyclo 605 HC nog 
altijd de betere keuze is voor de meer 
recreatief ingestelde fietser.

POLAR V650 
Polar, de Finse firma die nog altijd de 
toon zet in hartslagmeting, kon als 
elektronicafabrikant de fiets-naviga-
tieboot natuurlijk niet zomaar voorbij 
laten varen. Om de aansluiting met de 
fietsmarkt weer te vinden kwam het 
merk in 2015 met de V650. Het toestel 
won meteen een Red Dot Design-award 
voor zijn uiterlijk, dat veel weg heeft 
van een mini-smartphone. In ons over-
zicht van fiets-GPS’en is de V650 nog 
steeds een mooie, maar ook een forse 
verschijning die veel cockpitruimte 
inpalmt. 

IDEAAL OM TE TRAINEN
Er zitten niet meer dan twee knoppen 
op het toestel – een voordeel volgens 
ons – en samen met het aanraakscherm 
is dat ruim voldoende voor een prettige 
bediening, ook met handschoenen aan. 
Het kleurenscherm is in alle omstan-
digheden goed afleesbaar dankzij een 
prima helderheid die instelbaar is via 
een rolvenster dat zichtbaar wordt 

door van boven naar onder te swipen. 
Bovendien staan de ritgegevens in 
een duidelijk en scherp lettertype en 
het scherm is met zijn 2,8 inch groot 
genoeg om veel gegevens ineens te 
projecteren. De V650 opstarten doe je 
door de knop aan de zijkant in te druk-
ken. Het duurt exact één minuut om 
GPS-ontvangst te bereiken en klaar te 
zijn voor vertrek. Via het hoofdscherm 
dat bestaat uit vier ‘blokken’ (Historie, 
Instellingen, Favorieten en Profiel) 
wandel je door het menu en door op de 
rode start/stop-knop te drukken start 
je de fietscomputer. Afhankelijk van 
het sportprofiel dat je hebt gekozen 
(Wielrennen, Mountainbike, Indoor of 
Overig) krijg je vervolgens tot acht (!) 
rit-infoschermen waar je doorheen 
kunt swipen, en die zijn stuk voor stuk 
helemaal te personaliseren. De meeste 
fietsers zullen zoveel info niet nodig 
hebben, maar trainende fanatieke-
lingen met vier verschillende fietsen 
zullen in hun nopjes zijn. De fietsen op 
hun beurt kunnen per fiets gekoppeld 
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Merk: Polar | Model: V650 | Prijs: 219,90 euro | Schermdiagonaal: 
2,8 inch | Gewicht: 118 gram | Montagesysteem: stuur-/stuurpen-
bracket | Batterijduur (opgave fabrikant): 10 uur | Type scherm 
(kleur/monochroom: kleur | Protocollen: Bluetooth

“De Mio Cycle 605 
HC heeft een groot 
scherm en is niet 
al te ingewikkeld: 
ideaal voor wie in 
alle eenvoud wil 

navigeren.”

Eagle 5: 
de fietsbril voor verzienden

Navigatie op je fietsstuur is allemaal wel leuk en aardig, verzienden zitten met het 
probleem dat ze die lettertjes en aanwijzingen zonder leesbril niet kunnen afle-
zen. Sommigen pakken het probleem aan door onderin de lenzen van hun fietsbril 
kleefbare correctiebrilletjes aan te brengen, maar je kan ook meteen voor de Eagle 
5 fietsbril met geïntegreerde leesbrilfunctie kiezen. Peter De Feyter uit Buggenhout 
ging maar wat graag op onze Facebook-oproep naar een tester voor deze bril in. “Ik 
fiets elke dag, zomer én winter, vanuit Buggenhout naar mijn werk in Halle, goed voor 
zeventig kilometer. Aangevuld met mijn ritten in het weekend kom ik jaarlijks op een 
kleine 17.000 kilometer op de fiets. Ik gebruik dagelijks mijn Garmin GPS, maar kan 
die niet goed aflezen omdat ik zonder leesbril fiets. In de week is het niet zo erg dat 
ik enkel na de rit de fietscomputer kan consulteren, maar in het weekend zou het een 
stuk praktischer zijn mocht ik onderweg alles op de Garmin kunnen aflezen”, aldus 
Peter die van Eagle 5 importeur LEDS Sport twee exemplaren van de Eagle 5 kreeg 
toegestuurd. Allebei met een sterkte van +2,5, maar één bril met verkleurende lenzen 
(74,95 euro) en één bril met drie verwisselbare lenzen (59,95 euro). Peter had de 
aanschaf van een fietsbril op sterkte al langer op zijn ‘To do-lijstje’ staan en was na de 
test zwaar onder de indruk. “Ik vertrek ’s ochtends naar het werk als het nog donker is 
en fiets terug bij daglicht en dan komen de fotochromatische lenzen het best tot hun 
recht. Dankzij de bril kan ik de cijfertjes en lettertjes op mijn Garmin 1030 GPS weer 
perfect lezen, tot de kleinste cijfertjes toe. De Eagle 5 staat stabiel op je hoofd en mijn 
fietsvrienden hadden helemaal niet door dat het een fietsbril met leesfunctie is. De 
lenzen wisselen is niet moeilijk, al heb je soms de schrik dat je het montuur zou kun-
nen breken. Bij de bril worden twee vervangbare neusbruggen geleverd die jammer 
genoeg niet instelbaar zijn. De ventilatie van de Eagle 5 is goed want van aandampen 
had ik geen last. Over de looks kan je discussiëren. Er zijn ongetwijfeld elegantere 
fietsbrillen op de markt, al vind ik dat je voor een interessante prijs een eerlijk product 
krijgt dat voldoet als fietsbril op sterkte. Mijn fietsvrienden waren trouwens onder de 
indruk van de scherpe prijs van de bril.”

Voor Grinta! lezers zijn de Eagle 5 fietsbrillen op sterkte trouwens nog iets goedkoper 
want als je op www.leds-sport.nl bij de bestelling de promotiecode ‘Grinta5’ invult, 
wordt er bij de afrekening van je bestelling meteen korting van 5% in mindering 
gebracht. >
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Dave  
Van Camp

Leeftijd: 39
Woonplaats: Sint-Amands
GPS-ervaring: geen
Huidig toestel: geen
 
“Ik heb nul-komma-nul ervaring 
met navigatiesystemen voor op de 
fiets, maar ik ben het beu om altijd 
weer dezelfde platgereden wegen te 
berijden. Ik wil meer afwisseling in 
mijn routes en wil daarvoor niet meer 
afhankelijk zijn van mijn fietsmakkers, 
maar voordat ik 500 euro uitgeef aan 
een apparaat wil ik er eerst meer 
over weten. Ik weet wel al dat ik een 
toestel met een ‘Surprise Me’-functie 
wil. Dan ga je naar de Ardennen, je 
tikt een afstand in en het toestel bere-
kent een route voor jou. Laat je maar 
verrassen, haha!”

Uitgeprobeerd
“De Sigma Rox 12.0 is heel intuïtief te 
bedienen. Ik vond zonder hulp meteen 
de route voor vandaag en de menu-
structuur spreekt voor zich. Bij de 
Garmin 1030 raakte ik wat dat betreft 
minder snel wegwijs. Wel viel de Rox 
om de vijf minuten uit, maar dat bleek 
een instelling te zijn. Het aanraak-
scherm werkt met handschoenen aan 
minder snel dan met blote vingers, 
maar dat zal wel logisch zijn.”

worden aan hun eigen sensoren, zodat 
je bij gebruik van een andere fiets enkel 
van fietsprofiel hoeft te wisselen in 
plaats van de V650 opnieuw te moeten 
koppelen.
Niet geheel verwonderlijk is de hart-
slagweergave standaard op bijna elk 
van de infoschermen aanwezig en daar-
mee zijn de aspiraties van de V650 als 
trainingsapparaat meteen duidelijk. 

MINDER OM TE NAVIGEREN
Een verrassing en een teleurstelling is 
dat de V650 veel minder een GPS- 
apparaat blijkt dan de overige toestel-
len in dit dossier: je kunt er niet mee 
navigeren, maar enkel routebegelei-
ding mee uitvoeren. Dat wil zeggen 
zelf gemaakte of verkregen routes (in 
GPX- of TCX-formaat) op het apparaat 
importeren via de Polar Flow software 
op je computer. Die routes kun je dan 
narijden, maar zonder stapsgewijze 
aanwijzingen. Je moet dus je aandacht 
voortdurend verdelen tussen turen 
op het scherm en uitkijken op de 
openbare weg. Je kunt daarnaast een 
kaartgebied (van 450 x 450 kilometer, 
OpenStreetMaps) installeren op je 
V650 zodat je tijdens een training altijd 
weet waar je bent, maar het toestel zelf 
genereert geen routes, dus verrassende 
lusjes rijden zoals met bijvoorbeeld de 
Surprise Me functie bij Mio zit er hier 
niet in. Terugkeren naar huis kan wel, 
zij het via een digitaal kompas, dat de 
richting aangeeft, maar niet een snelste 
route of dezelfde weg terug. De Polar 
slaat natuurlijk wel de gereden route 
op zodat je die achteraf kunt nakijken 
op je computer. Dankzij de uitgebreide 
ervaring van Polar met hartslagzones, 
inspanningsintensiteit en trainingsleer 
krijg je veel nuttige info over de trai-
ningsopbouw van je rit. Bijvoorbeeld 
welk percentage van de tijd je in welke 
hartslagzone hebt gereden en een korte 
toelichting van de aard van de inspan-
ning die je hebt uitgevoerd (intensieve 
duurtraining, opbouwtraining, etc.). En 
dat heeft wel een stimulerend effect, 
ook al heb je niet echt een trainings-
doel. Het is leuk om te horen dat je 
het goed hebt gedaan, ook al komt die 
melding van een apparaat.

GEEN ANT+
Bij ons testexemplaar zat een hartslag-
band geleverd. Geen traditionele borst-
band, maar een ‘onderarmband’ die je 
tussen pols en elleboog plaatst om daar 
optisch de hartslag te meten. Het is 
een veel comfortabelere oplossing dan 
die aloude borstband want je vergeet 

dat je hem om hebt. De sensor werkt 
vlekkeloos en snel dankzij zijn zes 
meetpunten en bevestigt dat Polar nog 
altijd toonaangevend is in hartslagre-
gistratie. Het is niettemin jammer dat 
de V650 geen ANT+ ondersteunt, want 
de meeste randapparatuur van derden 
(hartslagbanden, vermogensmeters, …) 
maakt gebruik van die breed aanvaar-
de standaard en minder van Bluetooth 
Smart.

 

Conclusie 
Als fietscomputer met veel trainings-
mogelijkheden en de mogelijkheid om 
je route achteraf op de computer te 
bekijken is de Polar V650 een prima 
apparaat. Wil je ermee op pad in 
onbekende streken, dan moet je eerst 
huiswerk maken (routes plannen en 
uploaden) om onbezorgd te kunnen 
navigeren.

SIGMA ROX 12.0 SPORT 
Na de ROX 7.0, 10.0 en 11.0 is er sinds 
de zomer van 2018 de 12.0 Sport en 
dat toestel breekt compleet met de stijl 
van weleer. Hebben de 7.0, de 10.0 en 
de 11.0 een monochroom scherm en 
bedieningsknoppen op de zijkanten van 
het toestel, dan maakt de 12.0 Sport 
indruk met een 3” groot touchscreen 
in kleur! 
Met de meegeleverde USB- kabel laad 
je de ROX 12.0 Sport op en eens volle-
dig opgeladen licht de homebutton in 
het midden van het toestel op waarna 
je aan de slag kan. Het toestel is zeer 
gebruiksvriendelijk wegens amper 
gedoe met logins en dergelijke. De Rox 
werkt volledig via wifi, dus even met 
je draadloos netwerk verbinden en 
eventueel met Strava en alle trainings-
data zullen in de toekomst meteen bij 
thuiskomst gesynchroniseerd worden. 
De Sigma ondersteunt alle nieuwste 
trainingsapps zoals GPSies, Strava 
(live segments), Komoot, Training-
peaks, Sigma Cloud en de connectivi-
teit met Shimano Di2 en Sram eTap 
is tegenwoordig ook vanzelfsprekend. 
De ROX 12.0 Sport is voorzien van 
een kleurentouchscreen dat zelfs bij 
fel zonlicht perfect leesbaar is, met 
daar bovenop vier bedieningsknoppen 
op de zijkanten van de hardware en 

één centraal onderaan geplaatste aan/
uit knop. De bediening van het toestel 
is zeer eenvoudig, al zijn die knoppen 
eigenlijk overbodig als je al touchscreen 
hebt. Ook wie een broertje dood heeft 
aan handleidingen bestuderen zal al 
snel zijn weg vinden in de verschillende 
pagina’s.

IN PROFIEL BEKEKEN
Voor de training moet je nog even 
aangeven welk sportprofiel (Road, 
MTB, fietsen of indoor cycling) je wil 
gebruiken. Vooraf zijn er vier inge-
steld, maar ook dit is aanpasbaar. Zeer 
handig als je de GPS op verschillende 
fietsen gebruikt of gebruik maakt van 
verschillende extra sensoren. Eens je er 
uit bent welke training je wil afwer-
ken, kan je starten. Je fietst daarbij 
volgens je eigen keuzes, ofwel laad je 
een voorgeprogrammeerde route in of 
je gebruikt de ‘draw my route’ optie 
om de GPS je zelf een route te laten 
voorstellen.
Op het grote scherm zijn er vier velden 
voorgeprogrammeerd, al kan je deze 
volledig personaliseren en dat is in 
vergelijking met de 11.0 een stuk ge-
makkelijker geworden. Even de vinger 
twee seconden op het veld houden en 
je kan kiezen welke informatie je daar 
wil zien. Opvallend is hoe duidelijk 
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Merk: Sigma | Model: Rox 12.0 Sport | Prijs: 399 euro (in bundel met stuurhouder, 
hartslag-, snelheids- en trapfrequentiemeter 479 euro) | Schermdiagonaal: 3,0” | 
Gewicht: 126 gram | Montagesysteem: outfront houder en kunststof schotel met 
tie-raps voor op stuur/stuurpen | Batterijduur (opgave fabrikant): 16 uur | Type 
scherm (kleur of monochoom): kleur | Protocollen: Wifi, Bluetooth, ANT+

>

het navigatiegedeelte is. Het kleuren-
touchscreen is gemakkelijk te bedienen 
en het in- en uitzoomen gaat soepel. 
Ook de velden instellen op de naviga-
tiepagina gaat snel. De ROX 12.0 Sport 
is een volwaardig navigatietoestel 
waarmee je meteen twintig vooraf 
geïnstalleerde Europese kaarten kunt 
raadplegen en ook het toestel zelf een 
route kunt laten uitstippelen. De overi-
ge kaarten zijn gratis te downloaden.

Rik Tanghe
Leeftijd: 57
Woonplaats: Escanaffles
GPS-ervaring: 8 jaar
Huidig toestel: Garmin Edge 810

“De GPS hoort als fietscomputer inmiddels tot mijn vaste fietsuitrusting. Ik gebruik 
al zeker acht jaar navigatie op de fiets, aanvankelijk de Mio 505 waarvan ik er twee 
versleet. Die eerste toestellen kampten met flink wat kinderziektes. Deels werden 
die door de fabrikant opgelost, deels door mezelf. Maar ik was zeer tevreden over de 
gebruiksvriendelijkheid van het toestel en van de Mio software want die stuurt je altijd 
over echte fietsroutes. De Garmin Edge 810 die ik nu heb, scoort wat dat betreft min-
der. Je weet niet altijd waar je bent, zoals bij de Mio. En dat moet ik toch echt weten, 
want de afspraak is ‘om 13 uur thuis’!”

Uitgeprobeerd
“Een GPS moet kunnen tonen waar je precies onderweg bent. Hij moet snel de route 
kunnen herberekenen en de afleesbaarheid van het display moet goed zijn. De Sigma 
Rox 12.0 heeft een heel groot en duidelijk scherm. Een ander pluspunt van het toestel 
is dat het aangeeft wanneer je van de route afwijkt én je krijgt informatie om naar het 
dichtstbijzijnde punt op de route te navigeren. Ik vind het toestel wel heel hoekig en 
groot en ik zou toch de handleiding moeten lezen om alle functies te kunnen gebrui-
ken. De Wahoo Elemnt Bolt heeft een handig formaat, reageert snel als je verkeerd 
rijdt en dan lijkt het wel alsof je op de kermis bent want je de zeven LEDs lichten op 
en het alarm gaat af. Dat de LEDs meerdere functies kunnen vervullen afhankelijk van 
de instelling van het toestel is handig. De kaart van de Wahoo valt wel een beetje klein 
uit en als de computer op een infopagina staat en je nadert een splitsing, dan schakelt 
hij niet automatisch terug over naar de navigatiepagina. Da’s jammer.”
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WAHOO ELEMNT BOLT 
De Wahoo Elemnt Bolt is het kleine-
re en aerodynamischere broertje van 
de Elemnt en met de Mini voegde 
Wahoo nog een derde toestel aan 
zijn gamma toe. De Elemnt Bolt kan 
alles wat de Elemnt kan, maar daar 
waar de Elemnt een vrij grote en 
eerder basic vormgegeven fiets-
computer is komt de Elemnt Bolt 
compact, stijlvol en aerodynamisch 
voor de dag. Dat betekent wel dat 
je het met een kleiner display moet 
doen (2,7” voor de Elemnt en 2,2” 
voor Elemnt Bolt) waar ook minder 
informatie op kan (11 infovelden bij 
de Elemnt en 9 bij de Elemnt Bolt). 
Gelukkig bleven de twee knoppen op 
de rechterkant van de behuizing be-
houden want met die twee knoppen 
kan je tijdens een rit meer of minder 
infovelden op het display zichtbaar 
maken. Echt een superhandige 
functie. Wil je tijdens een rustige 

trainingsrit zoveel mogelijk info in 
de gaten houden: dat kan. Maar wil 
je tijdens een koers enkel focussen op 
snelheid en/of gereden afstand: dat 
kan even goed. 

ZES KNOPPEN
Qua basisconcept en werking is 
de Elemnt Bolt nagenoeg identiek 
aan de grote Elemnt. Je schakelt 
het toestel in met de aan/uit knop 
op de linkerkant van de behuizing, 
met de twee knoppen op de rechter 
zijkant van het toestel maak je meer 
of minder informatie op het display 
zichtbaar. Onder het display zitten 
drie voldoende grote toetsen die 
ook genoeg ‘gevoel’ geven als je ze 
indrukt, de onderste schermregel 
geeft telkens aan welke functie de 
knoppen hebben in het scherm dat 
open staat. Zowel voor, tijdens als na 
de rit is de bediening van de knoppen 
bijzonder intuïtief, snel en efficiënt.

APP
Essentieel in de goede werking van 
de Elemnt Bolt is de Wahoo Elemnt 
app. Die installeer je op je mobiele 
telefoon en met een QR-code op het 
scherm van de Elemnt Bolt koppel 
je de fietscomputer aan je mobieltje. 
Vanaf dan verloopt de programme-
ring volledig over de app waar je een 
profiel aanmaakt en de app aan een 
aantal andere apps koppelt (Strava, 
RideWithGPS, Komoot,…) Je kan 
via een gelinkte app meteen ook 
routes naar de Elemnt Bolt over-
zetten, maar dat kan even goed via 
email. Maak je routes in een ander 
programma, dan volstaat het om de 
route te versturen naar een email-
adres dat je vanaf je telefoon kunt 
openen waarna de Wahoo Elemnt 
app je meteen voorstelt om de bijlage 
met de app te openen. Seconden 
later staat de route dan in de app 
en als je die synchroniseert met de 
Elemnt Bolt fietscomputer kan je 
gelijk op pad.

LED THERE BE LIGHT
Bovenop de Bolt zit een strip van 
zeven kleine LEDs die je kunt 
programmeren. Je kan ze zodanig 
instellen dat je er uit kunt afleiden 
dat je onder dan wel boven je gemid-
delde snelheid aan het rijden bent of 
je programmeert ze zo dat ze aan je 
gemiddelde hartslag zijn gekoppeld. 
Bij het navigeren lichten ze rood op 
(gekoppeld aan een auditief signaal) 
als je van de route afgeweken bent 
en zijn ze groen als je de route cor-
rect volgt.  

Navigeren zelf gaat met een krui-
melspoor en zo lang je op het juiste 
spoor zit werkt deze functie perfect. 
Wijk je van de route af, dan gaan 
eerst de rode LEDjes flikkeren en 
krijg je dat irritant auditief signaal 
te horen, maar eens je meer dan 
tweehonderd meter van de route af 

bent vallen die beide aanduidingen 
weg. Wil je dan terug naar de route 
navigeren, dan moet je uitzoomen op 
de kaart en een beetje op het gevoel 
terug richting de route rijden. Dat 
lukt niet altijd even goed want eens 
je terug op de route bent, volgt de 
bevestiging dat je weer op het juiste 
spoor zit soms pas heel laat. Hou 
er bij off-road ritten ook rekening 
mee dat de Elemnt Bolt zijn snelheid 
uit GPS-communicatie haalt en als 
die verbinding door het bladerdek 
gestoord is, kan de getoonde snel-
heid flink afwijken van je werkelijke 
snelheid. Dan is koppelen aan een 
wielsensor de betere oplossing. Het 
monochroom scherm is vergelijkbaar 
met dat van de Bryton Rider 450 en 
de Lezyne Mega XL GPS: niet super 
aangenaam om een hele dag naar te 
zitten staren, maar het helpt wel om 
de werkingstijd van het toestel op te 
krikken. Na dertien uur navigeren 
en data registreren tijdens de Malte-
ni Gravel Bootlegger bleek de batterij 
van de Elemnt Bolt nog voor 29% vol 
te zitten en dat is toch wel een heel 
fraaie prestatie. De 15 uur batterijca-
paciteit die Wahoo zelf opgeeft is dus 
niet overdreven.

BERICHT!
Gekoppeld aan je mobieltje kan je 
tijdens de rit ook binnenkomende 
SMS-berichten op het scherm van 
de Element Bolt bekijken en kan je 
familie en vrienden via een tracking- 
functie laten weten waar je ergens 
bent. KOMmenjagers worden tijdig 
gewaarschuwd dat ze aan de bak 
moeten op één van hun favoriete seg-
menten. Heb je via de app je Elemnt 
Bolt aan andere apps gekoppeld, dan 
staan de resultaten van de rit meteen 
na je inspanning op Strava en kan je 
ze van daaruit verder wereldkundig 
maken op Facebook en dergelijke. 
Heb je geen Strava of andere app, 
dan kan je de resultaten van je 
inspanning ook prima uitlezen in de 
Wahoo Elemnt app zelf.

Conclusie
239,99 euro kost de Wahoo Elemnt Bolt 
en dat is wat ons betreft geen eurocent 
te veel voor dit fraai vormgegeven 
stukje techniek dat enorm veel moge-
lijkheden koppelt aan een uitzonderlijk 
gebruiksgemak. De Element App werd 
heel recent vernieuwd en is eigenlijk 
de sleutel tot het succes van de Wahoo 
Elemnt Bolt. 
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GROTE JONGENS
Het gebruiksgemak is het punt 
waarop de ROX 12.0 de 11.0 simpelweg 
overklast. Gemakkelijker gegevens 
analyseren en uploaden via allerhande 
trainingsapps of via de Sigma Cloud 
zelf: alles kan via het toestel (wifi) en 
dus geen gedoe meer met eerst het 
toestel aan de computer hangen. Ook 
de verbinding met vermogensmeters 
gaat vlekkeloos via ANT+. Sigma geeft 
zelf een gebruiksduur van zestien uur 
aan, al blijkt dat een waarde die je 
moet interpreteren als ‘in de beste om-
standigheden gaat de batterij zestien 
uur mee’. Verbonden met hartslag- en 
vermogensmeter en met het scherm op 
volle helderheid zingt de batterij het 
wel nog altijd een heel fraaie twaalf 
uur uit.
Het leuke aan dit toestel is dat het veel 
mogelijkheden biedt, al kan het voor 
sommigen zelfs al iets te ver gaan. Net 
zoals bij velen van zijn concurrenten 
kan je ook bij de Sigma ROX 12.0 
Sport je eigen workouts maken. Voor 
sommigen betekent deze functie een 
meerwaarde, anderen zullen dit mis-
schien nooit gebruiken. Niets nieuws 
in vergelijking met andere toestellen, 
al ziet het er toch net iets mooier en 
beter gestructureerd uit.
Al die mogelijkheden zitten verpakt 
in een vrij groot toestel want de ROX 
12.0 Sport meet 115 x 59 x 17 en weegt 
(exclusief stuurhouder) 126 gram. Het 
toestel is qua formaat en gewicht ver-
gelijkbaar met de Garmin 1030 zodat 
de ROX 12.0 Sport in de categorie van 
de grote jongens speelt. Het intern 
geheugen van 8 GB is met een Micro 
SD kaart uit te breiden tot 128 GB 
en dat is meer dan ruim genoeg voor 
al je trainingsplannen en heel wat 
kaartmateriaal. Het prima afleesbare 
3” kleuren touchscreen is ideaal voor 
fietsers die alles graag ingezoomd 
bekijken. Leuk is dat je het toestel met 
gekleurde behuizingspaneeltjes perfect 
kunt laten aansluiten bij de kleur en 
stijl van je fiets.

Conclusie
Niet alleen qua formaat speelt de Sig-
ma ROX 12.0 Sport in de categorie van 
de grote jongens, ook qua werking en 
gebruiksgemak is Sigma er in geslaagd 
om een navigatietoestel te maken dat 
zijn ROX-voorgangers overklast. De 
Sigma ROX 12.0 Sport won interna-
tionaal al een aantal awards en die 
zijn stuk voor stuk meer dan terecht 
toegekend.

Merk: Wahoo | Model: Elemnt Bolt | Prijs: 239,99 euro | Schermdiagonaal: 
2,2” | Gewicht: 60 gram | Montagesysteem: outfront houder met verzonken 
montageschotel | Batterijduur (opgave fabrikant): 15 uur | Type scherm (kleur 
of monochoom): monochroom | Protocollen: Wifi, Bluetooth, ANT+

Tim 
Verlinden

Leeftijd: 41
Woonplaats: Baal
GPS-ervaring: 5 jaar
Huidig toestel: Garmin Edge Touring
 
“Ik gebruik al vijf jaar een Garmin 
Edge Touring. Eens je zo’n naviga-
tiesysteem gewoon bent, is het erg 
handig en geeft het veel vrijheid. 
Als bestuurslid binnen de fietsclub 
maak ik veel routes. Ben jij dan 
de enige die met navigatie rijdt in 
de groep, dan moet je altijd op de 
eerste rijen fietsen om instructies 
naar de kopmannen te kunnen roe-
pen. Ondertussen zijn we er achter 
gekomen dat het veel handiger en 
prettiger fietsen is als iedereen de 
route op zijn navigatietoestel heeft 
staan, dus delen we voor de rit het 
parcours met alle leden. Op die ma-
nier kan iedereen zijn deel van het 
kopwerk doen, hoeven er minder 
instructies geroepen te worden en 
komt er veel meer rust in de groep. 
Ook als er om één of andere reden 
iemand achterop raakt, weet je dat 
die persoon de route heeft en dat 
we op een bepaald punt kunnen 
wachten om te hergroeperen.”

Uitgeprobeerd
“Goede richtingaanduiding en 
snelle correctie bij het afwijken van 
de route vind ik heel belangrijk. 
Bij mijn Garmin gaat dat prima en 
heel snel en automatisch, bij de Mio 
Cyclo 605 van vandaag veel minder. 
Halverwege de rit viel hij uit. Het 
scherm is groot, de info erop dui-
delijk en mede dankzij de heldere 
kleuren is alles goed afleesbaar. 
Toch vind ik hem te groot, ik zou 
hem daarom niet kopen.”

“Veel logischer kan je 
bedieningsknoppen 

van de Wahoo 
Elemnt Bolt niet 

organiseren en het 
gebruiksgemak is 

dan ook top.”

>
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GOOGLE MAPS
De app is eenvoudig van opzet, net als 
de thuispagina van Google zelf. Je hebt 
de kaart en er is het zoekvenster om 
een adres in te voeren. Aan de onder-
zijde van de pagina vind je drie opties: 
Verkennen (het standaard scherm), 
Forenzen (voor verkeers- en weersin-
formatie op je woon-werkroute) en Voor 
Jou (een commerciële functie om eve-
nementen en plaatsen op jouw maat te 
vinden). Het gebruik van de app is net 
zo eenvoudig als zijn opzet: je tikt de 
bestemming in en Maps berekent twee 
of drie opties. Je kiest er één van, tikt 
op Starten en je kan meteen op weg.

Naar keuze kan je stembegeleiding 
inschakelen en kan je luisteren naar 
je smartphone in plaats van telkens 
op het scherm te moeten kijken. In het 
routescherm zit ook een zoek-icoon, wat 
leidt naar cafés, winkels, restaurants of 
geldautomaten in de buurt en langs de 
route. Voor het kaartscherm zijn drie 
weergavemogelijkheden: kaart, satelliet 
of terrein. Daarnaast kun je ook extra 
kaartgegevens kiezen, openbaarvervoer- 
routes, verkeersdrukte of fietsroutes. 
Wij gingen natuurlijk voor die laatste 
optie, die fietspaden en –routes weer-
geeft, duidelijk te onderscheiden van 
de standaard kaart. Wie Google Maps 
al op zijn computer gebruikt, herkent 
direct de lay-out van de kaart.  
Helder en duidelijk, en met volop  

aanduidingen van gebouwen en 
bedrijven die op Maps gevonden willen 
worden. Dat kan handig zijn, wil je 
onderweg stoppen voor een koffie.

Google Maps berekent de route in een 
oogwenk, daar kan geen fiets-GPS 
uit dit dossier tegenop. Onderweg 
werkt de routebegeleiding prima, de 
damesstem klinkt ruim op tijd en 
houdt je op het goede pad. Hoe snel 
in bediening en werking Maps ook is, 
de route die de app kiest, leidt toch 
wat te veel langs doorgaande wegen 
met veel autoverkeer. De app kan dus 
niet verbergen dat Koning Auto zijn 
voornaamste doelgroep is. De app kiest 
soms fietswegen die paadjes blijken te 
zijn, maar geeft ook aanwijzingen die 
verrassend accuraat blijken (‘ga door de 
fietstunnel’). Maps schuwt er niet voor 
om je dwars door de stad te leiden en 
dat begrijpen we wel omdat de snelste 

route voor de meeste fietsers primeert. 
Als racefietser trap je echter liever over 
rustige achterafweggetjes, al maak je 
dan wat meer kilometers. 

Zelf routes inladen en afwerken is er 
niet bij in deze app, maar als snelle 
oplossing om thuis te komen als de 
fiets-GPS onderweg leeg raakt, is 
Google Maps een vlot werkende, snel 
beschikbare navigatie-app, waarvoor je 
enkel de prijs betaalt van het gebruik 
door Google van jouw privé-data.   

BBB GUARDIAN L  
SMARTPHONEHOUDER
Voor de montage van onze smartp-
hone (iPhone 5S) gebruikten we een 
BBB Guardian L smartphonehouder. 
Dat is met 160 x 80 mm de grootste 
maat van dit model (ook S en M zijn 
verkrijgbaar) en om de iPhone goed 
passend te krijgen, zijn er schuim-
rubber scheurstrips meegeleverd. Die 
lieten zich precies op maat ‘scheuren’ 
om de smartphone onbeweeglijk strak 
in de houder te kunnen plaatsen. Als 
je smartphone in de Guardian zit, 
kun je niet meer bij de knoppen op de 
zijkanten van je telefoon. De folie van 
de doorzichtige bovenzijde lijkt swipen 
echter nog trefzekerder te maken dan 
bij swipen op het smartphonescherm 
zelf, dus het ongemak valt erg mee. De 
Guardian krijgt twee brackets meege-

leverd. Eentje kun je op de topkap van 
het balhoofdstel monteren, het andere 
is voor het geval je de houder liever om 
het stuur of midden op de stuurpen 
wil bevestigen. Beide brackets laten 
zich vlot monteren. De Guardian klikt 
er vervolgens vlot en stevig in, en kan 
in horizontale of in verticale richting 
geplaatst worden. Hij kan tegen water, 
maar je moet er niet het zwembad mee 
in springen. De BBB Guardian L kost 
42,95 euro.
www.bbbcycling.com 

KOMOOT
De Duitse navigatie-app Komoot is 
zo ongeveer in alles de tegenpool van 
Google Maps. Want daar waar Google 
Maps bedoeld is om je snel op weg te 
helpen en liefst langs zo veel mogelijk 
betalende adverteerders laat passeren, 
teert Komoot maximaal op de ervarin-
gen van de Komoot-gebruikers.
Momenteel gebruiken zes miljoen 
mensen Komoot en vier miljoen 
daarvan zijn fietsers die zich vooral in 
Centraal-Europa bevinden. Meld je je 
aan op Komoot, dan krijg je één regio 
gratis. Per extra regio betaal je 4,99 
euro, of je koopt voor 8,99 euro een 
bundel van vijf regio’s. Ben je helemaal 
wild van het Komoot-concept, dan koop 
je voor 20,99 euro de hele wereld en kan 
je alle kaarten ook offline gebruiken. 
Komoot werkt met OpenStreetMap, 
een kaartsysteem dat door de gebrui-
kers ‘gevoed’ en ‘onderhouden’ wordt. 
Als app borduurt Komoot op datzelfde 
principe verder want ook de gebruiks-
vriendelijk van deze app hangt af van 
de mate waarin de gebruikers er willen 
toe bijdragen. Gebruik je Komoot om 
bijvoorbeeld een fietsroute in Girona 
uit te tekenen, dan zal Komoot jou 
een aantal stukken weg of grind-
pad suggereren, afhankelijk van de 
voorkeuren die jij hebt ingegeven. De 
suggesties die Komoot jou doet, zijn dan 
weer gebaseerd op input van andere 
Komoot-gebruikers. Om het platform 
zo volledig mogelijk te maken, wordt 
er dus ook van jou verwacht dat je de 
gereden routes nadien gaat evalueren. 
Op die manier weet Komoot welke 
gebruikers er betrouwbaar zijn (Als 
ik iedereen een spectaculaire gravel-
klim tussen Torhout en Ruddervoorde 
aanbeveel, maar geen enkele gebruiker 
vindt dat later een boeiend stuk om te 
fietsen, dan weet Komoot meteen ook 
dat ik onbetrouwbaar ben.) en welke 
tips waardevol zijn. Als gebruiker kan 
je aanbevelingen van anderen als com-
mercieel aanduiden. Hoe meer tips van 

jou door andere gebruikers als ‘waarde-
vol’ worden aangeduid, hoe belangrijker 
je wordt binnen de Komoot community. 
En dan kan het zijn dat mensen jou be-
ginnen te volgen en specifiek de routes 
die jij in jouw regio gebouwd hebt gaan 
narijden.
Maak je zelf een route, dan wordt die op 
Komoot per definitie als ‘privé’ opge-
slagen. Super handig is evenwel dat je 
die route heel eenvoudig met de andere 
leden van je fietsgroep kunt delen om 
op zondagochtend samen je rondje te 
fietsen. De route creëren vergt wat tijd, 
maar je krijgt enorm veel informatie 
(35% verhard, 65% gravel, 18% bergop, 
22% vlak, 60% bergaf,…) en je kan 
vooraf je conditiepeil aangeven zodat 
Komoot daar bij de creatie van de route 
rekening mee kan houden. De naviga-
tie-instructies tijdens het rijden zijn 
bijzonder accuraat, zowel op scherm als 
auditief. Zorg er bij het gebruik van een 
navigatie-app sowieso voor dat de func-
tie ‘scherm automatisch draaien’ van je 
telefoon uit staat, anders moet je con-
stant je nek in een hoek van 90 graden 
plooien om het scherm nog te kunnen 
aflezen. Na een weekje experimenteren 
met de app bewijst Komoot zich als een 

heel nuttige app die in Duitsland niet 
voor niets al een paar keer met de titel 
‘App van het jaar’ aan de haal ging. 
Belangrijk is echter dat je geïnteres-
seerd ben in de materie en bereid bent 
om het platform mee te voeden. Want 
als iedereen Komoot ‘zomaar’ gebruikt 
zonder nuttige feedback te geven, ligt de 
app over een paar jaar gegarandeerd op 
apegapen.
www.komoot.com 

TOPEAK SMARTPHONE DRY-
BAG 6”
Topeak heeft de Smartphone Drybag 
in verschillende formaten opdat elke 
mobiele moderne telefoon zijn stuurhou-
der zou vinden. Voor 31,99 euro is de 
Smartphone Drybag 6” een prima afge-
werkte en bijzonder allround inzetbare 
telefoonhouder. Je schuift de telefoon in 
de houder, perst de lucht er uit (waarom, 
dat lees je dadelijk), duwt de klikslui-
ting vast waarna je de bovenkant van 
de telefoonhouder oprolt en met een 
velcro borgt. Dat zijn dus maar liefst 
vier sluitingen boven mekaar om de boel 
waterdicht te houden. Die combinatie 
werkt perfect, alleen moet je er rekening 
mee houden dat het eventjes duurt om 
de telefoon in de houder op te bergen en 
er weer uit te halen. Je doet er goed aan 
om alle lucht uit de houder te persen 
vooraleer je de houder sluit, kwestie van 
er voor te zorgen dat je met de telefoon 
in de houder het aanraakscherm nog 
kunt gebruiken. Duw je de lucht er niet 
uit, dan zit je telefoon in een grote bub-
bel lucht en dat bemoeilijkt de bediening 
van je smartphone. Op de rugzijde van 
de houder zit een kunststof sleuf met 
kliksluiting die je op de stuurhouder 
schuift. De stuurhouder is een vierkant 
stukje kunststof dat je met een nogal 
plastiekerige spanring om de stuurpen 
of het stuur kunt monteren. Ook het 
plastic schroefje waarmee je de spanring 
rond het stuur of rond de stuurpen moet 
klemmen komt een beetje goedkoop en 
breekbaar over, met beleid aanspannen 
is dus aangewezen. Eens op het stuur 
gemonteerd staat de Topeak Drybag 
heel stabiel en achter je telefoon heb je 
nog altijd plaats om een bankkaart, een 
paar bankbriefjes en wat andere kleinig-
heden zoals een huissleutel op te bergen. 
Behalve de plastiekerige stuurhouder is 
de rest van de Drybag prima afgewerkt. 
Hou er wel rekening mee dat als je een 
grote telefoon boven de stuurpen mon-
teert, je er met je knieën tegenaan kunt 
stoten als je op de pedalen loopt. 

www.topeak.com 

 DOSSIER NAVIGATIE

De jongste jaren zijn er een pak navigatie-apps bijgekomen zodat een fietser zich zou kunnen 
afvragen waarom hij überhaupt nog zou investeren in een specifiek navigatietoestel. Want als je je 
smartphone in een specifieke houder op je fietsstuur plaatst, kan je die ook als GPS gebruiken. Wij 
testten twee combinaties: de Google Maps app met de iPhone 5S in een BBB Guardian L geklemd 

en Komoot met de Samsung A8 telefoon in een Topeak Smartphone Drybag 6” opgeborgen.

NAVIGEREN 
met een app?

“Komoot hangt 100% 
af van de feedback 
van de gebruikers. 
Als niemand het 

platform voedt, dan 
ligt het binnen de 
kortste keren op 

apegapen.” 


