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Zoek je een outdoor-gps, om mee te wandelen 
of mee te fietsen? Al gauw kom je dan Garmin 
tegen. Garmin lijkt alleenheerser. Of zijn er 
kapers op de kust?

Qua outdoor-gps is Garmin wereldwijd 
marktleider. Dat blijkt in deze test: we 
testen maar liefst vijf modellen van Gar-
min: de Dakota 20, de Etrex 20, de 
Montana 600, de Edge 800 en de GPS-
Map 62s.
Voor de andere gps-merken hebben we 
fl ink onze best moeten doen. De positie 
van het eveneens bekende merk Magel-
lan in Nederland is onzeker, de huidige 
importeur weet momenteel niet zeker of 
ze de vertegenwoordiging van het merk 
voortzetten. Maar de Magellans zijn ook 
via internet verkrijgbaar dus testen we de 
eXplorist 310 en 610.
Dan hebben we nog drie relatief onbe-
kende merken die meedoen: Mio, Bryton 
en Falk. Mio en Bryton maken gps’en 
voor sportief gebruik op de fi ets en heb-
ben in Nederland een goed dealernet-
werk. Van Mio testen we de Cyclo 305 en 
van Bryton de Rider 50. De Falk Lux 30 
hebben we via internet gevonden en is ge-
schikt voor wandelaars en fi etsers. 

OUTDOOR GPS APPARATEN VOOR 
WANDELAARS EN FIETSERS

Test: 10x GPS

Twee nieuwe gps-horloges hebben we niet 
in deze test meegenomen: de Garmin Fe-
nix en de Suunto Ambit. Een test van 
beide polscomputers lees je binnenkort in 
Op Pad.

DE TEST
Op Pad heeft alle gps-apparaten in Ne-
derland in de praktijk getest. Eerst tijdens 
een stadswandeling door het centrum 
van Utrecht, door nauwe steegjes (bij ge-
brek aan nauwe bergkloven) waarbij we 
verwachtten dat de gps moeite zou heb-
ben de juiste positie te bepalen. Vervol-
gens tijdens een wandeling rond het Leer-
sumse Veld, over open heide en door bos, 
waarbij we zo nu en dan de paden verlie-
ten. Met de sportieve gps-modellen voor 
op de fi ets reden we een extra ronde in 
het land van Maas en Waal. Waar hebben 
we op gelet?
- Positiebepaling: hoe lang duurt het 

voordat de gps voldoende satellieten 
vindt (eerste fi x). En hoe lang duurt de 
tweede fi x na uit- en weer aanzetten op 
dezelfde plek.

- Batterijen: losse penlights die je onder-
weg kunt verwisslen? Of interne accu’s 
die je aan een stopcontact moet opladen?

- Nauwkerigheid: door alle tracks op te 
slaan kunnen we achteraf de betrouw-
baarheid van de positie bepalen.

- Bediening:  met knoppen of een touch-
screen? En lukt het ook met dikke 
handschoenen aan?

- Gebruiksvriendelijk: zijn de menu’s 
duidelijk intuïtief? Hoe werkt de gps tij-
dens het up- en downloaden van routes, 
tracks, waypoints samen met PC en Mac?

De test-track door het 
centrum van Utrecht 

(lichtblauw) met Garmin 
Topomap Benelux

Vraag/opmerking?
jmoquette@anwb.nl 
Twitter: 
@janmarkmoquette

Vraag/opmerking?
gloning@anwb.nl 
Twitter: @GijsLoning
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WANDELAARS, VAKANTIEFIET-
SERS OF SPORTIEVE FIETSERS
In de testresultaten geven we aan in hoe-
verre iedere gps geschikt is voor wandel-
tochten, fi etsvakanties of voor sportieve 
fi etstochten. Vrijwel iedere gps kun je als 
fi etser met een houder op je stuur mon-

teren, maar sportieve fi etsers stellen an-
dere eisen dan outdoor-gebruikers. De 
gps-apparaten die bedoeld zijn voor de 
sportief ingestelde fi etser kunnen ook 
voor vakantiefi etsers en recreatieve 
mountainbikers heel bruikbaar zijn, 
maar ze beschikken over extra functies 

(trainingspagina’s met hartslag- en snel-
heidszones) die voor de recreatieve groep 
vaak niet interessant zijn. De interne ac-
cu’s van deze gps-apparaten moet je ’s 
avonds weer opladen en tijdens een (fi ets)
vakantie heb je die mogelijkheid niet al-
tijd.  

WAARDERING -  slecht -  matig -  redelijk -  goed -  uitstekend

Voor de meeste gps’en 
is een stuurhouder voor 
op de fiets te koop, of 
deze zit standaard bij 
de gps

Testwinnaar 
sportief fietsen
- Met Bryton en Mio heeft Garmin er twee 

concurrenten bij. 
- De Mio is geschikt voor sportieve en recre-

atieve rijders maar bij het maken van rou-
tes maakt hij vaak een miskleun.

- De echte strijd gaat tussen de modellen 
Garmin Edge 800 en de Bryton Rider 50. 
Beide zijn prima geschikt voor sportief in-
gestelde fi etsers. De Edge heeft iets meer 
mogelijkheden en vooral het iets grotere en 
beter afl eesbare scherm doet de balans voor 
de ‘Testwinnaar’ doorslaan naar de Gar-
min Edge 800. 

- Maar de Bryton Rider kost dik 100 euro 
minder en verdient de titel ‘Beste Koop’.

-  Bij de outdoor gps’en (voor wandelaars & vakantiefi etsers) gaat onze voorkeur 
uit naar een gps die werkt op batterijen. Zeker bij lange doorgaande tochten, 
is een stopcontact vaak niet voorhanden. Door deze voorkeur vallen meteen 
een aantal gps-modellen af.

- We zijn positief verrast door nieuwkomer Falk. Dit zou best eens de kaper op de 
kust voor Garmin kunnen worden. Maar Falk moet dan eerst het probleem van te 
snel leeg rakende batterijen oplossen. 

-  We merken in de praktijk (koude najaarsdagen) dat een aanraakscherm (Dakota 
20 & eXplorist 610) niet ideaal is. 

-  Blijven over modellen met knoppen: Magellan eXplorist 310, Garmin Etrex 20 en 
Garmin GPSmap 62s. Vanwege de onzekere positie van Magellan en het gebrek 
aan bruikbaar kaartmateriaal, gaat onze voorkeur dus uit naar marktleider Garmin.

-  De GPSmap 62s is dé outdoor-gps voor de doorgewinterde buitensporter en 
verdient de titel ‘Testwinnaar’. Goede knoppen, degelijk, veel mogelijkheden 
én ook prima op de fi ets te gebruiken.

-  Een stuk goedkoper en daarmee ‘Beste Koop’ is de Garmin Etrex 20: een 
goede basis-gps zonder poespas.

Testwinnaar outdoor

OP1301_Testgpsapparaten.indd   3 21-12-12   11:5



391 - 2013

Garmin
Dakota 20
€ 249

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 152 gr.*
AFMETING 100 x 60 x 33 mm.
BATTERIJ 2 x AA
SCHERM TFT touchscreen, kleur, 160 x 220 pixels, 
36 x 55 mm. 
INTERN GEHEUGEN 850 MB
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Digitaal kompas, barometrische hoogtemeter, 
cadans- en hartslagmeting**, externe temperatuur me-
ting**.

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
Klein, licht en daardoor erg handig in het gebruik. Na aan-
zetten vindt het snel zijn plek op aarde. Het aanraak-
scherm werkt goed, maar is wat grof qua pixels naar hui-
dige maatstaven. Ook de afleesbaarheid kan beter. Zelfs 
in de felste stand is het niet optimaal. Pluspunt zijn de 
losse batterijen en het verbruik: hij is zuinig. Goede en 
duidelijke menustructuur. Ook bruikbaar op de fiets. De 
prijs mag er zijn. 

INFORMATIE: Garmin Nederland, (0800) 02 33 937, www. garmin.nl * 
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Micro SD wordt 
hoofdzakelijk 
gebruikt om 
kaartmateriaal 
op te slaan

Kaarten & 
routes 
berekenen
Een gps gebruik je meestal in 
combinatie met een digitale kaart. 
Meestal op micro sd-kaart die je in 
de gps stopt, soms (maar steeds 
minder vaak) op cd die je eerst op 
de computer installeert.
De basiskaart waarmee de gps 
standaard wordt verkocht is 
meestal niet optimaal voor wat je 
ermee gaat doen. In praktijk zul je 
een nieuwe gps dus inclusief een 
geschikte digitale kaart kopen. 
Voor outdoor gebruik is dat meest-
al een topografische kaart (met 
wandelpaden en hoogtelijnen), 
voor fietsers een kaart met alle 
fietspaden en –wegen.
Tegenwoordig zijn vrijwel alle kaar-
ten routerend, je kunt er dus rou-
tes op berekenen. Voorbeeld: je 
staat in het bos op punt A, je wilt 
naar punt B en de gps berekent op 
de kaart de snelste, kortste of 
leukste route over wandel- of fiets-
paden. En als alles klopt, vertelt de 
gps je middels piepjes en pijltjes 
(of stem!) waar je links en rechts 
moet. Neem je een andere afslag, 
dan herberekent de gps de route.
Of er een geschikte kaart beschik-
baar is hangt af van het gebied en 
vooral van het merk van de gps. 
Niet verassend: voor Garmin is het 
aanbod aan kaartmateriaal veruit 
het grootste. In de test gebruikten 
wij op de Garmin modellen Topo 
Benelux en de Fietskaart Benelux. 
Bij de andere merken gebruikten 
wij de basiskaart.
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Garmin
GPSMap 62 s
€ 349

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 217 gr.*
AFMETING 160 x 64 x 36 mm.
BATTERIJ 2 x AA
SCHERM TFT, kleur, 160 x 240 pixels, 41 x 56 mm. 
INTERN GEHEUGEN 1,7 GB
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Digitaal kompas, barometrische hoogteme-
ter, cadans- en hartslagmeting**, externe temperatuur 
meting**, mogelijk om externe antenne aan te sluiten.

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
Inmiddels het oer outdoor gps-model. Lekker groot: ligt 
goed in de hand. Geen touchscreen, knoppen die ook met 
handschoenen prima te gebruiken zijn. Het scherm is 
goed afleesbaar en heeft een prettig formaat. De 60 is 
snel, zuinig met batterijen en heeft een duidelijke menu-
structuur met veel functies. Super is het grote interne ge-
heugen. De antenne maakt de 62 stoer, maar we meten 
geen betere ontvangst dan bij de gps-sen met een interne 
antenne.

INFORMATIE: Garmin Nederland, (0800) 02 33 937, www. garmin.nl

Garmin
Etrex 20
€ 199

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 147 gr.*
AFMETING 102 x 56 x 33 mm.
BATTERIJ 2 x AA
SCHERM TFT, kleur, 176 x 220 pixels, 35 x 44 mm. 
INTERN GEHEUGEN 1,7 GB
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD De enige zonder digitaal kompas en barome-
trische hoogtemeter (meet hoogte met gps-signaal).

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
De Etrex-serie is bij de Op Pad redactie al jaren geliefd. 
Lekker in de hand, stroeve behuizing. Geen touchscreen, 
maar een joystick en een paar knoppen: goed met koude 
vingers en handschoenen te gebruiken. Wel oppassen met 
de joystick dat je bij het bewegen niet meteen drukt. Goe-
de menustructuur en moderne iconen. Groot intern geheu-
gen. Klein maar goed afleesbaar scherm. 

INFORMATIE: Garmin Nederland, (0800) 02 33 937, www. garmin.nl

beste koop

outdoor

winnaar
outdoor
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Elke gps komt met zijn eigen 
oplader. Net als bij mobieltjes 
zou dat ook wel een universeel 
mogen worden

Garmin 
Montana 600
€ 499

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 291 gr.*
AFMETING 144 x 75 x 36 mm.
BATTERIJ 2000 mAh accu of 3 x AAA
SCHERM TFT touchscreen, kleur, 272 x 480 pixels, 
5.0 x 89 mm. 
INTERN GEHEUGEN 3 GB.
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Digitaal kompas, barometrische hoogteme-
ter, cadans- en hartslagmeting**.

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
De grootste en zwaarste gps in de test en daardoor minder 
geschikt om voortdurend in je hand te houden. Wel handig 
op het fietsstuur (of in de auto). Mooi is dat je de gps 
staand en liggend kunt gebruiken. Super groot en helder 
touchscreen. Erg prettig in combinatie met een kaart. De 
enige Garmin waar je ook in de gps zelf eenvoudig routes 
kunt maken. Goede keuze als je één gps voor wandelen, 
fietsen én auto zoekt. Maar duur.

INFORMATIE: Garmin Nederland, (0800) 02 33 937, www. garmin.nl

Software
Opgeslagen tracks archiveren en vooraf routes ma-
ken en aanpassen: dat doe je niet op de gps maar 
achter het grote beeldscherm van een PC (of Mac). 
Het uitwisselen van gegevens tussen een gps en een 
computer maakt het gebruik van een gps ook echt 
leuker. En daar is software voor nodig. De bekendste 
software is Basecamp van Garmin. Voor wie al langer 
Garmin gebruikt: Basecamp is in feite de opvolger 
van Mapsource.
De kaart in de op de computer aangesloten Garmin 
gps is ook zichtbaar binnen Basecamp. Als het goed 
is, want ons Topo Benelux SD kaartje was helaas niet 
compatibel met Basecamp. In voorjaar van 2013 ver-
wacht Garmin een nieuwe versie die dat wel is.
Magellans VantagePoint ziet er fris uit en heeft, in 
tegenstelling tot Basecamp, een prima basiskaart a 
la Google Maps. BaseCamp is echter voor PC en Mac 
en VantagePoint alleen voor PC. 

Bij de meeste gps’en 
wordt een verkort 
instructieboekje 
geleverd. Wil je alles 
weten dan moet je 
deze veelal downloa-
den van de website.
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Garmin
Edge 800
€ 349

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 97 gr.*
AFMETING 93 x 51 x 25 mm.
BATTERIJ interne accu 
SCHERM TFT touchscreen, kleur, 160 x 240 pixels, 
38 x 56 mm. 
INTERN GEHEUGEN 105 MB
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Hartslag- en cadans meting** (Setprijs incl. 
sensoren € 429,-.)

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
De Edge is puur gericht op sportief fietsen en trainen en 
daarvoor is hij prima geschikt. Goede stuurbevestiging. Je 
kunt hem op vijf verschillende fietsen gebruiken. Super is 
dat je met Garmin Connect routes kunt downloaden, delen 
en je ritten/trainingen kan analyseren. Het aanraakscherm 
is voldoende groot om vanuit het zadel te lezen, maar je 
maakt je wel snel typefouten. Twee grote knoppen zijn met 
handschoenen goed te gebruiken. Het opslaan van tracks 
wordt door de kleine geheugencapaciteit beperkt. De Edge 
biedt een goede mix tussen serieus sportief en recreatief 
fietsgebruik.

INFORMATIE: Garmin Nederland, (0800) 02 33 937, www. garmin.nlSmartphones 
& apps
Voor smartphones zoals een Iphone of een Samsung 
Galaxy zijn veel apps verkrijgbaar die je telefoon omto-
veren in een outdoor-gps. Voorbeelden zijn ViewRanger 
en de EveryTrail App. 
Maar smartphones zijn niet voldoende bestand tegen 
stof, water en zeker niet tegen een valpartij. En zowel 
scherm als de gps-ontvanger vreten stroom, dus je route 
kan niet te lang duren om nog te kunnen bellen. Hoe je 
dat kunt oplossen kun je zien in een video op oppad.nl.

Knoppen &
touchscreen
Eerste waren er knoppen, toen touchscreen. Maar wat 
is beter? Het blijft een persoonlijke keuze. Door de 
komst van smartphones is het aanraakscherm na-
tuurlijk niet meer weg te denken uit ons leven. Toch 
pleit veel voor een gps met ‘retro’ knoppen. De knop-
pen zijn met handschoenen beter te bedienen en ook 
met koude vingers blijkt de bediening eenvoudig. 
Maar er zijn inmiddels speciale handschoenen waar-
mee je goed je touchscreen kunt bedienen. Realiseer 
je wel dat er een groot verschil is tussen een touch-
screen van een Iphone en die van bijvoorbeeld een 
Garmin Dakota. Qua gebruik, scherpte, spiegeling én 
helderheid wint de smartphone.

winnaar

sportief 
fietsen
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Magellan
eXplorist 310
€ 169

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 167 gr.*
AFMETING 110 x 56 x 35 mm.
BATTERIJ 2 x AA
SCHERM TFT, kleur, 240 x 320 pixels, 34 x 45 mm. 
INTERN GEHEUGEN 500 MB
SD-KAARTJES Nee
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Basiskaart.

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
De kleine 310 ligt lekker in de hand en is goed te bedienen 
dankzij degelijke knoppen en een joystick. Het scherm is 
goed afleesbaar. Met Magellans Vantage Point software 
kun je routes en kaartmateriaal naar de harde schijf van 
de 310 overzetten. Niet bruikbaar met Mac, dan ben je aan-
gewezen op bijvoorbeeld Google Earth. Software updaten 
kan wel met een Mac. Kortom: een goede gps en zeker 
waar voor zijn geld zolang je een PC gebruikt.

INFORMATIE: MITAC Europe BV, (0049) 89 74 12 01 42, 

www.magellangps.com

Magellan
eXplorist 610
€ 399,99

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 244 gr.*
AFMETING 127 x 65 x 36 mm.
BATTERIJ 2 x AA
SCHERM TFT touchscreen, kleur, 240 x 400 pixels, 
40 x 77 mm. 
INTERN GEHEUGEN 500 MB
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Basiskaart, digitaal kompas, barometrische 
hoogtemeter, 3,2 mpeg camera, microfoon. 

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
Het aanraakscherm is ook bij zonlicht goed te zien en de 
bediening is (zonder handschoenen) prima. Erg gebruiks-
vriendelijke menustructuur. De standaard Europakaart is 
best goed, maar is niet routeerbaar. Matige samenwerking 
met een Mac. De camera levert foto’s of filmpjes van mati-
ge kwaliteit. Een gps om niet over te slaan tijdens je oriën-
tatie (de prijzen van Magellan staan onder druk).

INFORMATIE: MITAC Europe BV, (0049) 89 74 12 01 42, 

www.magellangps.com
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Mio
Cyclo 305 HC
€ 399,99

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 154 gr.*
AFMETING 121 x 67 x 18 mm.
BATTERIJ 1500 mAh accu
SCHERM TFT touchscreen, kleur, 240 x 400 pixels, 
40 x 65 mm. 
INTERN GEHEUGEN 4 GB
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Europese kaart, kompas, barometrische 
hoogtemeter, inclusief hartslag- en cadans sensor.

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
Goed afleesbaar groot scherm. Met fel zonlicht spiegelt het 
behoorlijk en is de kijkhoek belangrijk. Irritatie: de aan en uit 
knop vergt veel kracht. Het touchscreen werkt uitstekend, 
grote knoppen en een duidelijk menu. Superleuke functie: de 
surprise knop. De Mio geeft drie routesuggesties rond de 
plek waar je bent, gebaseerd op ingevoerde fietsduur.
Compleet pakket, de sensoren en de hartslagband zijn in-
begrepen. Computer ondersteuning laat te wensen over: 
alleen PC en Microsoft Explorer. De Mio Share software 
werkt goed met fietsknooppunten, maar met het bereken 
van routes raakt hij vaak in de war.

INFORMATIE: eu.mio.com/cyclo

Falk
Lux 32 Benelux
€ 399,95

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 231 gr.*
AFMETING 120 x 65 x 30 mm.
BATTERIJ 2 x AA
SCHERM TFT touchscreen, kleur, 240 x 400 pixels, 
40 x 65 mm. 
INTERN GEHEUGEN 1.5 GB
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Premium Outdoor kaart BeNeLux , kompas, 
barometrische hoogtemeter, gesproken navigatie.

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
Het touchscreen scherm is erg helder, goed afleesbaar en 
goed te bedienen. Navigatie lijkt op navigatie in de auto met 
gesproken aanwijzingen, maar dan voor wandelaars en fiet-
sers. De Lux 30 is uitgerust met een prima routeerbare basis-
kaart op basis van OpenStreetMap en OpenCycleMap. Wij tes-
ten de Falk met hun eigen gedetailleerde topo kaart. Handig: 
op de kaart kun je ook het hoogteprofiel weergeven. In de gps 
zit reisgidsinfo van Marco Polo. De Falk werkt op Windows CE, 
routes maken doe je met Falk Navi Manager (op PC). De mee-
geleverde stuursteun is super. De Lux 30 voegt echt wat toe 
t.o.v. Garmin, maar helaas zijn de batterijen na 4 uur leeg. 

INFORMATIE: Technolyt, (075) 647 45 47, www. technolyt.nl
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Bryton
Rider 50
€ 229

WANDELEN 
FIETSVAKANTIE 
SPORTIEF FIETSEN 

GEWICHT 108 gr.*
AFMETING 96 x 55 x 21 mm.
BATTERIJ 1200 mAh accu
SCHERM TFT touchscreen, kleur, 176 x 220 pixels, 
34 x 50 mm. 
INTERN GEHEUGEN 2 GB
SD-KAARTJES Ja
AUTO-ROUTERING Ja
AAN BOORD Navteq Benelux topokaart, Kompas, barome-
trische hoogtemeter, hartslag- en cadans meting**.

ONTVANGST 
BATTERIJVERBRUIK 
SNELHEID FIX 
AANTAL FUNCTIES 
BEDIENING 
SAMENWERKING PC/MAC 
HANDLEIDING 

CONCLUSIE
De Bryton Rider 50 werkt voorbeeldig: goed scherm, goede 
knoppen en een duidelijk menu. Naast fiets-gps is hij ook 
te gebruiken voor wandelaars zolang je je aan het lopen 
over de paden houdt. De gps is op twee fietsen te gebrui-
ken, goede stuurmontage. De software - Bryton Bridge - 
ondersteunt Mac en PC en heeft Google Chrome als voor-
keur. Werkt vlekkeloos. De planningssoftware van Bryton 
gebruikt Google maps en afhankelijk van je voorkeur zal je 
routes als wandelaar (verhard en onverhard) of automobi-
list (asfalt) moeten uitzetten. Hele scherpe prijs!

INFORMATIE: Rivo Sports, (0487) 56 16 14, www.rivosports.nl

www.oppad.nl
- Op oppad.nl vind je een video over hoe je een smart-
phone om kunt bouwen tot robuuste gps-ontvanger met 
voldoende batterijtijd. Maar is dat echt een vervanger 
van de outdoor-gps?
- Verder: een overzicht van interessante outdoor-gps-
apps met hun mogelijkheden.

beste koop

sportief 
fietsen
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