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niek erachter, maar zo zijn er honderden. Kijk maar in MapSource 

bij ‘voorkeuren’ – ‘positie’. (let op: laat het kaartniveau gewoon op 

WGS84 staan!). Meestgebruikt is het zogenaamde lat/lon stelsel 

en daar zijn er drie van:

Garmin gebruikt standaard de ‘lekkerste’:  

hddd.mm.mmm. Eindigend op mmmmm 

dus. Google Earth gebruikt de hddd.mm 

ss.s. Ik zal je niet lastig vallen met de tech-

niek, maar het verschil komt er op neer dat de laatste werkt met 

seconden, terwijl de lekkerste werkt met decimalen. Vergelijk het 

maar met een klok: als je anderhalve minuut uur decimaal weer-

geeft heb je het over 1,50 minuut. Doe je het met seconden dan 

schrijf je 1:30. 

Het levert slechts kleine verschillen maar voldoende om in het 

donker lange tijd te zoeken! Zou je per ongeluk de bovenste ge-

bruiken (die met ddddd op het einde) dan kan het verschil hon-

derden kilometers zijn! Gebruik je Google Earth coördinaten stel 

mapsource dan tevoren even in op de mmsss.

TIP: als je met coördinaten werkt: controleer dan echt even tevo-

ren of je wel ongeveer in de goede richting zit. Invoer gaat overi-

gens met Basecamp net even wat makkelijker: basecamp zal vaak 

automatisch de schrijfwijze corrigeren. Door vanuit google earth 

een plaats aan jezelf te mailen kun je de kmz-fi le uit je mail ook 

eenvoudig in Basecamp ‘slepen’ en staat die altijd helemaal goed.

Een ander, eenvoudiger, voorbeeld:

Op dezelfde site zie ik in de Bourgogne een pension met als adres 

‘Bessy – 71130 Bessy Uxeau’

Zie dàt maar eens te vinden. Want de plaatsnaam Bessy Uxeau lijkt 

helemaal niet te bestaan. En de straatnaam Bessy levert resultaten 

over heel Frankrijk. 

Twee tips: laat een deel van de plaatsnaam weg en zoek opnieuw. 

En, en dat werkt meestal heel goed: vul niet de plaatsnaam, maar 

de postcode in! 

Tot slot kijk in in de Provence en vind daar een B&B aan de tra-

verse de la Gare in Mison. Er zijn meer stationnetjes in Frankrijk; 

dus ‘gare’ levert een hele sliert aan straatnamen. Alleen nu net 

nìet in Mison. Op de kaart zie ik wel een spoorlijn, daar zal het 

wel ergens in de buurt zijn. Op de site van het B&B vind ik on-

der contact ook wel een gps-coördinaat: 44.268466751935605, 

5.855412483215332. Hallo Truus! Wat moet ik dáár nu weer 

mee?? Het antwoord: puzzelen. 

Twee tips: Als het in Europa is zal het altijd een Noord Oost 

coördinaat zijn. Heb je letters nodig: zet er dan gewoon een N en 

een E (= East) voor.

Hoe langer het coördinaat hoe nauwkeuriger. Bij het aantal cijfers 

hierboven zitten we op duizendsten van millimeters. Beetje on-

zinnig. Als je cijfers weglaat: doe dan van achteraf! Veel succes!

Met de groeten van La Mouche!
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