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Van Mapsource 
naar Basecamp
We hebben het al eerder gemeld: Garmin is gestopt met de ontwikkeling van 
MapSource en concentreert zich verder op Basecamp. We verwachten dat je 
Mapsource nog jarenlang zult kunnen blijven gebruiken, dus echt noodzakelijk is 
overstappen (nog) niet. Bij de nieuwe toestellen, zoals de afgelopen jaar verschenen 
Zumo350, adviseren we echter wél om over te stappen. En gaandeweg zullen steeds 
meer motorrijders overgaan en kan het daarom, ook voor de huidige MapSource- 
gebruiker, interessant zijn Basecamp op te pakken.

I n deze eerste afl evering van 2013 stippen we een paar verande-

ringen alvast aan. Om te beginnen is er goed nieuws voor de le-

zers die al eens eerder een uitstapje naar Basecamp maakten, 

maar vervolgens weer gillend teruggingen naar MapSource.  Want in 

het afgelopen jaar is er enorm veel aan Basecamp verbeterd.

Roadlock
Een voorbeeld daarvan is de ‘roadlock’. De regelmatige lezer van deze 

rubriek kent het wel: één van de meest voorkomende problemen met 

routes, is dat routepunten net naast de weg staan. En dan is het han-

dig als er een soort ‘magneetje’ is, waarmee een routepunt, dat je zo-

juist een millimeter uit het lood hebt geplaatst, automatisch op de 

goede plek gezet wordt. Mapsource deed dat nog wel heel aardig, 

Basecamp aanvankelijk niet: het punt werd geplaatst waar jij neerzet-

te, basta. Dat is één van de veranderingen: bij het plaatsen of toevoe-

gen van een viapunt kent Basecamp nu ook die roadlock. Ook al zit 

je een heel eind naast de weg: Basecamp zet het punt vanzelf op de 

goede plek. Zelfs beter dan Mapsource dat deed.

Er is alleen één maar... Als je je route gemaakt hebt en je gaat ver-

volgens punten per stuk verplaatsen, werkt die roadlock ineens niet 

meer. En dat geldt dus ook bij herberekende routes. Op zich is dat 

wel logisch; het kan immers zijn dat je een punt juist opzettelijk 

naast de weg wilt zetten. Maar voor de motorrijder is dat zelden 

het geval. We hebben als Promotor dan ook aan Garmin verzocht 

te onderzoeken of die roadlock niet optioneel aan en uit gezet kan 

worden; met voor het profi el motorrijder standaard ingesteld op 

‘aan’. Of dat verzoek gehonoreerd wordt is nog even afwachten.

 

Voertuigprofi el
Dat ‘voertuigprofi el’ is überhaupt nieuw. En op dit moment met-

een één van de meest interessante vernieuwingen van Basecamp 

ten opzichte van MapSource. Probeer het maar eens uit: klik op 

het activiteitenprofi el en selecteer onderaan ‘wijzig activiteitenpro-

fi elen’. Klik vervolgens op de groene plus en maak een nieuw pro-

fi el aan. Ik noem het ‘motor – kleine wegen’. 

 

Kies vervolgens voor ‘routebepaling en zie daar een hoop interes-

sante nieuwe variabelen in staan. 

Natuurlijk: snelwegen en zandpaden vermijden konden we al. Maar 

nieuw is dat je nu ook kunt kiezen voor ‘belangrijkste provinciale 

wegen’ en ‘provinciale hoofdwegen’. Wat dat precies betekent is 

een kwestie van uitproberen, want het zal per land verschillen. Wil 

je vooral landwegen: vink ze dan allebei aan. En wat te denken van 

‘wegen in woonwijken’? Daar zaten we op te wachten! En zie ook 
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