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bij de kenmerken: vermijd rotonden! Niet dat we nu per se zo’n 

hekel hebben aan rotonden, maar die dingen liggen er meestal niet 

voor niets en dat betekent dat daar vaak relatief veel verkeer is. Al 

die zaken op vermijden zetten zal dus meestal al automatisch een 

mooiere route opleveren. 

Kijk maar eens naar het verschil tussen een route van Den Haag 

naar Arnhem met de standaardinstelling en met de instellingen als 

hierboven met en zonder rotonden. Het enige dat we nog missen 

bij te vermijden zijn verkeerdrempels en fl itspalen…

 

Bovendien zien we op dit vlak belangrijke ontwikkelingen in de 

vorm van zogenaamde active routing. Voor de motorrijder op dit 

moment nog niet zo relevant, maar in de toekomst wèl. Bij de nieu-

we topografi sche kaarten (zoals de recente topo Pro van Duits-

land) zitten voor wandelen en fi etsen ook routes ingebakken en 

maken die profi elen daarvan ook gebruik. We hopen en verwach-

ten dat vroeg of laat ook voor de mooie motorwegen zo’n optie 

bestaat en dat we daardoor bijvoorbeeld geen afzonderlijke mo-

torkaart meer nodig hebben. Maar zover is het voorlopig nog niet.

Nog een voordeel van Basecamp ten opzichte van MapSource is 

dat basecamp een eigen database heeft waarbinnen je al je tracks, 

waypoints en routes kunt bewaren. Zo hoef je dus ook niet meer 

telkens eerst je eigen huis op te zoeken als je een route gaat ma-

ken. Het gebruik van die database vraagt even wat handigheid, 

maar daar gaan we een volgende keer nader op in.

Tot slot: als je een gps-fi le downloadt en je daarop dubbelklikt, zal 

hij nu vermoedelijk nog in Mapsource geopend worden. Voor ge-

bruik in Basecamp moet je eerst importeren. Vroeger kon dat niet 

anders, maar ook dat is in Basecamp verbeterd. Kwestie van Win-

dows vertellen welk standaardprogramma aan de gpx-extensie is 

gekoppeld. Leggen we ook een volgende keer uit.

MrGPS presenteert: 
Basecamp voor motorrijders
Let op: in de loop van januari komt de langverwachte 

MrGPS cursus ‘Basecamp voor motorrijders’ uit. Ruim op 

tijd om je e.e.a. voor het nieuwe seizoen eigen te ma-

ken. En uiteraard zal er een introductieaanbieding voor 

de Promotor lezers zijn. Hou anwbmotor.nl in de gaten, 

of meld je aan voor de promotor Nieuwsbrief en je hebt 

‘m als eerste in huis.
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