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Het roer gaat om!
Op Facebook zeiden we het al: 2013 wordt het jaar van de overgang van MapSource 
naar Basecamp. Wees niet ongerust: je kùnt nog steeds gewoon met MapSource blij-
ven werken. Maar er zijn steeds meer redenen om langzaam maar zeker over te gaan 
op Basecamp. Het goede nieuws: de MrGPS cursus DVD Basecamp is (bijna) klaar!

V ele MapSource gebruikers hebben in de afgelopen jaren 

wel eens een uitstapje naar Basecamp gemaakt. Om ver-

volgens weer heel snel terug te gaan, want Basecamp 

werkte toch echt wat minder lekker. Maar de wereld staat niet stil 

en vooral de afgelopen maanden zijn er verschillende belangrijke 

updates voor Basecamp uitgekomen. 

Dat is trouwens ook de belangrijkste reden voor de vertraging van 

de cursus-DVD: hadden we bijvoorbeeld net een video gemaakt 

die in detail uitlegt hoe je de zoekfunctie in Basecamp het best kon 

gebruiken: komt er ineens een update met een geheel vernieuw-

de en sterk verbeterde zoekfunctie! 

Sneller dan verwacht
Dat Basecamp sterk verbeterd is zie je ook aan de cijfers: tot onze 

verrassing zien we dat inmiddels bijna de helft van de gebruikers 

aangeeft met Basecamp te werken. Die migratie gaat veel sneller 

dan we verwacht hadden, misschien dat de wintertijd een rol speelt. 

Misschien heeft het ook wel met de Zumo350 te maken; want die 

werkt het best met Basecamp.

Daarmee vervalt er echter ook een andere reden om bij MapSour-

ce te blijven: ´iedereen werkt ermee´:  we verwachten echter dat 

binnen enkele maanden die ‘iedereen’ in werkelijkheid een min-

derheid zal zijn.

motorkaart
Bovendien: één van de pluspunten van Basecamp is dat dat pro-

gramma ook de kaarten uit het toestel uit kan lezen. En dat maakt 

kaartinstallatie op de computer overbodig. Ook de nieuwe OnRou-

te motorkaart zal zo gaan werken. Voor de bestaande gebruikers 

verandert er na update niet zoveel; nieuwe gebruikers kopen de 

motorkaart echter op SD en hebben niets meer te maken met re-

gistratie en unlockcodes. Kwestie van toestel aan de PC koppelen 

en Basecamp zal de kaart vanzelf inlezen. De eerste keer wat lang-

zaam, de volgende keren snel. Ideaal. Nadeel: Mapsource zal de 

kaart niet zien: je MOET dus wel met Basecamp werken!

We sluiten overigens niet uit dat dit bij Garmin de standaard gaat 

worden. Op dit moment kun je bij een kaartupdate kiezen om de 

kaart ook op de computer te installeren, maar we vragen ons af of 

dat zo blijft. Als ze dat gaan veranderen zou je bij een kaartupdate 

gedwongen zijn naar Basecamp over te stappen.  Daarom is ons 

advies, eigenlijk aan iedereen: om te voorkomen dat je hierdoor 

op enig moment ‘overvallen’ wordt: ga in ieder geval even met 

Basecamp oefenen. Juist ook voor degenen die eerder al eens een 

uitstapje maakten maar teruggingen naar MapSource: het is echt 

een ander programma dan één a twee jaar geleden. 

Wennen aan de bibliotheek
Wat voor de MapSource-gebruiker enorm wennen is is het feit dat 

Basecamp zijn eigen bibliotheek kent. Bij Mapsource sloeg je 

meestal elke route apart op in een eigen bestand. En begin je dus 

elke sessie met een ‘leeg programma’. In Basecamp is dat anders. 

Daar zie je linksboven ‘mijn verzameling’. En die verzameling be-

staat dan weer uit lijsten. De inhoud van zo’n lijst kun je dan weer 

het best vergelijken met de losse bestanden die je met mapsour-

ce had: in zo’n lijst kunnen meerdere routes, waypoints en tracks 

staan. 

Heb je veel lijsten, dan kun je die bovendien organiseren door het 

maken van lijstmappen. Bijvoorbeeld een aparte map voor ‘lente 

2013’, ‘gereden routes 2011’ of ‘promotor tochten’. 
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