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Maak van je Garmin je beste toermaat!

Het maken van een mooie motorroute met het Garmin programma BaseCamp is niet zo heel moeilijk. En toch komt het regelmatig voor dat je onderweg aanloopt tegen vervelende verrassingen waarbij de route blijkt af te wij-ken van wat je thuis achter de computer had bedacht. Met alle ergernis van dien! Want àls je dan eindelijk de tijd hebt om te gaan toeren wil je ook honderd procent genieten…

Daarom nu een complete videocursus op twee DVD’s. Be-kijk de video’s op de computer, zet ‘m op pauze en doe de handelingen gewoon na. In je eigen tempo! En begrijp gaandeweg wat er mis kan gaan en hoe je dat voorkomt. Met aandacht voor het downloaden en zelf maken van routes, voor de routeringsinstellingen en kaartsoorten. Hoe zit dat nu precies met dat herberekenen; hoe ruim ik m’n toestel op. Maar ook: wat kan ik met Google Earth en andere handige tools zoals Tyre, ITNconv en GMTK?

Een dagje studie waar je járen plezier van gaat hebben!

Systeemeisen:  eenvoudig; als je beschikt over een PC met DVD-speler en een actuele browser dan is die vrijwel zeker geschikt. Heb je toch problemen bij het afspelen: de individuele afl everingen staan in de map movies en kun je eventueel naar je harde schijf kopiëren.
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Ook voor 

de overstap 

van MapSource 

naar 
BaseCamp

Videocursus 
Garmin BaseCamp®

Maak zelf de mooiste motorroutes!
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Let op: de binnenzijde van deze verpakking bevat een code: registreer daarmee deze DVD en blijf gratis op de hoogte van updates! Ga naar www.mrgps.nl
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• Voor gebruik op de computer
• Tips, trucs en valkuilen!
• Voor beginner en gevorderde
•  Vier uur video op dubbele 

DVD-ROM

Speciaal voor 
de motorrijder
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Wat dat betreft lijkt het dus precies op de windows-verkenner. Toch  

is er een groot  verschil. Een route, waypoint of track kan in meer-

dere lijsten tegelijk voorkomen. Dat is een groot voordeel, bijvoor-

beeld omdat je dan niet telkens je eigen adres hoeft op te zoeken. 

Je sleept het gewoon van de ene naar de andere lijst. Het is daar-

mee echter niet verplaatst: het punt staat daarna in beide lijsten.

Een ongeluk zoeken
Zou je zo’n waypoint vervolgens uit de lijst verwijderen, dan ver-

dwijnt hij ook alleen uit die ene lijst; in de rest blijft hij gewoon 

staan. Zelfs als je je waypoint uit alle lijsten verwijdert dan is hij nog 

niet helemaal verdwenen, maar staat hij onder ‘niet vermelde ge-

gevens’ (eigenlijk een slechte vertaling: het zijn ‘niet-gerubriceer-

de gegevens’). Je zult merken dat je daar gaandeweg een hoop 

‘troep’ verzamelt: dus ruim dat in ieder geval nu en dan even op. 

Gooi weg wat je weg wilt gooien; en verplaats naar een passende 

lijst wat je wilt bewaren.

Heb ook in de gaten: zodra je een nieuwe route gaat maken dan 

verschijnt die automatisch in de lijst die je geselecteerd hebt. Klik 

die dus even bewust aan; anders zoek je je later een ongeluk.

Hoewel: dat valt ook wel weer mee: zorg gewoon dat je je hele 

verzameling in beeld hebt, kies pijltjesknop en klik op de route: hij 

wordt vanzelf geselecteerd.

 

Pas op!
Erg makkelijk, je kunt eenvoudig wisselen tussen kaartweergave en 

een totaal overzicht van al je routes, tracks en waypoints. Klik je 

dan op ‘mijn verzameling’ dan zie je alles ineens in beeld. Maar PAS 

OP: als je je hele verzameling in beeld hebt en op dat moment er-

voor kiest bijvoorbeeld een bepaald waypoint te verwijderen dan 

wordt dat waypoint in één keer uit ALLE lijsten verwijderd. Dat is 

ergens wel handig, maar kan er ook voor zorgen dat je een deel 

van je routes vernachelt. Dat laatste kan je ook gebeuren als je je 

activiteitenprofi el gaat veranderen (maar daarover hebben we het 

een volgende keer).

Schrik niet: dit klinkt allemaal meteen weer heel ingewikkeld, maar 

dat valt reuze mee. Het is vooral een kwestie van wennen. Ben je 

er eenmaal aan gewend dat werkt het allemaal uitstekend en zul 

je zien dat basecamp eigenlijk alleen maar voordelen heeft. De Bi-

bliotheek is er daar één van, maar wel een belangrijke.
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