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Vervolgens start je het RTW-tool en kies je voor de knop ‘plakken 

van klembord’:

En zie je dat je een tweede ‘Oranjeroute’ hebt gekregen:

Bij de instellingen kies je voor ‘corrigeer glitches’

Vervolgens zorg je dat het programma uitvoert naar het klembord 

(en zet je eventueel meteen ‘ontvlagde routes’) aan (zie vorige af-

levering). Tot slot druk op op de knop ‘converteren’.

Er lijkt niets te gebeuren, maar als je teruggaat naar Basecamp, en 

in het vak linksonder rechtsklikt kun je kiezen voor ‘plakken’.

Doorloop dan de route even opnieuw, en wat zie je: alle glitches 

zijn gerepareerd: het viapunt staat ineens precies op de weg! (de 

roze lijn is de glitch van de oorspronkelijke route, de blauwe de 

‘unglitchte route’).

Vooral de ervaren GPS-gebruikers rollen nu van hun stoel van ver-

bazing. Met als eerste reactie ‘hoe is dit mogelijk?’ en als tweede 

‘dat zoek ik al járen!’, om vervolgens resoluut deze Promotor ter-

zijde te leggen om de truc zelf uit te proberen.

De volgende gedachte zal zijn: als Javawa dit kan, waarom bouwt 

Garmin zoiets dan niet gewoon in in Basecamp? En eerlijk gezegd: 

we hebben de indruk dat Garmin best wel meekijkt naar wat die 

hobby-programmeur in Nederland allemaal bouwt. Dus het zal 

ons niet verbazen als deze techniek op enig moment onderdeel 

wordt van Basecamp. En ook daarmee zou Javawa, alweer, een 

belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons gezamenlijke speel-

tje hebben geleverd. Alleen het RTW-tool is al een award waard! 

(zie elders).

Voor de minder ervaren GPS-rijder zal dit verhaal, net als het ver-

haal over ‘ontvlaggen’ van vorige maand, misschien wat “ver van 

mijn bedshow” zijn. Overweeg dan aanschaf van de MrGPS cursus 

DVD Basecamp; daarin wordt alles uit-

voerig uit de doeken gedaan!

Garmin sleutelt aan 
Basecamp

Bij het ter perse gaan van deze Promotor kwam er nèt een 

nieuwe zogenaamde ‘beta-versie’ (= test-versie) uit van 

Basecamp. Met daarin veelbelovende nieuwe mogelijkhe-

den, zoals het plannen van een rondrit en meerdaagse trips. 

Ook de zoekfunctie lijkt verbeterd. We gaan natuurlijk kij-

ken wat dat allemaal betekent: hou de youtubekanalen van 

Promotor en MrGPS in de gaten!
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