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BASECAMP 
sterk verbeterd
Met het uitkomen van versie 4.3.3. zijn verschillende zaken in Basecamp sterk ver-
beterd. Maar het is wel belangrijk om even te weten wat er veranderd is om er goed 
mee om te gaan. Dit verhaal is verplichte kost voor alle Basecamp-gebruikers!

M aar om te beginnen: een kleine waarschuwing. Garmin 

zou Garmin niet zijn als ze ons niet meteen zouden ver-

rassen met een kleine bug… Veel mensen lopen me-

teen na installeren tegen een DLL-foutmelding aan waardoor Base-

camp helemaal niet meer start. Meer BaseCramp dus…

De oplossing is gelukkig eenvoudig: kwestie van even Basecamp 

de-installeren (via ‘programma’s verwijderen’) en opnieuw instal-

leren (downloaden via www.garmin.com/basecamp).

Is dat eenmaal gelukt, dan hebben we te maken met een reeks aan 

vernieuwingen. Ik haal er de drie belangrijkste uit: de zoekfunctie, 

het toevoegen van viapunten en de exportinstellingen. Om te be-

ginnen de zoekfunctie. 

Eén van de redenen dat velen ’verstokt’ aan MapSource vasthou-

den is dat vooral het opzoeken van een adres in Mapsource mak-

kelijker is. Of liever: was. Want inmiddels werkt dat in Basecamp 

even goed als in MapSource. De zoekfunctie staat nog steeds 

rechtsboven, maar voor het opzoeken van een specifi ek adres of 

plaatsnaam kies je in de bovenbalk voor ‘zoeken’, ‘adressen zoe-

ken’. Of gewoon Ctrl-Alt-A.

Net als in MapSource zie je dat Basecamp nu eindelijk meteen ook 

de plaatsnaam afmaakt en suggesties geeft. Vooral bij lange, sa-

mengestelde, plaatsnamen zoals je die veel in Frankrijk tegenkomt 

is dat handig. Het snelste is om, na invoeren van de gegevens die 

je weet (kan ook alleen een plaatsnaam zijn), op het ronde pijltje 

rechtsonder (zoekresultaten vernieuwen) te drukken.  Heb je een 

weinig voorkomende straatnaam, dan kun je zelfs de woonplaats 

achterwege laten…

Viapunten
Dan: het toevoegen van viapunten. Net als in MapSource moest je 

daartoe tot dusverre de juiste ‘bewerkingsknop’ kiezen. Dat kan 

nog steeds, maar het kan ook makkelijker. 

Meestal zul je een route eerst ruw opzetten en vervolgens viapun-

ten gaan toevoegen. Als je dat nauwkeurig wilt doen, moet je vrij 

ver inzoomen en zul je dus ook vaak met de kaart schuiven. Daar-

voor is ‘het handje’ (de schuifknop) makkelijk. Maar het is onhan-

dig als je vervolgens telkens moet switchen naar de knop ‘invoe-

gen’. Dat kan nu veel makkelijker. Laat Basecamp  gewoon op 

‘schuif’ staan. Ga boven de route staan en houd ALT ingedrukt ter-

wijl je de muisknop indrukt (en ingedrukt houdt. Je ziet geen zwar-

te balken meer; maar alleen het bekende ‘elastiekje’. Beweeg dat 
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