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naar de plek waar het extra viapunt moet komen, laat de muisknop 

los… Voila!

Vind je het lastig dat je elke keer de ALT knop ingedrukt moet hou-

den? Zelfs dat hoeft niet! Ga naar ‘bewerken, opties, algemeen en 

haal het vinkje bij ‘gebruik ALT’ weg. Haal meteen ook even het on-

derste vinkje weg . Probeer het nog eens, maar dan dus zónder ALT 

in te drukken. Werkt perfect. 

Wat je wel zult merken is dat je nu en dan per ongeluk een viapunt 

plaatst, terwijl je alleen de kaart wilde verschuiven. Dat is de func-

tie van dat onderste vinkje: dan krijg je namelijk eerst een waar-

schuwing. Persoonlijk vind ik dat niet handig: als ik per ongeluk een 

viapunt plaats, of ik zet een punt op de verkeerde plek dan gebruik 

ik op dat moment ‘undo’, ofwel ctrl-Z. Maar je hebt de keuze. Ge-

woon proberen wat je het makkelijkst vindt (en inderdaad Mac-ge-

bruikers: op de Mac hadden we deze optie al eerder!).

Toesteloverdracht
Het derde thema dat ik wil bespreken is eigenlijk het belangrijkste.  

Dat is een nieuwe optie, die je vindt onder bewerken, opties, toe-

steloverdracht. En die instelling is erg belangrijk, zeker als je met 

routes van anderen rijdt!

Zoals bekend: als een route oorspronkelijk is gemaakt in een an-

dere kaartversie kun je die het best eerst even in je eigen kaart her-

berekenen. Maar tegelijk: als de route is gemaakt in een versie van 

een half jaar ouder, of in NT in plaats van NTU is dat qua wegdek-

king meestal eigenlijk helemaal niet nodig. 

Toch ‘ziet’ zowel Basecamp als MapSource op het moment dat je de rou-

te wilt overzetten dat hij gemaakt is in een andere versie en wil dan liefst 

herberekenen. Met alle risico’s van dien; de route kan immers fl ink veran-

deren daardoor. We willen dus NIET dat die route herberekend wordt.

Maar nu wordt het leuk: ik heb er nog niet uitvoerig mee getest, maar 

het lijkt erop dat Garmin nu eindelijk het ei van Columbus aan het ont-

dekken is. En zo’n route ondanks herberekenen gewoon intact laat, maar 

wel de eventuele ‘glitches’ (viapunten net naast de weg) er uit haalt. 

Zèlfs als die route oorspronkelijk in een totaal andere kaart werd ge-

maakt (bijvoorbeeld de Onroute Motorkaart) of met instellingen als ‘ver-

mijd bebouwde kom.  Ik heb getest met de 350, 660 en 590 en de eer-

ste resultaten zijn positief. Maar let op: zodra je herberekent, bijvoorbeeld 

door het toevoegen van een tankstation als viapunt, wordt de oorspron-

kelijke route weer vergeten en is de routecalculatie van het toestel weer 

de baas.

Soft vs hard
Daarnaast zie je de nieuwe mogelijkheid om viapunten automatisch te 

verwijderen. Dat betreft de softe viapunten; de ‘harde via’s blijven ge-

woon staan. Als je mijn advies bij het maken van routes volgt dan zul je 

echter meestal alleen maar softe viapunten hebben (behoudens een 

lunchlocatie). Dat is ideaal: ze worden niet uitgesproken en automa-

tisch overgeslagen als je ze mist. In de meeste toestellen herkenbaar 

aan de ‘bolletjes’ in plaats van ‘vlaggetjes’. 

Als je deze optie aanvinkt worden zelfs die bolletjes helemaal verwijderd 

en zie je alleen nog de routelijn. De route zelf blijft echter perfect intact. 

Ook in de 550 en 660 worden de via’s niet meer uitgesproken. Feitelijk 

is dit het al langer bekende ‘ontvlaggen’, zoals we dat al eerder deden 

met één van de tooltjes van de onvolprezen Javawa. Sterker: het resul-

taat is hetzelfde wanneer je in het toestel een route importeert op ba-

sis van een track.

Maar let op:  als je een dergelijke route rijdt dan MOET je in het toestel 

automatisch herberekenen uitschakelen anders blijft er, zodra je ver-

keerd rijdt, niets van de route over. Het vriendelijke van de nieuwe op-

tie is dat je ook kunt aangeven dat er ook een ‘traditionele’ route over-

gezet moet worden; mocht je toch onderweg willen herberekenen, 

maar erg nuttig vind ik dat niet. 

Kort en goed: belangrijke voordelen in de nieuwe Basecamp. Maar je 

moet wel weer even ontdekken wat de lo-

gica is. Ik zal er uiteraard ook op mijn You-

Tube-kanaal weer aandacht aan besteden!
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