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meer. Ook dat is met GMTK echter kinderlijk eenvoudig. Ook hier: 

klik een kaart aan en kies voor ‘verplaats’. Geef aan op welke schijf 

en in welke map de kaart moet komen. Je kunt daarbij ook kiezen 

voor ‘nieuwe map maken’. Ik heb zelf op de D-schijf een map ‘gar-

minmaps’.

Dit proces duurt iets langer, er moeten immers heel wat bitjes wor-

den verplaatst. Kwestie van even geduld. Je hoeft verder niets te 

doen; GTMK zorgt dat alle codes en verwijzingen automatisch goed 

komen te staan. 

Met GTMK kun je bovendien eenvoudig een backup maken van je 

kaarten. En ook dat is een zinvolle functie, want door de kopieer-

beveiliging die Garmin toepast is het opnieuw installeren van kaar-

ten vaak een heel gedoe. Neem een externe harde schijf, een usb-

stick of een SD kaart met minimaal 8GB ruimte. (ik ga nu even uit 

van een USB-stick – in dit geval een’Kingston’).

Meestal zul je vervolgens kiezen voor ‘selecteer schijf’. GMTK maakt 

bij de backup automatisch een aparte map per kaart aan. 

Heb je dit eenmaal gedaan dan kun je je kaarten dus eenvoudig 

herstellen, mocht je computer een keer crashen. Maar dat is zeker 

niet de enige reden waarom GMTK zoveel wordt gebruikt.

Het grote gemak van deze methode is dat je op deze manier ook 

heel makkelijk de kaarten kunt overzetten naar een andere com-

puter. Ook als de ‘oude’ bijvoorbeeld nog op Windows Vista draait 

en de nieuwe op Windows 8.1.

Installeer via www.garmin.com/basecamp eerst het ‘kale’ program-

ma  Basecamp op de nieuwe PC. Vervolgens ook op de nieuwe PC 

GMTK installeren en starten. Dan kiezen voor ‘herstel’ en dan via 

‘selecteer schijf’ de USB stick weer opzoeken. Vervolgens een paar 

minuutjes geduld en voilá! Je nieuwe laptop is klaar voor de reis.

Twee tips:

TIP 1: 

Ik krijg vaak de vraag ‘kan ik Basecamp ook op de tablet installe-

ren?’ Het antwoord is ja en nee, meestal nee. Het is alleen moge

lijk als de tablet beschikt over een volwaardige windows versie. Dus 

met een android of windows RT gaat het niet werken. Staat er Win-

dows 8.1 op dan zou het moeten kunnen en kun je je kaarten op 

dezelfde manier overzetten. Maar hang me er niet aan op: het 

hangt allicht ook af van de kracht van de tablet of je er goed mee 

kunt werken. 

TIP 2: 

GMTK kent nog verschillende andere opties; veelal voor meer ge-

vorderd gebruik. Zie voor uitleg daarvan de javawa-website. Eén 

wil ik er echter wel noemen: heb je het probleem dat de kaartop-

bouw van je scherm in basecamp vaak heel moeizaam gaat, waar-

bij, ook na geduld,  alsmaar slechts een deel van de kaart wordt 

opgebouwd wordt : kijk dan eens bij ‘extra’ – ‘tilecache wissen’. 

Dan wordt in een fractie van een seconde het cache-geheugen 

van je videokaart opgeruimd en is meestal het probleem opgelost. 

Het kan zijn dat je bij installatie 
een waarschuwing krijgt dat 
het programma geen digitale 
handtekening heeft maar wees 
gerust: javawa is een zeer 
vertrouwde softwaremaker
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