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Basecamp op de 
tablet, kan dat?
De winter is een mooie periode om je toertochten voor het nieuwe seizoen voor te 
bereiden. Maar wees eerlijk: meestal doe je dat gauw nog even vóór vertrek. 
Handig, zo kun je de bestemming afstemmen op het weer. Waar je uitkomt zie je wel. 
Dan is het wél zo prettig om ook onderweg je routes te kunnen ontwerpen.

J e kunt natuurlijk je laptop meenemen. Maar die is misschien 

wat kwetsbaar en past niet altijd in de bagage. Tegenwoor-

dig is de tablet helemaal ín en dat lijkt een ideaal apparaat 

om routes te maken. 

Helaas blijkt dat op de Android tablet en iPad nog niet zo eenvou-

dig. Daarover verderop meer. En ook Windows Phone en Windows 

RT werken niet. Je hebt echt een volwaardige windows-machine 

nodig. En daardoor ben je al snel zo’n € 400 kwijt om onderweg met 

Basecamp te kunnen werken.

volwaardige Windows. Een koopje, zeker als je beseft dat zo’n 

O�  ce-licentie los € 69 euro kost. De vraag is natuurlijk: werkt zo’n 

tablet een beetje lekker met Basecamp? Is hij snel genoeg? Is het 

scherm niet te klein? Want ook al is het niet duur: als je telkens kof-

fi e kunt gaan zetten terwijl de route van A naar B wordt berekend, 

heb je er nog niets aan. 

En zeker: zowel een 7 als 8 inch scherm zijn een stuk kleiner dan 

je gewend bent van je ‘gewone’ computer. Voor mij persoonlijk 

betekent het dat ik sowieso de leesbril op moet – maar dat moet 

ik ook met een 10 of 12 inch scherm. Zeven inch is toch echt te 

klein; dat is meer een forse telefoon dan een computer. Acht inch 

werkt in de praktijk verbazend goed! De resolutie is zodanig dat 

alle verhoudingen precies zoals op de computer zijn. Je zit met  je 

neus wat dichter op het scherm, maar het is echt prima te doen.

Goed nieuws!
Maar sinds kort kunnen we vooruit. Want Microsoft is onlangs ge-

start met een nieuwe licentiestructuur, vooral bedoeld voor goed-

kopere tablets. Het gaat daarbij om een volwaardige Windows 8.1 

in combinatie met 1 jaar O�  ce-licentie. Microsoft doet dit vermoe-

delijk in een poging om het verloren marktaandeel in dit segment 

terug te winnen. 

 

Dat laatste lijkt aardig te lukken: sinds kort worden we ‘doodge-

gooid’ met spotgoedkope 7 en 8 inch Windows-tablets. Voor een 

bedrag tussen de € 100 en € 200 koop je nu een tablet met een 

Acht inch is voldoende
Naast de afl eesbaarheid, zijn ook de prestaties van belang. Bouwt 

de kaart snel genoeg op? En wordt de route snel genoeg bere-

kend? Ik heb getest met een 8 inch Acer Iconia W8, voorzien van 

een quadcore processor en 32 GB intern fl ashgeheugen; gekocht 

voor € 149. Vergelijkbaar is de Archos 80, die je zelfs voor enkele 

tientjes minder bij Kruitvat vindt.  

Eerlijk is eerlijk: toen ik ging testen was ik voorbereid op een te-

leurstelling. Basecamp is een behoorlijk zwaar programma en zelfs 

op enkele ‘gewone laptops’ daardoor aan de trage kant. Dat kán 

op zo’n goedkoop dingetje niet lekker werken. Dacht ik.
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