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Als een zonnetje
Maar ik werd zeer aangenaam verrast: Basecamp draait als een 

zonnetje! Natuurlijk, je PC is sneller. De snelheid van werken op 

deze tablet laat niets te wensen over; echt verblu� end goed. Ook 

voor de Mapsource-gebruiker hebben we goed nieuws: dat func-

tioneert zonder enig probleem. Hetzelfde geldt voor Tyre en zelfs 

Google Earth.

Een paar praktische puntjes
In zo’n tablet zit een micro-USB aansluiting. Om je navigatie-toe-

stel aan te sluiten heb je een normale usb nodig. Naast de tablet 

zul je dus ook een zogenaamde usb-to-go verloopkabel moeten 

aanscha� en, anders kun je je toestel niet aansluiten. Een USB-hub 

met microSD kan ook.

eerste instantie is dat voldoende, maar wil je de tablet ook gebrui-

ken voor mail of foto’s dan is het al snel te klein. Ik heb er zelf een 

64GB SD kaartje bijgekocht en daarmee kan ik voorlopig vooruit. 

Met die extra kosten loop je in totaal wel tegen de € 200 aan. 

Android & iPad? Niet handig
Voor Android en iPad bestaat er wel een app die Basecamp heet, 

maar daar heb je niets aan. Die app is alleen bedoeld voor data-

uitwisseling met sommige outdoortoestellen; geen routeprogram-

ma. Je zou in principe op deze tablets routes kunnen plannen via 

bijvoorbeeld routeyou.com en die als gpx-track over kunnen zet-

ten. Meer veel android tablets sluiten de usb-poort af zodra er een 

gps aan hangt; zelfs schrijven naar een micro SD is sinds Android 

KitKat een moeizaam gebeuren. Kort door de bocht: met wat ken-

nis en improvisatie kan het wel, maar het blijft beperkt.

Wil je zien hoe Basecamp in de praktijk werkt op zo’n tablet van 

dik € 100? Zie www.youtube.com/mrgpsnl

Zo’n tablet heeft standaard geen toetsenbord of muis. Zonder toet-

senbord is met Basecamp niet zo’n probleem; zonder muis heb je 

wel een handicap. Met een verloopje als hierboven kun je een muis 

aansluiten en werk je precies zoals je gewend bent achter de com-

puter. Nog handiger is een draadloze Bluetooth muis. 

Het interne geheugen van zo’n tablet is meestal 16 of 32 GB. In 

TIP: Basecamp op de tablet kán 
gewoon werken met de kaarten uit 
je toestel; handiger is het om even 
met javawa GMTK de kaarten van je 
gewone computer naar de tablet te 
kopiëren. 
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