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MrGPS  |  Hans Vaessen

De Basecamp Bibliotheek: 
10 elementaire tips!
We gaan het jaar goed van start met een soort van mini-praktijkcursus over een 
handig onderdeel van Basecamp: de bibliotheek. Ook tijdens de MrGPS-trainingen 
blijkt daar veel onduidelijkheid over te bestaan. Ingewikkeld is het niet, maar je 
moet het maar net weten. Prima winterkost!

1. Bibliotheek: route aanpassen

Maak twee lijsten met de naam 

lijst 1 en lijst 2. Maak in lijst 1 een 

route en noem die route-1. Ver-

sleep die route vervolgens naar 

lijst 2. Je zult zien: dan staat de 

route in beide lijsten. 

Pas vervolgens de route in lijst 1 aan door enkele viapunten toe te 

voegen. De route in lijst 2 blijft ongewijzigd, zou je denken. Maar 

het tegendeel is waar. Beide routes zijn veranderd.

Dat we massaal die vergissing maken is te danken aan Windows. 

Als een bestand in twee verschillende mappen staat, dan zijn het 

gewoon twee bestanden. In Basecamp is dat echter niet zo. Alle 

bestanden staan in één grote bak. Hooguit staat er een vinkje ach-

ter de bestandsnaam dat aangeeft in welke lijst (of lijsten) die rou-

te thuishoort. Er is dus maar één route-1.

2. Bibliotheek: niet vermelde bestanden
Probeer het volgende: delete de route uit lijst 2. Is hij dan ook uit 

lijst 1 verdwenen? Nee! Ook al is het dezelfde route: je hebt het 

vinkje verwijderd dat vertelde dat die route bij lijst 2 hoorde. 

Maar wat nu als je de route 

ook uit lijst 1 verwijdert. Is hij 

dan verdwenen? Nee. Hij be-

staat nog gewoon. Alleen 

staat de route niet meer in 

een lijst. Hij verschijnt auto-

matisch in de map ‘niet ver-

melde gegevens’. Daar vind 

je alle zaken die niet zijn toe-

gewezen aan één of meerde-

re lijsten. Pas als je je route of 

waypoint ook uit die map 

verwijdert is hij echt verdwe-

nen. 

3. Mappen
Naast lijsten heb je ook de mo-

gelijkheid om mappen te ma-

ken. Maar in een map kun je 

geen routes zetten, alleen lijs-

ten. Die lijsten kun je vervolgens 

weer organiseren in mappen. 

Als je een lijst versleept, wordt 

hij echt van map naar map ver-

plaatst. Een route kan in meer-

dere lijsten staan, maar één lijst 

niet in meerdere mappen. Dat 

moet je dus even weten.

4. Waar komen toch al die lijsten vandaan?
Als je al een tijdje met Basecamp werkt, is de kans groot dat je een 

heleboel lijsten hebt. Soms even zoeken dus als je een gedown-

loade route wilt openen in Basecamp. 

Als je goed kijkt zie je in Basecamp eerst wat mappen, dan lijsten 

die niet in een map zijn geplaatst en dan nog de map niet vermel-

de gegevens. Zodra je een route downloadt komt die, in alfabeti-

sche volgorde, tussen de lijsten te staan. De naam van de lijst is ge-

lijk aan de naam van het gedownloade gpx-bestand. Als je 

regelmatig routes downloadt kan dat een onoverzichtelijke lijst 

worden. Advies: maak in ieder geval een map ‘gedownloade rou-

tes’, eventueel verdeeld per land of regio. En zet de opgehaalde 

lijst meteen in een passende map. Daarmee houd je het geheel 

overzichtelijk. 

5. Basecamp onthoudt alles
Bij veel programma’s moet je, bij afsluiten, aangeven of je je wijzi-

gingen wilt bewaren. Basecamp niet. Basecamp onthoudt alles wat 

je doet en plaatst dat in de lijst die actief was tijdens het werken. 

Ook dat wordt al snel een zooitje. Wil je dat voorkomen, dat moet 

je een beetje gedisciplineerd te werk gaan. 

Advies: werk in principe altijd vanuit de map ‘niet vermelde gege-

vens’. En zorg dat deze map weer leeg is als je Basecamp weer af-
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