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Voorwoord
Recentelijk heeft mijnheer Garmin besloten om een nieuwe set geactualiseerde kaarten op de markt
te brengen voor de Zumo-serie (meest gebruikte navigatietoestel op motoren). Dat is mooi, zou je
zeggen. De nieuwe versie betekent echter dat de nieuwe kaarten set (v.a. NT 2013.41), met het
standaard installatie programma van Garmin alleen nog op het toestel kunnen worden geplaatst en
niet meer op de computer.
Hierdoor is Mapsource niet meer bruikbaar en ben je verplicht om met de opvolger Basecamp te
werken. Wil je de nieuwe kaarten in Basecamp gebruiken, dan ben je verplicht het navigatietoestel
aan je PC te koppelen. Erg onhandig.
Als veelvuldig Mapsource gebruiker ben ik opnieuw achter de boeken gaan zitten, om het – voor mij
nieuwe – pakket Basecamp eigen te maken. De leerpunten heb ik meteen verwerkt in deze
Basecamp handleiding, wellicht ook goed bruikbaar voor jou.
Tijdens het bespreken van deze handleiding is er een programma verschenen, waarmee het toch
mogelijk is om de kaartbestanden op de computer te installeren: een windows versie en een versie
voor de Apple. Bij het uitvoeren van dit programma, verschijnen diverse menu's. In één van deze
menu's staat linksonder de knop "Installatieopties". Selecteer deze optie (klik dus niet te snel op
"Doorgaan"), waarna het mogelijk is om aan te geven dat de bestanden op de computer dienen te
worden opgeslagen. Voordeel is dat je – dankzij deze optie – het niet meer noodzakelijk is om de
Garmin van je Harley-Davidson te halen om de kaarten van Garmin te gebruiken. Erg handig dus!!
Tenslotte nog een dankwoord aan Huub Pachen; dankzij zijn waardevolle suggesties is deze
handleiding aanzienlijk verbeterd. Heb je opmerkingen of kan iets handiger, laat het me dan weten.
Alvast veel lees- en navigatieplezier en bovenal veilige kilometers!

Richard Hijlkema
Head Road Captain
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1. Standaard instellingen
Om deze handleiding goed te kunnen gebruiken, is uitgegaan van de volgende instellingen
Startsituatie:
- sluit het navigatietoestel aan op de computer
- selecteer de nieuwste kaart op het toestel (in dit geval NT 2013.4)
De geselecteerde kaart verschijnt dan ook in de bovenste balk. De eerste keer duurt het
overigens erg lang (enkele minuten) voordat de kaart zichtbaar en ingelezen wordt in
Basecamp. Schrik dus niet, de volgende keer gaat dit veel sneller.
- Maak alle werkbalken zichtbaar met uitzondering van “afspelen” en “afspelen info” zichtbaar
(ga naar Menubalk, beeld, werkbalken en selecteer de overige opties)
- Kies “Gemiddeld” kaartdetailniveau en natuurlijk de motorfiets

-

In de menubalk: hulpprogramma’s/opties/activiteitenprofiel tabblad “routebepaling” aangeven
dat je kiest voor “snellere tijd” en bovendien de volgende zaken wilt vermijden:
o onverharde wegen
o Datum en tijd van afsluitingen
o Nauwe paden

Als de instellingen zoals hierboven zijn ingevoerd, ziet de menubalk met de “icoontjes” er als volgt
uit:

Door de “muis” op een symbool te plaatsen, verschijnt een korte toelichting. In dit voorbeeld
verschijnt “nieuwe route”. In deze handleiding worden deze symbolen ICONEN genoemd.
Tip 1: Met het handje
kun je bijvoorbeeld de kaart op het scherm verplaatsen.
Tip 2: zoek de icoon “ongedaan maken”. Deze is erg handig als je een fout maakt
Tip 3: Standaard staat de detaillering bij de ICONEN op “Gemiddeld”. Als je een waypoint plaatst,
verander deze dan in “HOOG” (dit voorkomt b.v. dat je in een zijstraat moet omdraaien…)
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2. Een route importeren (en eventueel aanpassen):
methode: beginpunt aanklikken, alle tussenpunten aanklikken, eindpunt aanklikken:
a. start Basecamp
b. importeer de route (bestand / importeer)
c. selecteer de gewenste route; de route wordt
vervolgens ingelezen. Indien de vraag verschijnt om de route te laten herberekenen1,
klik dan op “ja” (de route kan immers ooit
gemaakt zijn met een oude kaartenset).
d. Alle waypoints en routepunten worden
automatisch ingelezen
e. Activeer de gewenste route

f.

1

Bekijk de route, door gebruik te maken van de ICONEN
(verplaatsen en inzoomen)
N.B. Indien de icoon “inzoomen” is geselecteerd, is het
mogelijk om met de
scrolknop van de muis in en uit te zoomen. Een hele bijzondere optie om de route te
bekijken is via Google Earth. Voorwaarde is dat je dit programma eerst installeert op je PC
http://www.google.nl/earth/index.html Klik dan op menu/beeld/Google Earth (je hebt dan
de mogelijkheid om in “de helicopter” over de route te vliegen. De optie “streetview” (foto’s
vanaf de grond bekijken) werkt overigens niet in Duitsland
Tevreden over de route? Ja, ga naar stap j

Over het wel of niet herberekenen bestaan de nodige discussie. Als een route met te weinig waypoints is
gemaakt, kan dit immers leiden tot verschillende routes. Weet je zeker dat de route gemaakt is met
dezelfde kaartversie, klik dan niet op herberekenen.
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g.

Aanpassingen van de route zijn eenvoudig aan te brengen, door de volgende stappen te
volgen:
H1 INVOEGEN ROUTEPUNT
(Een route is – tenzij gekozen is om zo snel mogelijk van A naar B te komen – opgebouwd uit
diverse routepunten, ook wel tussenpunten of viapunten genoemd)
o
o
o
o

Selecteer de icoon “Selecteren”
Activeer de route op de landkaart (meestal wordt de route dan dik/paars);
Selecteer de icoon “Invoegen”
Ga opnieuw op de route “staan”; er verschijnt een grijze balk, klik hierop en verplaats de
route naar de gewenste positie
o

o

K
l
i
k
o
p
N

Na het “loslaten” van de muis wordt de route automatisch aangepast:

TIP:
Op zoek naar een restaurant of
tankstation langs de route?
- Selecteer route.
- Kies menu/zoeken/nuttige punten
zoeken
- Kies vervolgens “Brandstof” of “eten en
drinken”

N.B. in plaats van “invoegen” kun je ook kiezen voor icoon “verplaatsen” van een bestaand
routepunt. Dit werkt sneller. Voorwaarde is natuurlijk dat er een routepunt te verplaatsen is.
TIP: Bij te weinig routepunten  voeg een routepunt in en verplaats deze vervolgens.
H2 VERWIJDEREN WAYPOINT
o Selecteer de icoon “Selecteren”
o klik op de route; deze wordt dik/paars
o selecteer de icoon “verwijderen”. De aanwijspijl verandert
in een “gum”-symbool. Routepunten worden zichtbaar en
door te klikken verdwijnen deze (en wijzigt de route veelal)
h. Sla de route op (menu: bestand/exporteren)
i. Verzend route naar toestel door op de icoon “Verzend route” te selecteren
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3. Maak een nieuwe route
Routes maken in Base Camp kan op diverse manieren. De vier belangrijkste methoden komen
hieronder aan de orde.

3.1: Maak een begin- en eindpunt en voeg vervolgens routepunten toe
a.
b.
c.

d.

start Basecamp
Selecteer in het menu: bestand / nieuw / lijst
In dit voorbeeld is gekozen voor de naam RIDE OUT
Plaats met behulp van het ICOON “Nieuw Waypoint” twee
punten: het begin van de route en het einde. De twee gemaakte
waypoints verschijnen ook linksonder.

Klik op de ICOON nieuwe route en verplaats daar
de waypoints van het menu linksonder (dus niet
die vanuit de landkaart) naar het beginrespectievelijk eindpunt.
Sluit het menu dat, na het verplaatsen van begin
en eindpunt automatisch verschijnt, af
TIP: het is handig om het begin- en eindpunt een
andere naam te geven. Noem het beginpunt
bijvoorbeeld: 01 start en het laatste 99 einde.
Bij meerdaagse ritten is het handig om tevens het dagnummer te vermelden. Waypoint 1
wordt dan 01 dag, 01 vertrekpunt.

e.
f.

Klik op de route (links onder in het scherm, onder de zojuist gemaakte waypoints). De route
wordt na selectie dikker gemarkeerd op de kaart
Volg de stappen, zoals genoemd in hoofdstuk 2, onderdeel H1 om routepunten toe te
voegen
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3.2 Teken de route met via-punten
start Basecamp
Selecteer in het menu: bestand / nieuw / lijst
In dit voorbeeld is gekozen voor de naam RIDE OUT
c. selecteer het ICOON “Nieuwe route”; een pop-up menu verschijnt.
d. Sluit het menu (voeg dus geen begin- en eindpunt in)
e. Teken de route op de kaart. Automatisch worden routepunten gemaakt.
Fout gemaakt ? Met de ICOON “Ongedaan Maken” is dit snel hersteld.
a.
b.

Tip: markeer de pauzeplek en eindbestemming ook met een waypoint. Als de groep uit
elkaar valt, dan is snel duidelijk waar er weer gehergroepeerd wordt.

3.3 Route met behulp van waypoints
start Basecamp
Selecteer in het menu: bestand / nieuw / lijst
In dit voorbeeld is gekozen voor de naam RIDE
OUT
c. selecteer het ICOON “Nieuw Waypoint”
d. Plaats de waypoint
e. Klik met de rechtermuis op het waypoint en
verander de naam. Eerste waypoint is 001,
tweede is 002 etc. Waypoints worden namelijk
automatisch op alfabet gesorteerd en dit
hebben we nodig bij de volgende stap.
f. Selecteer de waypoints (menu linksonder) door
het eerste waypoint aan te klikken en terwijl de
“shift”-knop van het toetsenbord is ingedrukt,
het laatste waypoint te selecteren.
g. Klik met de “rechter”-muis en selecteer
“route maken op basis van geselecteerde waypoints”
a.
b.
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3.4 Het klein duimpje spoor…..
Soms is het gewoon lekkerder om te rijden en achteraf de gereden route op te slaan. Om dit
mogelijk te maken moet het “klein duimpje spoor” op je toestel aanzetten. Standaard staat dit
aan, maar je kan dit snel controleren door het toestel aan te sluiten op je PC en als volgt te
handelen:
a. start Basecamp
b. klik op ICOON “ontvangen van toestel”
c. Kies links onder de optie “ACTIVE LOG”
Staan er gegevens in, zoals in het figuur hiernaast, dan
staat het klein duimpje spoor zeer waarschijnlijk aan.
Check anders even de gebruikshandleiding van je
toestel.
d. Nadat je de route gereden hebt (met het
navigatiesysteem natuurlijk “AAN” en basecamp weer
hebt opgestart. Klik je weer “ontvangen van toestel”
e. Kies links onder de optie “ACTIVE LOG”
f. Selecteer met de rechter muis het betreffende
“active log”
h. Selecteer de optie “route maken op basis van
geselecteerd spoor”. Basecamp vraagt nog hoeveel
via-punten, maar automatisch gaat dat het beste
(dus niets wijzigen)
i. Selecteer de route, door op het icoontje ernaast te klikken
j. Sla de route op en zet ‘m in het navigatiesysteem (zie stap 3i en 3j)
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4. Twee of meer routes samenvoegen
Zeker bij het “klein duimpje spoor” komt het voor dat een route in twee of meer delen wordt
geknipt (bijvoorbeeld even pauze gehad). Dan is het handig om de meerdere kruimelsporen tot
één route te laten versmelten. Dit is eenvoudig.
a. Bij klein-duimpje spoor: maak van alle noodzakelijke “ACTIVE LOG”s een route (zie 4 D)
b. Selecteer de routes. Kies het eerste “ACTIVE LOG” houdt de
shift-knop ingedrukt en kies de laatste.
c. Laat de shift knop los en klik opnieuw met de rechter muis
op de routes
d. Selecteer “Geavanceerd” en vervolgens “de geselecteerde routes samenvoegen”

5. Een routes splitsen
Soms is juist het tegenover gestelde het geval en wil je niet een route samenvoegen, maar splitsen.
Dit wordt zeker aanbevolen als er een overlap is in een
route. Knip de
route bij het pauzepunt, zodat je niet onderweg hoeft te
wisselen van
route op je navigatietoestel. Het splitsen van een route is
nog
eenvoudiger dan het samenvoegen.
Ook het splitsen van een route is eenvoudig.
a. Selecteer “routes”
(linksonder in het scherm)
b. selecteer de betreffende route
c. klik op de ICOON “Deel” .
d. schuif over de route en maak een knip waar nodig.

6. Naam wijzigen van een route en andere
opties
1. Selecteer de route (linksonder op het scherm)
2. Dubbelklik met de muis hierop
3. Er verschijnt een nieuw menu. In dit menu is het mogelijk om via
punten te verwijderen, de naam van de route te wijzigen etc.

Handleiding Basecamp

Pagina 10

7. Tips & Trucs
Diverse tips en trucs zijn al de revue gepasseerd. Hieronder komen de belangrijkste
1. De icoon “ongedaan maken” is erg handig als je een fout maakt
2. Standaard staat de detaillering bij de ICONEN op “Gemiddeld”. Als je een waypoint of viapunt
plaatst, verander deze dan in “HOOG” (dit voorkomt b.v. dat je in een zijstraat moet
omdraaien). Zeker bij autosnelwegen is het van belang dat je het viapunt op de juiste rijbaan
plaatst. Je zal niet de eerste zijn die de instructie krijgt om de autoweg te verlaten,
kilometers de verkeerde kant uit te rijden en dan weer terug….)
3. Zorg ervoor dat de route zich niet kruist (het navigatiesysteem kan dan in de war raken). Knip
dan de route in twee routes.
4. Zorg voor voldoende via-punten /waypoints per route, maar overdrijf niet. Te weinig
betekent misschien fouten bij herrekenen, maar te veel levert vaak geheugenproblemen op.
Honderd per rit zal vaak het maximum zijn;
5. Op de site http://www.mywaypoint.nl/ staan overigens diverse instructiefilms te zien.
Deze zijn echt de moeite waard!!!

8. Gebruikte termen
Routepunt:

Track:
Waypoints:

punten waarlangs de route gaat (worden door Basecamp niet automatisch als
waypoints aangemerkt). De oudere toestellen kunnen slechts 50 routepunten aan; de
nieuwere (Zumo-serie) 250. Routepunten worden ook wel via-punten genoemd.
een rechte lijn tussen bepaalde punten (volgt dus niet de wegen!!)
Geografische punten in een kaart (bijvoorbeeld startpunt, pauzeplek etc.). Kunnen
deel uitmaken van een route (maar dat hoeft niet)
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