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Woord	vooraf	
 

Basecamp is de gratis routeplanner van Garmin waarmee je op voorhand een leuke rit, wandeling,… 

kan  uitstippelen  en  overdragen  naar  je  Garmin  GPS‐toestel.  Zelf  geen  zin  om  van  nul  af  aan  te 

beginnen?  Dan  kan  je  je  volgende  avontuur  ook  gewoon  van  internet  halen  en  aanpassen  in 

Basecamp,  zodat  het  wel  helemaal  voldoet  aan  je  verwachtingen.  Een  paar  kliks  op  je  scherm 

volstaan dus om helemaal klaar te zijn om erop uit te trekken. Of toch niet?  

Vaak  raken  mensen  niet  zomaar  op  1,  2,  3  vertrouwd  met  Basecamp.  Dit  omdat  ze  het  oudere 

Mapsource  nog  volledig  in  de  vingers  hebben,  of  omdat  Basecamp  ze met  erg  veel  informatie  en 

mogelijkheden overstelpt.  

We krijgen bij Waypoint dan ook vaak de vraag of er geen handleiding beschikbaar is. Het antwoord 

op deze vraag is, jammer genoeg, tot op heden altijd ‘neen’ geweest. Net daarom vonden we het dan 

ook tijd om, zelf, een en ander neer te pennen over hoe je Basecamp kan gebruiken om die volgende 

uitstap nóg beter te plannen.  

Laten we beginnen!   
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Verklarende	woordenlijst	
 

Beginnen doen we met een korte beschrijving van een aantal begrippen die regelmatig in dit e‐book 

zullen voorkomen. Zo zitten we allemaal op dezelfde golflengte en weet  iedereen netjes wat er nu 

wanneer precies wordt bedoeld.  

1. Coördinaten	
Elke  plek  op  aarde  heeft  een  lengte‐  en  breedtegraad.  Dit  wordt  ook wel  een  coördinaat 

genoemd. Hoe een coördinaat eruit ziet, hangt af van 2 factoren. Het kaartniveau en het grid 

(ook wel ‘kaartdatum’).  

Allereerst het kaartniveau. Dat de aarde geen platte schijf in het universum is, weet 

ondertussen  iedereen. Maar  perfect  rond  is  ze  ook  niet.  Onze  blauwe  knikker  is wat men 

noemt  een  ellipsoïde. Het  kaartniveau  bepaalt,  volgens  internationale  afspraken,  hoe men 

omgaat met dit feit. De laatste internationale overeenkomst hieromtrent stamt uit 1984 en 

heeft dan ook de toepasselijke naam WGS84 (World Geodetic System) gekregen.  

Daarnaast  is er het grid  (of  ‘kaartdatum’). Dit komt overeen met de horizontale en 

verticale  lijnen die  je op een papieren  landkaart ziet. Op elke papieren  landkaart zal  je dan 

ook terugvinden welk grid er precies wordt gebruikt.  

  Een aantal voorbeelden:  

  H DDD.DDDDD    N51.03516° E5.28169° 

  H DDD°MM.MMM  N51°02.110 E5°16.901 

  H DDD°MM’SS.S”  N51°02’06.6” E5°16’54.1” 

  Welk grid er  in Basecamp staat  ingesteld maakt pas uit wanneer  je van  iemand, of 

van  internet  een  coördinaat  wil  ingeven.  Dan  zal  je  dus  moeten  zorgen  dat  je  je  grid  in 

Basecamp  instelt  naar  de  notatie  van  de  coördinaat  die  je  hebt  bekomen.  Stel  je  het 

verkeerde grid in, kom je helaas op de verkeerde plek terecht.  

  Hoe kom  je er nu achter welk grid men heeft gebruikt? Als het niet expliciet bij de 

coördinaat  staat  vermeld,  is  de  enige  andere  oplossing  even  te  kijken  hoe  de  cijfers 

gegroepeerd staan door ze te vergelijken met de voorbeelden hierboven.  

 

2. Waypoints	
Een  waypoint  (of  routepunt)  is  een  plaats  op  aarde,  opgeslagen  met  de  coördinaten. 

Waypoints kunnen onderdeel  zijn van een  te volgen pad  (route) of van een afgelegde weg 

(track).  Daarnaast  kunnen waypoints  die  gelijksoortige  informatie  beschrijven  (restaurants, 

campings, hotels,…) gegroepeerd worden. Deze noemen we dan ‘Points of interest’ (POI). 

 

3. Routes	
Een  route wordt  gevormd door een aantal  routepunten. Het minimale  aantal  routepunten 

voor een bepaalde route is 2, namelijk eentje voor de start en eentje voor de bestemming. 
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Wil  je een andere weg volgen dan degene die de Basecamp voor  je heeft berekend tussen 

start en aankomst? 

Dan moet  je dus  routepunten  toevoegen aan  je  route. Elk gps‐toestel heeft een maximum 

aantal routepunten per route. Het is dus heel belangrijk dat je dit van jouw toestel weet en 

hier ook rekening mee houdt tijdens het maken van een route.  

  Kenmerken van een route:  

‐ Vooraf gemaakt 

‐ Op basis van het kaartmateriaal  

o Wegen die niet op de kaart staan kunnen niet worden genomen 

o Als de route gemaakt is op een andere kaartversie dan kunnen er ook verschillen 

ontstaan 

‐ Op basis van instellingen 

o Zorg dat je instellingen in Basecamp dezelfde zijn als die op je gps 

 Bv. : snelste tijd, kortste afstand, te vermijden,… 

‐ Afslagaanwijzingen met beeld en geluid 

‐ Als je ‘herberekenen’ niet uit zet, zal de route worden herberekend als je ervan afwijkt 

 

Het is dus bij het maken van een route heel belangrijk om al deze dingen in je achterhoofd te 

houden. En al helemaal als je ze ook voor anderen maakt.  

 

4. Track	of	spoor	(hierbij	ook:	triplog,	reisgeschiedenis	en	reislog)	
Elke Garmin gps neemt voortdurend op waar hij  zich bevindt. Dat doet hij door onderweg 

een kruimelspoor bij  te houden. Deze kruimeltjes worden dan  later door  rechte  lijnen met 

elkaar  verbonden.  Daardoor  kan  er  precies  getoond  worden  waar  de  gps  zich  wanneer 

bevond. Ook bij deze tracks staat er een limiet op het aantal, in dit geval, trackpunten. Maar 

deze ligt vele malen hoger dan het maximum aantal routepunten.  

  De  huidige motorgps’en  (vanaf  de  zumo  550),  kunnen  daarenboven  van  een  track 

automatisch een  route maken. Op deze manier kan  je dus die ene  leuke  rit die  je  zo maar 

eens uit je mouw had geschud nog een keertje gaan rijden. Op een motortreffen deelt men 

ook  vaak  een  track  uit  aan  de  deelnemers.  Dit  omdat  een  track  niet  gebaseerd  is  op  één 

bepaalde kaartversie en dus voor alle deelnemers dezelfde rit zal voortbrengen.  

  Kenmerken van een track: 

‐ Kan gemaakt zijn door de gps (reislog,…) 

‐ Niet op basis van een kaart 

‐ Instellingen doen er niet toe 

‐ Geen afslagaanwijzingen (tenzij je de gps er een route van laat maken) 
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Basecamp	
 

1. Wat	is	Basecamp?	
Basecamp  is  een  computerprogramma  waarmee  je  thuis,  achter  je  pc,  wandelingen, 

fietstochten,  motorritjes,…  kan  voorbereiden.  Je  kunt  op  de  kaart  waypoints  markeren, 

routes  en  tracks  uitstippelen  en  deze  vervolgens  allemaal  netjes  overdragen  naar  je  gps‐

toestel. Basecamp is min of meer de opvolger van het vroegere Mapsource. Dit was ook een 

programma  van Garmin, maar het wordt helaas al geruime tijd niet meer ondersteund.  

  Basecamp  kan  je  eenvoudig  downloaden  op  de  website  van  Garmin 

(www.garmin.com/basecamp)  .  Onderaan  deze  webpagina  vind  je  zowel  de  versie  voor 

Windows  als  de  versie  voor  Mac.  Je  kunt  het  programma  dus  eerst  hier  downloaden  en 

daarna installeren op je computer of Mac. Dit is dan gewoon een kwestie van de stapjes van 

het installatieprogramma te volgen.  
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2. Het	eerste	begin.	

2.1. De	menubalk	
 

 

2.1.1. “Bestand”	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. 	“Nieuw”	
Deze functie kan je gebruiken om een nieuw waypoint, nieuwe track of nieuwe route te 

beginnen.  

2.1.1.2. 	“Importeer”	
Hiermee kan je een gpx‐bestand of een gdb‐bestand openen in Basecamp.  

2.1.1.3. “Exporteren”	
Hiermee kan je je gemaakte routes, tracks of waypoints opslaan op je computer. Zo kan 

je ze naar je vrienden mailen of online plaatsen op websites als www.routeyou.com. Best 

sla je je werk op in het gpx‐formaat. Dit is leesbaar door elke Garmin gps.  

2.1.1.4. “Back‐up”	
Deze  functie  maakt  een  back‐up  van  alle  dingen  die  in  je  verzameling  zitten.  Als  je 

regelmatig een back‐up maakt naar een externe schijf, kan je, als er iets met je laptop, pc 

op mac gebeurt, snel en makkelijk alles terug aan je verzameling toevoegen.  

2.1.1.5. “Herstellen”	
Hiermee kan je een gemaakte back‐up terug zetten.  

2.1.1.6. “Afdrukken”	
Met de functie afdrukken kan je de kaartweergave afdrukken zoals deze op dat moment 

in beeld is.  
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2.1.2. “Bewerken”	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. 	“Knippen,	kopiëren	en	plakken”	
Dit  zijn  de meest  bekende mogelijkheden  van  bijna  elk Windowsprogramma.  Hiermee 

kan  je een route of  track  in verschillende stukken knippen, een stukje kopiëren en een 

geknipt stukje terug plakken.  

2.1.2.2. “Geavanceerd”	
Deze optie biedt wat extra mogelijkheden omtrent het omkeren van routes en tracks. De 

meeste  van  deze  mogelijkheden  kan  je  pas  aanklikken  als  je  een  route  of  track  hebt 

geselecteerd.  Je  kan  hier  tracks  of  routes  samenvoegen  of  omkeren.  Een  route  kan  je 

daarenboven ook nog laten herberekenen.  

2.1.2.3. “Opties”	
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‐ “Eenheden”	
Hier kan je de eenheden instellen waarin je wil werken in Basecamp. Wij gebruiken altijd 

het metrisch stelsel. In Amerika gebruikt met de statutaire eenheden. De gradiënt geeft 

het stijgingspercentage weer. Deze zetten we standaard op procentueel. De koers staat 

normaal gezien op “waar”. Een kompas wijst  immers niet zomaar naar het noorden.  Je 

kan  hierbij  het  onderscheid  maken  tussen  het  magnetische  noorden  en  het  ware 

noorden. Voor onze doeleinden is het verschil tussen beide te verwaarlozen.  

  Daarnaast  zien  we  onderaan  het  tabblad  de  instellingen  voor  het  grid  en  de 

kaartdatum.  Deze  hebben  we  reeds  uitgebreid  besproken  in  het  begin  van  deze 

handleiding.   Hier  kan  je dus de  coördinaatnotatie  instellen als deze niet overeenkomt 

met die van de coördinaten die je ontvangen hebt.  

 

‐ “Scherm”	
De functies die je hier kan instellen hebben geen invloed op de werking van Basecamp. 

Het gaat hier gewoon om je persoonlijke voorkeur. Je kan hier bijvoorbeeld instellen hoe 

breed een route of een track op je scherm wordt weergegeven.  

LET OP! Niets van de dingen die  je hier  instelt worden overgedragen naar  je toestel. Al 

deze instellingen zijn enkel bedoeld voor je computer.  

 

‐ “Activiteitenprofiel”	
Hier  kan  je  reeds  bestaande  profielen  aanpassen,  of  nieuwe  profielen  opstellen. Welk 

profiel je hier ook kiest, niet de naam van het profiel maar de bijhorende instellingen zijn 

van groot belang. Deze instellingen vind je verder bij het tabblad “routebepaling”.  
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o “Routevoorkeur”	
Hier  kan  je  kiezen  of  je  wil  dat  de  gps  rekent  via  snellere  tijd,  kortere  afstand  of 

bochtige wegen. Let wel op dat dit allemaal absolute waarden zijn. Wat bedoelen we 

daar nu mee? Wel, als je laat rekenen over een kortere afstand  en er is een weg die 

1  meter  korter  is,  dan  wordt  deze  weg  gekozen  boven  een  andere  weg.  Het 

ontbreekt Basecamp, en eender welke gps, dan ook aan logica zoals: “deze weg ga je 

toch niet nemen!”.  

  Over het algemeen kunnen we stellen dat “kortere afstand” vaak een mooier 

traject oplevert omdat er dan ook kleinere wegen mee worden genomen. “Bochtige 

wegen”  kies  je  enkel  als  je  toestel  deze  mogelijkheid  óók  heeft.  Bij  al  deze 

instellingen geldt immers dat ze exact hetzelfde moeten zijn als de instellingen op je 

gps‐toestel.  

o “Hoogtemodus”	
Dit kan  je op  je toestel niet  instellen dus daarom laten we deze altijd op standaard 

staan.  
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o “Te	vermijden	wegen	en	te	vermijden	kenmerken”	
Hier kan  je wegtypes aanduiden die  je wil vermijden. Dit kan echter wel eens  lastig 

zijn want de mogelijkheden in Basecamp zijn meer uitgebreid dan de mogelijkheden 

van je gps. Maar de regel blijft: wat je in je gps niet kan instellen, stel je ook niet in in 

Basecamp.  

  Helaas bestaat er geen perfect kaartmateriaal en kan het dus eens gebeuren 

dat, desondanks het feit je je onverharde wegen wil vermijden je toch eens over een 

onverharde  weg  wordt  gestuurd.  Vaak  zijn  dit  fouten  in  de  kaart  of  een  andere 

opvatting van het begrip ‘onverhard’ (dit kan variëren van land tot land).  U‐bochten 

vermijden  betekent  dat  je  van  je  gps‐toestel  eist  dat  hij  je  niet meer  vraag  om  te 

keren. Vaak vinden we dit inderdaad maar hatelijk en zoude we liever hebben dat hij 

een andere weg berekend waarop we niet moeten keren. Maar als  je  in bergachtig 

gebied rijdt en je van de haarspeldbochten houdt, kan dit wel eens voor problemen 

zorgen. Soms liggen die kleine bochtjes zo gedrapeerd dat ze worden gezien als een 

u‐bocht. Vergeet dit dus niet als je naar bergachtig gebied trekt!  

o “Gemiddelde	snelheden	aanpassen”	
Hier kan je de rijsnelheden instellen. Deze bepalen hoe lang je over een traject doet. 

Ze  staan  dus  volledig  los  van  de  berekeningswijze  (kortere  afstand,  snellere  tijd). 

Omdat  hier  helaas  gebruik  gemaakt wordt  van  de  Amerikaanse wegentypes,  en  je 

deze niet kan vertalen naar de onze, is het zeker niet handig om deze in te stellen.  

‐ “Toesteloverdracht”	
In dit tabblad kan je instellen hoe je wil dat Basecamp routes en tracks overbrengt naar 

je gekoppelde toestel. Er schuilen echter wel een paar addertjes onder het gras. Je krijgt 

hier  bijvoorbeeld  de  mogelijkheid  om  bij  overdracht  de  routepunten  te  verwijderen. 

Maar zou je toestel dan om wat voor reden dan ook een herberekening uitvoeren, dan 

rekent hij onmiddellijk naar het eindpunt. Op die manier ben je dus de rest van je route 

gewoon kwijt.  

Verder heb je hier de mogelijkheid om de route, bij overdracht, altijd aan te passen 

aan de kaart van je toestel. De achterliggende gedachte hierbij is zeker niet slecht, want 

een route  is  inderdaad afhankelijk van een bepaalde kaart. Maar de  instellingen spelen 

ook een rol en daar wordt met deze functie geen rekening mee gehouden.  

‐ “Algemeen”	
Hier  kan  je  algemene  dingen  aanpassen  in  Basecamp  zoals  de  taal.  Voorts  kan  je  ook 

Basecamp een reset geven. In dat geval wordt het programma volledig opgeschoond en 

is het alsof je Basecamp pas net hebt geïnstalleerd.  
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2.1.3. “Toestel”	
 

 

 

 

Hier kan je routes, tracks of waypoints verzenden naar je gps‐toestel. Beide functies komen 

ook nog eens terug in de speciale werkbalk die hiervoor is voorzien.  

Vervolgens is het in de laatste versies van Basecamp ook mogelijk om handmatig te 

controleren  of  er  een  software‐update  is  voor  je  toestel.  Hoe  leuk  deze  functie  ook  is, 

eigenlijk  is  ze  overbodig.  Basecamp  checkt  namelijk  altijd  zelf  al  automatisch  of  er  een 

update beschikbaar is.  

2.1.4. “Beeld”	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.1. “Alleen	basiskaart”	
Deze  optie  zorgt  ervoor  dat  enkel  de  basiskaart  in  beeld  is.  Een  handige  optie  is  het 

uiteraard niet, want op die manier zit er geen enkel detail in je kaart.  

2.1.4.2. “Noorden	boven”	
Met deze optie zorg je ervoor dat het noorden aan de bovenkant van je scherm zit.  

2.1.4.3. “Gegevensfilter”	
In  je  de  Basecamp  bibliotheek  staat  alles mogelijk  zomaar  wat  door  elkaar. Met  deze 

optie kan je hier een filter op toepassen, zodat er enkel wordt getoond wat je wil zien.  

2.1.4.4. “Kaartweergaven”	
Hier kan je het uitzicht van de kaart instellen. Wil je dus een beeld in 2D of 3D, eventueel 

nog aangevuld met een klein overzichtskaartje? Al deze dingen kan je hier instellen.  
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2.1.4.5. “Kaartbesturing”	
Hier heb je de mogelijkheid om besturingselementen aan de kaart toe te voegen. Zet je 

deze instelling op “automatisch”, dan verschijnt de kaartbesturing vanzelf als  je met de 

muis over de kaart beweegt.  

2.1.4.6. “Werkbalken”	
Als je, net zoals de meeste mensen, niet alle werkbalken tegelijk in beeld wil hebben, kan 

je hier kiezen welke  je precies wil  zien en welke niet.  Je doet er alleszins goed aan dit 

menu‐item  eens  goed  te  bekijken.  Kiezen  voor  de werkbalken  die  je  echt  nodig  hebt, 

maakt Basecamp goed overzichtelijk en zal je helpen bij het maken van je volgende trip.  

2.1.5. “Kaarten”	
In dit menu vind  je als eerste alle kaarten die geïnstalleerd zijn op de computer. Daarnaast 

zitten er nog wat extra functies in het menu.  

2.1.5.1. “Kaarten	installeren”	
Als je op deze optie klikt, word automatisch het programma MapInstall geopend. Met die 

programma kunnen kaarten (of kaartdelen) naar je gps‐toestel worden overgedragen.  

2.1.5.2. “Kaartproducten	beheren”	
Het ontgrendelen  van  kaarten  voor  gebruik  op  je  toestel  of  op  je  computer  loopt  niet 

altijd  van  een  leien  dakje. Wat  doe  je  als  je  een  nieuwe  computer  hebt  aangeschaft? 

Waar kan ik mijn unlockcode invoeren? En nog veel meer van deze vragen passeren hier 

wel eens de revue.  

‐ Kan ik mijn kaart op meerdere pc’s gebruiken?  

Ja  dat  kan!  Maar  je  moet  dan  wel  dezelfde  unlockcode  gebruiken.  Zo’n 

unlockcode is een code die het kaartmateriaal verbindt met een gps‐toestel 

en heeft dus niets te maken met een computer. De unlockcode vind je achter 

het  tabblad  “ontgrendelbare  regio’s”.  Selecteer  daar  de  kaart  die  je  op  de 

andere pc wil gebruiken en klik vervolgens op “eigenschappen”.  

‐ Wat doe ik als ik een nieuwe computer heb aangeschaft?  

In feite doe je hier dus gewoon hetzelfde als hierboven staat vermeld. Maar 

er bestaat ook een handig programmaatje dat  dit  alles  voor  jou  kan doen: 

Javawa GMTK. (http://www.javawa.nl/gmtk.html)  

‐ Waar moet ik de unlockcode invoeren?  

Unlockcodes kan  je bij de ontgrendelbare  regio’s eenvoudig  ingeven via de 

knop “toevoegen”. Hier vul  je de code in. Dit mag zonder spaties, streepjes 

en zelfs  in kleine  letters. De onderste regel  is optioneel. Druk als  laatste op 

“ok” en de kaarten zijn ontgrendeld.  

2.1.6. “Reisplanner”	
In de reisplanner kan je aan de hand van meerdere punten een route laten uitstippelen. Of 

dit precies  is wat  jij  verwacht, dat weten we niet. Maar  je kan er alleszins een beetje mee 

experimenteren en desnoods de route aanpassen.  
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2.2. De	werkbalken	
Deze werkbalken kun je allemaal tevoorschijn halen in het menu “Beeld” waar je vervolgens 

klikt op “werkbalken”.  

 

  Dit  is  de  profielselectieknop.  Hiermee  kies  je  dus  het  profiel 

waarin je wil werken.  

 

  Dit  is  de  kaartselectieknop.  Hiermee  kan  je 

kiezen welke kaart je wil gebruiken. Let op! Als deze knop niet aanwezig is, heb je dus maar 1 

kaart in Basecamp.  

 

Dit is de kaartfunctie werkbalk. Met het handje kan je de kaart verslepen, 

het  vergrootglas  dient  om  in  te  zoomen.  (rechtermuisknop  om  uit  te  zoomen)  Met  de 

aanwijzerpijl  kan  je  stukken  van  de  kaart  selecteren  en  de  liniaal  is  om  afstanden  in  een 

rechte  lijn  te  meten.  Onderaan  verschijnt  dan  een  balk  waarin  je  de  afstand  en  de 

kompasrichting kan zien.  

 

Deze  werkbalk  heet  tekengereedschap.  Met  deze  knopjes  kan  je  nieuwe 

waypoints, routes of tracks maken.  

 

Dit zijn de bewerkingsfuncties. Met de linker knop kan je een route of een 

track wijzigen door er een punt aan toe te voegen. Als je deze knop dus met de muis aanklikt 

en je beweegt de cursor over de route (of track), dan zie je een dikke grijze lijn verschijnen 

tussen  de  2  punten  waartussen  je  een  extra  punt  kan  toevoegen.    Wil  je  echter  verder 

tekenen aan een reeds gemaakte route, zorg er dan voor dat je in plaats van de dikke grijze 

lijn, enkel het laatste punt van de route ziet oplichten. Als je daar dan op klikt, kan je zo weer 

verder met de route. De tweede knop  is de knop om een punt  te verplaatsen. Dit kan een 

routepunt, trackpunt of waypoint zijn. Ga met de muis naar het punt dat je wil verplaatsen 

en als je in de buurt komt, zal het punt oplichten. Dan neem je het vast en sleep je het naar 

zijn nieuwe positie. De derde knop gebruik je om route‐ of trackpunten te verwijderen. Als je 

in de buurt komt van een punt, zal er een rood kruisje verschijnen op dat punt. Wanneer je 

dan klikt, wordt dat punt verwijderd. De  laatste knop  in deze balk gebruik  je om routes of 

tracks op te delen in meerdere stukken.  

 

  Dit  is  de  werkbalk  voor  toesteloverdracht.  Deze  knopjes  kunnen  dus  gebruikt 

worden  om  gegevens  naar  het  toestel  te  verzenden,  of  om  er  gegevens  uit  op  te  halen. 

Uiteraard moet je je toestel hiervoor aansluiten op de computer.  
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3. Eigenschappen	van	routes	en	tracks	
 

Gemaakte, gekregen of gedownloade dingen zal  je altijd aan de  linkerkant van het  scherm 

terug vinden. Je kan dan vervolgens op het waypoint, de route of de track dubbelklikken om 

het tabblad met de eigenschappen tevoorschijn te halen.  

 

 

 
 

In  het  venster  hierboven  kom  je  alle  eigenschappen  van  de  track  tegen.  Je  vindt  hier 

bijvoorbeeld alle trackpunten en de totale lengte. Ook kan je hier de naam van je track en de 

kleur waarin hij wordt weergegeven aanpassen.  

 

 
 

Ook bij een route kan je de naam en de kleur aanpassen. De punten die je hier terugvindt zijn 

de routepunten. Hier kan je dan ook bepalen welke je “hard” (met waarschuwing) of “zacht” 

(zonder waarschuwing) maakt. In het tabblad “routeopties” kan je kiezen welk profiel je wil 

dat er gebruikt wordt.  

   



 
 

Waypoint   Koerselsebaan 33  www.waypointzolder.be 
Tel.: +32 11‐426399  3550 Heusden‐Zolder  info.zolder @ waypointgps.be 

15 

 

 

 
 

Bij een waypoint zie je de naam van het betreffende punt en ook deze kan je weer wijzigen. 

Daarenboven kan je ook nog een hele hoop extra info toevoegen. 

 

4. Hoe	maak	ik	een	route?		
 

Een nieuwe route kan je op verschillende manieren beginnen. Of je klikt in de menubalk op 

“bestand” en kiest daar voor “nieuw” en vervolgens “route”. Of je klikt in de werkbalk op het 

knopje om een nieuwe  route  te  starten. Als  je dit  gedaan hebt,  krijg  je volgend venster  te 

zien: 

 

   
 

Je kan nu eenvoudig vanuit je bibliotheek/verzameling een waypoint naar één van de velden 

slepen. Dit is super handig om eenvoudige routes van A naar B te maken, maar niet als je een 

route wil die via meerdere punten loopt. Om dit te bekomen, klik je dit venster dus gewoon 

weg. Dan kan je met de vrije hand beginnen aan je route.  

  Om het eerste punt van de route aan te duiden volstaat het om gewoon op de kaart 

te  klikken  op  de  plaats  waar  je  wil  vertrekken.  Het  verdere  traject  kan  je  dan  vervolgens 
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uitzetten door op de kaart te klikken op de plaatsen waar je zeker langs wil. Het is hierbij wel 

van belang dat je ver genoeg inzoomt op de kaart zodat je er zeker van bent dat je op de weg 

én op de juiste kant van de weg klikt.  

  Als je een rondrit wil maken is het aan te raden om begin‐ en eindpunt niet te dicht 

bij  elkaar  te  leggen.  Hiermee  voorkom  je  dat  de  navigatie  onmiddellijk  de  melding 

“bestemming bereikt” gaat zeggen.  

  Plaats je routepunten ook strategisch. Hiermee voorkom je dat je route een te groot 

aantal punten zal hebben. Het is  immers niet nodig om routepunten te plaatsen als  je voor 

een heel eind dezelfde weg zal volgen. Zet dan je volgende routepunt op het eerstvolgende 

kruispunt waar je afslaat of van richting verandert.  

 

In het kort kunnen we zeggen dat  je bij het maken van een  route volgende dingen  in acht 

moet nemen:  

   

1. Maak de route op de kaart en kaartversie waarmee je hem zal rijden. Anders kan 

je afwijkingen krijgen.  

2. Zorg ook dat je instellingen op de gps gelijk zijn aan de instellingen in Basecamp. 

3. Zorg  ervoor  dat  je  ver  genoeg  inzoomt  om  er  zeker  van  te  zijn  dat  je  het 

routepunt op de juiste plaats kan zetten.  

4. Maak ook geen routes die elkaar kruisen. Navigatietoestellen gaan hier vaak niet 

goed mee om.  

 

Ben  je  begonnen  aan  je  route,  dan  verschijnt  in  de  linker  kolom  de  naam.  Deze  kan  je 

uiteraard nog wijzigen in het eigenschappenvenster. 

5. Hoe	maak	ik	een	track?	
 

In Basecamp kan je ook zelf aan de slag om een track te tekenen. Hiervoor ga je op dezelfde 

manier te werk om een nieuwe route te starten. Al klik je dan op track/spoor in plaats van op 

route. Denk er wel aan dat een  track bestaat uit allemaal  rechte  lijnen die de  trackpunten 

verbinden.  Er wordt  dus  niets  over  de weg  berekend.  Daarom moet  je  dus  zoveel  punten 

zetten als nodig om ervoor te zorgen dat je spoor over de weg blijft lopen.  

  Omdat het  tekenen van een spoor op deze manier dus aardig wat  tijd  in beslag zal 

nemen, is er nog een andere mogelijkheid. Je kan een getekende route ook laten omzetten in 

een spoor. Een route teken je namelijk sneller dan een track. Vervolgens kan je het spoor dan 

overdragen naar je compatibele gps‐toestel.  

 

6. Hoe	zet	ik	een	routes,	tracks	of	waypoints	op	mijn	toestel?		
 

Bestanden overdragen naar je gps kan op 3 verschillende manieren.  

 

1. Je kan  je gemaakte  route,  track of waypoint gewoon, vanuit de  linker kolom  in 

Basecamp slepen naar het interne geheugen van je gps‐toestel.  
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2. Je  gebruikt  de  knopjes  in  de werkbalk  voor  het  overdragen  naar  je  toestel.  De 

dingen  die  je  dan  op  dat  moment  geselecteerd  hebt,  zullen  worden 

overgedragen. 

3. Je klikt bovenaan in de menubalk op “toestel”. Vervolgens kan je ook hier klikken 

op “verzenden naar toestel”. De dingen die je dan op dat moment geselecteerd 

hebt, zullen worden overgedragen. 
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Tot	slot	
 

Steeds meer mensen stappen op de motor, op de fiets of gaan wandelen met een gps‐toestel. Het 

klinkt allemaal zo eenvoudig, maar vaak heeft zo’n toestel zoveel mogelijkheden dat je er de weg in 

kwijtraakt. Deze praktische handleiding over Basecamp probeerde kort en bondig de mogelijkheden 

van het programma aan te halen. Op die manier heb je al een basis om zelf te gaan experimenteren 

met routes, tracks en waypoints.  
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Heb je na het lezen van deze handleiding nog steeds vragen? 

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Dat kan via e‐mail of telefoon. Maar je kan ook altijd 

eens langskomen in de winkel. Dat is net zo gezellig en praat wat makkelijker.  

Kom je er dan nog niet uit, kan je er voor kiezen een cursus te volgen bij Galileo Trainingscentrum 

vzw. 

 

Contacteer ons!  

Waypoint Zolder 
Koerselsebaan 33 
3550 Heusden‐Zolder 
Tel.: 0032 11‐426399 
Web: www.waypointzolder.be  
E‐mail: info.zolder @ waypointgps.be 
 

Heb je na het lezen van deze handleiding interesse in een cursus?  

Neem dan hier even een kijkje:  

 
Galileo Trainingscenter vzw. 
 
Web: http://www.gpsopleidingen.be/  
 

 

 

 

 

 

 


