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Uitgave 

Dit digitale clubblad is een uitgave van de Boreftse Motorclub. De basis grafische elementen 

zijn verzorgt door Oxbey Grafische Vormgeving. 

De Redactie 

De redactie van dit blad bestaat uit de volgende personen: 

 

 

Boreftse Motorclub Bestuurssamenstelling 

 

 

 

Site : www.Boreftse-motorclub.nl 

E-mail : info@Boreftse-motorclub.nl 

     

 

ING-BANK 2191347 

Voorzitter: 

Sjoerd Pape 

 

Penningmeester: 

Ronald Bosch,  ronald.66@live.nl 

 

Secretaris/2e penningmeester: 

Corrie Wetsteijn, c.wetsteijn@ziggo.nl 

 

Toercommissaris: 

André Fokker,  a.fokker@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie? Kijk eens op www.oxbey.nl  of 

stuur een email naar info@oxbey.nl. 
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Clubavond; elke 2e dinsdag van de maand 
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Voorwoord of bladvulling 

Blijkbaar weet dat meneertje boven niet wat hij met het weer moet doen, vorige week maandag 
was het zulk mooi weer dat ik een halve dag vrij spontaan bij mijn werkgever  had gevraagd. 
Om half een zat ik dus lekker op mijn rooie fietsje om al vast een kleine toerrit uit te zetten voor 
een zijspanrit die door de Motor Begeleidings Team in juni wordt georganiseerd. De 
vooruitzichten voor dat aankomende weekend waren helaas niet om naar huis te schrijven en 
laat er nou net twee inzetten van de MBT voor mij op de planning staan. Zaterdag werd de Witte 
Kruis Classic gehouden, een wielerwedstrijd door Zuid Holland. De MBT werd dit jaar 
voornamelijk ingezet voor het beveiligen van het parcours zodat de 179 wielrenners veilig langs 
de vele verkeersdrempels, vluchtheuvels, wegversmallingen en busbaanafscheidingen kunnen 
komen. Mijn taak tijdens deze regenachtige wedstrijd is als ploegleider met een viertal collega’s 
snel en veilig op de vele inzetpunten te komen. Enkele dagen voor de wedstrijd krijg je als 
ploegleider het veiligheidsplan, de gehele wedstrijdroute met de vele punten die beveiligd 
moeten worden, toegestuurd en die werk je met behulp van mapsource tot verplaatsing route 
uit. Op de dag zelf rij je dan met een grote boog om de wedstrijd heen naar je punten en 
zodoende sta je dan o.a. in Delft, Oude Ade, Hazerwoude-Rijndijk en in de buurt van Maasluis 
op de Maasdijk. Onderweg heb je kans dat het wel eens mis kan gaan door valpartijen of ander 
ongemak. Bij mijn derde inzet stond ik op een viaduct over de N11 met daar een klein stukje 
verderop een flinke rotonde en laat nou net een van de begeleidende motoragenten zijn 
nagelnieuwe K1600GT op het wegdek uit willen te smeren dus ik als een gek de resterende 
meute in de ho-ijzers proberen te krijgen. De agent kon snel met de toekijkende supporters zijn 
motor overeind krijgen en zonder al te veel oponthoud ging de wedstrijd verder. Het weer was 
die zaterdag uitermate slecht te noemen met als resultaat dat er van de 179 renners er maar 38 
bij de finishlijn in Kijkduin aan kwamen.  
 
De volgende dag stond er voor een 23tal MBT de taak als mobiele colonne bij de Citty-Pier-Citty 
in Den Haag te wachten. De opdracht bij dit hardloopevenement bestaat uit vele facetten die 
met behulp van de motor uitgevoerd worden. Het rijden met een jurylid, fotograaf, 
wedstrijdleider en zelf een cameraman van TV-West behoort dan tot onze taken. Voor dit jaar 
werd mij de ass-wedstijdleider mij toebedeeld met de daarbij behorende opdrachten. Als eerste 
maak je goede afspraken met je passagier en probeer je gedurende die dag zijn wensen zo 
goed als mogelijk in te vullen. De CPC bestaat uit vele te lopen afstanden en onze eerste taak 
was het begeleiden van de 2e startgolf van de 10 kilometer  om de eerste loper zo veel mogelijk 
ruimte te geven. De ass-wedstrijdleider had het idee om als een soort bulldozer voor deze loper 
te rijden en door te fluiten en roepen ruim baan te krijgen wat helaas niet helemaal uit de verf 
kwam, de voornamelijke oorzaak waren de vele lopers met oortjes in voor de noodzakelijke 
muziek 
terug te keren naar het startvak van de halve marathon. Onze tweede taak was om tijdens de 
halve marathon de wedstrijd in goede banen te leiden zodat de lopers zich veilig/vlot over het 
parcours  konden bewegen. Gedurende de wedstrijd haal je dan begeleidende coaches, collega 
motorrijders, fietsers en andere personen die zich niet aan de regels houden uit de buurt van de 
koplopers. Een andere taak van hem is ook het controleren van het gehele wedstrijd parcours 
op eventuele verbeterpunten en fouten, denk dan aan de inrichting van verversingpunten en het 
afzetten van het parcours. Een verbeterpunt voor het volgende jaar is vast en zeker de nieuwe 
rotonde op de vernieuwde boulevard van Scheveningen die dit keer absoluut verkeerd ingericht 
was. Na het fotograferen en noteren van de verbeterpunten reden we zonder al te veel 
moeilijkheden naar het finishgebied. Na een kleine bespreking met de wedstrijdleider en andere 
bobo’s gingen we voor een tweede keer het parcours op om te kijken bij de laatste lopers of het 
daar  nog steeds veilig aan toe ging, blijkbaar ging dat vorig jaar compleet mis doordat vele 
delen van het parcours te vroeg vrij werden gegeven. Door het vroegtijdig vrijgeven reden toen 
al trams en auto’s tussen de lopers wat een zeer onveilige situatie opleverde maar gelukkig was 
dit voor de huidige wedstrijd niet aan bod gekomen.  
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Mede dankzij de zeeeer lage 
temperaturen en de koude 
noorderwind (windkracht 4) 
staat deze CPC loop van 
2013 bekend als de koudste 
ABN AMRO CPC Loop en 
helaas voor de organisatie 
werd de eindtijd van de 23 
jarige Keniaan Edwin 
Kipyego op 1.00.05 gezet 
wat geen parcoursrecord is 
maar wel een persoonlijk 
record voor de Afrikaan.  
 
 
Op naar mijn volgende inzet 
André Fokker 
 
 
 
 
 
 
 

                Custwijc 
                           Uw adres voor: 

 
bruiloften  
partijen  
recepties  
vergaderingen  
cursussen  
zaalverhuur  
catering  
enz.  

Ruime parkeergelegenheid 
 

SScchhiillddeerrssbbeeddrriijjff  VVaann  BBoohheeeemmeenn  
Hét adres voor al uw schilder- en 
behangwerk 
 
Voor inlichtingen en prijsopgave 
Einsteinstraat 31, 2811 EP  Reeuwijk 
Telefoon (0182) 39 48 25 
 

 

 

De Jong Alphen bv 

Zaagmolenweg 8 

2401 LN Alphen aan den Rijn 

Tel: 0172 - 492036 

Fax: 0172 - 494142  

Email: Gerjo@dejongalphen.nl 

 

mailto:Gerjo@dejongalphen.nl
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woonboulevard – woerden 

www.vanhalmkeukens.nl 

 
 
 
 

Goedhart Motoren 

 

Europaweg 1d 

2411 NE  Bodegraven 

Tel. 0172-65 00 05 

Fax: 0172-61 23 48 
 
 
 
 
 
 

De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand maart en april een enkel advies voor een 
toerrit. Let op dit zijn adviezen, wil men andere ritten rijden dan verwijs ik jullie naar de nieuwe 
internet site www.nationalemotortoerkalender.nl Op deze site vind je de complete toerlijsten met 
alle gegevens.  

LENTERIT - HAMOVE touring  zo 17. mrt 2013 09:30 – 10:30 
Kosten van deelname: € 5.00 koffie / thee bij inschrijving - Duo gratis  Locatie vertrek: HAMOVE 
molen Varsselseweg 34, 7255 NR Hengelo (Gld.)  Lengte: ±225  GPS: JA  
Organisator: 0645456331 www.hamove.nl  Opmerking: De route is er in Bol/Pijl en voor GPS, 
informeer of kijk op de site welke versies er beschikbaar zijn. 
 
34e LENTERIT - MV Almere  zo 24. mrt 2013 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5.00. € 7.50 (p.j.). € 6.50 (j.h.)  Lokatie vertrek: Clubgebouw MV 
Almere Meerveldstraat 55, 1359 HZ Almere-Haven 036-5310282  Lengte: 225 km.  
Info: 036-5310282/036-5377477  Opmerking: Route aangeven vanaf A6 afslag Almere 
Haven(nr.4) Alleen route via GPS Zie ook www.motorvereniging.nl  GPS Garmin:Ja 
 
INTERNATIONALE DIJKENTOCHT - MSV Ophemert  zo 31. mrt 2013 09:00 – 12:00 
Locatie vertrek: Dorpshuis De Avezathen Daver 46, 4012 BC  Kerk Avezaath  
Lengte: 150 of 200 km GPS: JA   Organisator: MSV Ophemert www.msvophemert.nl 
34E KAASSTADRIT - Boreftse Motorclub  ma 1. apr 2013 09:00 – 12:00 

http://www.vanhalmkeukens.nl/
http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.hamove.nl/
http://www.motorvereniging.nl/
http://www.msvophemert.nl/
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Kosten van deelname: € 5.00  Locatie vertrek: dorpshuis Custwijc Laageind 1, 3465 KG 
Driebruggen Lengte: 200 km  Omgeving: Schiphol en Haarlemmermeerpolder  
Opmerking: per 10 deelnemers wordt er één kilo kaas verloot. Alleen Garmin gps 
beschrijving route ook voor routerol  
 
TULLEPETAONERIT - BMW Club Roosendaal  zo 7. apr 2013  
Kosten van deelname: € 5.- Gratis koffie/thee bij inschrijving  Locatie vertrek: Huis ten Halve 
Kruisstraat 60, 4707 RC Roosendaal  Lengte: ca 180 km  Omgeving: West en midden Brabant  
Organisator: BMW Club Roosendaal Bert Jansen Info:0165 541836 www.bmwclubroosendaal.nl 
Opmerking: GPS-coördinaten startlocatie: N51 30.660 E004 27.848 Route ALLEEN op GPS. 
Op verzoek met voorrijder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

1 April, Kaasstadrit, richting Schiphol en Haarlemmermeerpolder 
 
9 Mei, Hemelvaartrit, richting Noord-Holland, finish ?? 
 
25-26 mei, kampeerweekend  
 
27-29 sept, Baton Rouge 
 
 

http://www.bmwclubroosendaal.nl/
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Blacky Bandit 

Zo, dan is het nu weer even tijd om wat na te mijmeren over die bijzondere Andorra vakantie. 
Laat ik deze maand de ‘technische kant’ van de zaak maar eens even onder de loep nemen. 
 
Bij de Guzzi Norge van René ging er regelmatig een lampje branden op het dashboard. Het 
leek een temperatuurlampje, een ‘stokje’ in het lampje leek op een thermometer, maar de motor 
is lucht/olie gekoeld dus dat lijkt wat vreemd. Olietemperatuur dan misschien? Maar het 
brandde juist meteen na het starten van de motor, dus geen van beide lijkt logisch. We hebben 
het maar op een storingkje in een sensortje gehouden, het instructieboekje had hij niet bij zich. 
Thuis heeft hij dit naderhand uitgezocht, het was een lampje dat bij lopende motor gaat branden 
als de zijstandaard nog is uitgeklapt. Er was dus helemaal niets aan de hand, en hij zich maar 
zorgen maken omdat hij dacht dat het een temperatuurlampje was. 
 
Ook blijken microswitches voor het remlicht kwetsbaar te zijn. Bij René bleef het remlicht een 
hele dag branden, de volgende dag was het weer goed, bij mij brandde het juist niet als ik 
alleen de voorrem gebruikte, ik heb daarom ook de achterrem erbij genomen als er ander 
verkeer was. Ach, kleinigheidjes………….  

aauuttoobbeeddrriijjff    

VV..  OOOOSSTTRRUUMM  VV..OO..FF..  
 
Nieuwe en gebruikte auto’s 
Alle reparaties en schades’s 
 
Heeswijk 163, 3417 GP  Montfoort, Tel. (0348) 47 20 63  
Fax. (0348) 47 27 74 
www.autobedrijfvanoostrum.nl 
 

TTiimmmmeerrwweerrkkeenn  HHaannss  vv..dd..  

VVoorrmm  
 
Werkplaats: 
M. Schoutenstraat 29-31 
2741 SV  Waddinxveen 
Tel: 0182-630547 
Mob: 06-53750479 
Fax: 0182-616096 
 
Kozijnen – Ramen – Deuren – Dubbel 
glas 
 

AAuuttoosseerrvviiccee  LLeeeeiijjeenn  
Voor al uw: 
- reparaties 
- onderhoud 
- banden 
- APK-keuring 
 
Griekenlandweg 6 
2411 PZ  Bodegraven 
Telefoon 0172 – 61 73 50 
Fax 0172 – 61 73 24 
 

Uw auto ons vak 

http://www.autobedrijfvanoostrum.nl/
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Dat is toch wel iets anders dan een uitgelopen achterwiellager van een Buell. De eigenaar was 
precies tot het hotel in Andorra gekomen, heeft daar de ANWB gebeld die de motor naar Seu 
de Urgell (Spanje) heeft gebracht: daar was een Harley Davidson/Buell dealer. In Andorra had 
dit natuurlijk ook wel gerepareerd kunnen worden, maar de ANWB zoekt een merkdealer, lokaal 
zul je zelf op pad moeten. De dag voor vertrek naar huis was zijn motor weer klaar en kon 
worden opgehaald. Met de bus naar Seu in plaats van de koninginnerit. Tsja, het kan natuuurlijk 
erger, maar als je alle 5 ritten moet missen dan keer je toch niet echt vrolijk naar huis terug lijkt 
me. Bij het afscheid zei hij dan ook dat hij meteen nog een reisje ging boeken (ja, hij was een 
‘vutter’). 
 
Blacky heeft het trouwens geweldig gedaan en mij nergens in teleurgesteld. Het is echt een 
motor die in een test voor geen enkel onderdeel een 9 of een 10 haalt, maar overal een dikke 
voldoende voor scoort, zeker bij lange reizen. Nee, ik heb het natuurlijk niet over gebruik op het 
circuit.  
Met het hogere stuur van de ‘naked’ en de verstelbare buddy kan iedereen een goede 
zithouding vinden en de windbescherming bij een ‘naked’ kun je natuurlijk net zo maken als je 
zelf wilt, daar heb ik het in het verleden al over gehad. De vering is vrij soepel, zeker de 
voorvork, dus vooral op toeristisch gebruik ingesteld, ik kan me voorstellen dat sommigen 
progressievere veren monteren, maar voor mij is dit wel goed zo. Ik kan het probleemloos de 
hele dag uithouden op deze motor en stap na een lange dag nagenoeg zonder pijntjes af. 
 
Toeristisch rijdend houd je de motor tussen de 4.000 en de 6.000 toeren, zo ben je mooi soepel 
onderweg en heb je altijd ruimschoots kracht voorhanden om meteen te kunnen versnellen. 
Vanaf 2000 toeren trekt de 2e versnelling je wel door krappe bochten, ook klimmend, 
terugschakelen naar de eerste versnelling doe je alleen in een steile klim bij een echt krappe 
haarspeld. Voor een 650 cc blok in een, qua gewicht, toch niet al te lichte motor vind ik dat heel 
knap, dat zegt toch wel iets over de soepelheid van het blok. 
Het brandstofverbruik komt op de lange rit in de zomer over binnenwegen gemiddeld uit op 1 op 
19 à 20. Met 19 liter aan boord is dat dus heel plezierig en kun je altijd 300 km rijden voordat je 
op zoek gaat naar een pomp. Pittig rijdend over de snelweg kun je er maar beter vanuit gaan 
dat je na 300 km echt bij een pomp moet staan.   
  
Vóór de vakantie had ik de standaard Bridgestone BT11/20 combinatie, die goed was bevallen 
en het 9300 km goed had gedaan. Deze banden waren nog niet versleten, maar vanwege de 
komende lange vakantie had ik ze vervangen door Michelin Pilot Road-3 banden. Deze banden 
staan bekend om een heel goede grip bij natte weg, maar een iets nerveuzer (‘sportiever’) 
gedrag dan de Bridgestones. Wel, dat klopt, het was even wennen aan het snellere insturen, 
maar deze banden geven wel veel vertrouwen bij alle omstandigheden. In een Duitse test 
worden ze niet aangeraden voor supersports als je vaak met hoge snelheid over de Autobahn 
wilt, de stabiliteit schijnt dan tegen te vallen, maar voor een ‘naked’ waarop je toch niet 
langdurig hoge snelheden rijdt worden ze wel aanbevolen.  
Bij een natte weg, maar ook bij vuil of split op de weg (wat op de Franse bergweggetjes dus 
vaak voorkomt) hebben ze voelbaar meer grip en rijden dan veel strakker dan de Bridgestones. 
Een vergelijk met de nieuwere BT23 heb ik natuurlijk niet kunnen maken, maar in de testen 
komt de Michelin op de natte weg er veel beter uit, maar moet op het gebied van stabiliteit en 
levensduur wel inboeten. Naar mijn mening echt een geweldige band voor de kleine weggetjes. 
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Sponsors en….sponsorwerving gezocht 

 
 
 
 

 
 
 
 
Motorteam, André Fokker en Ad Jonker 
 

In september 2013 zullen ongeveer 1.000 amateur wielrenners vanuit Italië in 8 dagen naar 
Zuid Limburg fietsen. Een etappekoers met maar één doel: geld inzamelen voor Artsen Zonder 
Grenzen.  
Deze 1.000 wielrenners kunnen dat niet alleen. Zo’n 200 vrijwilligers maken dit uitdagende 
evenement mogelijk. Twintig van deze vrijwilligers vervullen een bijzondere rol. Hun 
ondersteuning bestaat niet uit facilitaire of verzorgende taken maar zij begeleiden de 
wielrenners de volle 1.100 kilometers stukje voor stukje, berg op, berg af. 
 
We praten hier over het motorteam. De primaire taak van deze vrijwilligers is te zorgen voor de 
veiligheid onderweg. Zij controleren de vooraf uitgestippelde route, leggen omleidingen aan, 
bieden hulp aan verdwaalde renners, assisteren bij klein en groot leed, plakken een pleister, 
wijzen de weg, spreken moed in tijdens zware beklimmingen en moedigen aan langs de kant 
van de weg. Bij incidenten zijn zij als eerste ter plaatse. Van ’s ochtends vroeg tot aan het eind 
van de dag zitten zij in het zadel. Verspreid over het rennersveld voeren zij in duo’s hun taken 
uit. Middels telefoon en portofoon hebben zij contact met elkaar, met de bezemwagens en met 
de organisatie. 
 
Alle twintig motorrijders zijn vrijwilligers, die met eigen materiaal hun inzet doen. 
 
Om het team te helpen de kwaliteit te bieden die de renners met hun enorme prestatie 
verdienen, wordt gezocht naar sponsors die o.a. het team kunnen helpen bij:  
 

• het vergoeden van tol- en benzinekosten, 
• het aanschaffen van reflecterende vesten, 
• het aanschaffen van 9 sets opvouwbare pilons, 
• het ondersteunen in communicatie en navigatie middelen, 
• de aanschaf van polo’s, T-shirts en sweaters 
• de aanschaf van EHBO materiaal 
• het vergoeden van de training van EHBO-ers. 
 
Hulp van sponsors, bedrijven én particulieren, is onontbeerlijk. 
Uw bijdrage aan het motorteam is een bijdrage aan Artsen 
Zonder Grenzen. Komt úw bedrijfsnaam op onze kleding of wilt 
u op een andere manier sponsoren? Laat het ons weten 
en stuur een e-mail aan william@secdoc.org of neem contact op 

met het u bekende lid van het motorteam. U kunt ook een donatie storten op rekeningnr. 
385321937 t.n.v. WHE van Amstel, o.v.v. sponsoring motorteam TFL. 
Namens het motorteam en alle slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën danken wij u 
voor uw bijdrage. 
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Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische noodhulp aan slachtoffers 
van rampen, oorlogen en epidemieën. Samen met medewerkers uit 

betreffende landen, geven artsen, verpleegkundigen, laboranten en 
psychologen steun aan de lokale bevolking. Ze voeren 
bijvoorbeeld spoedoperaties uit en behandelen mensen met 

ernstige ziektes als tuberculose en malaria. Ook begeleiden ze zwangere vrouwen rondom de 
bevalling en ze helpen vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.  
 
Artsen zonder Grenzen neemt initiatief en komt op voor mensen, ongeacht hun afkomst, 
religie of politieke overtuiging. Dat kan soms gevaarlijk zijn, want de hulpverleners 
werken regelmatig in gebieden waar de mensenrechten op grote schaal worden 
geschonden. Artsen zonder Grenzen treedt regelmatig op als pleitbezorger. Door 
bijvoorbeeld machthebbers van regeringen en internationale organisaties aan te spreken 
of door zich publiekelijk uit te spreken over de misstanden die hulpverleners in hun werk 
tegenkomen. 
 
In 1999 ontving Artsen zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede voor zowel het 
medische werk als het optreden als pleitbezorger voor mensen en bevolkingsgroepen in 
nood.  
 
Dankzij de renners van Tour for Life kunnen 
in de nabije toekomst nog meer mensen 
wereldwijd rekenen op goede medische zorg. 
Met 15.000 euro kan Artsen zonder Grenzen 
een complete mobiele hulppost inrichten én 
een medische noodhulpkist aanschaffen. Met 
zo’n kist vol medicijnen, verband en 
instrumenten kunnen hulpverleners drie 
maanden vooruit.  
De Tour for Life editie 2012 bracht een record 
bedrag op van ruim 1,6 miljoen euro. In 2013 
gaan we voor meer met meer renners en 
meer vrijwilligers.  

Helpt u mee? Sponsor het motorteam! 
 
De feiten over Tour for Life: 

 in acht dagen van Italië naar Nederland 
 klassieke etappes en wereldberoemde cols over de Alpen, Jura, Vogezen en 

Ardennen 
 renners en 200 vrijwilligers waarvan 20 motorbegeleiders 
 voor Artsen zonder Grenzen en voor slachtoffers van rampen, oorlogen 

en epidemieën geld inzamelen 
 

www.tourforlife.nl 

 
 
 

 Contributie 

Willen jullie zelf weer de contributie betalen? Dit kan contant op de komende clubavond of door 
het over te maken op de bankrekening van de club. De contributie is € 40,= en het 
rekeningnummer is 2191347, van de INGBank. Alvast bedankt! 
 

http://www.tourforlife.nl/
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Kampeerweekend 

Het weekend van 24 tot 26 mei is weer een kampeerweekend met de Boreftse MC. 
Deelname kost € 45,-- p.p. en voor kinderen tot 12 jaar half geld dus € 22,50 p.p. 
Overnachten in een B&B (gelukkig maar een paar) kost € 55,-- p.p. 
Een leuke camping gelegen aan 
Hermoesestraat 13 
4062 PP Zennewijnen 
Telefoon (0344) 651498 
 
Email info@campingzennewijnen.nl 
Internet www.campingzennewijnen.nl 
 
Je krijgt 2x ontbijt, 2x overnachting en op zaterdagavond een bbq. 
Schrijf je nu in door het geld over te maken op ING-Bank 2191347 ovv het aantal personen. 
Volg de nieuwsbrief en het clubblad. 
 

Van Mapsource naar Basecamp cursus, 9 april 

Het ANWB motorblad ProMotor vindt het belangrijk haar lezers te ondersteunen bij het GPS-
gebruik en heeft samen met Mr GPS Hans Vaessen een mapsource video cursus op DVD 
gemaakt. De DVD behandelt bijna alle onderdelen die een routemaker behoort te weten waar 
onder bijvoorbeeld: het her berekenen van routes, het maken van routes en het downloaden 
van kant en klare routes. De DVD is uitermate helder gemaakt en gebruiksvriendelijk maar 
helaas alleen gericht op het mapsource programma.  

Al jaren heeft de firma Garmin het programma Mapsource 
in gebruik voor het maken van routes voor hun navigatie 
systemen. Blijkbaar is dit programma niet echt meer up to 
date en leverde problemen op voor de Apple gebruikers 
en zodoende hebben ze een ander programma 
ontwikkeld die gebruiksvriendelijker is voor zowel Apple 
als Windows gebruikers. Door deze overstap naar 
Basecamp wordt er voor het “oude” programma geen 
aanpassingen gedaan en zullen er geen correcties op 
eventuele fouten in dat programma verwerkt worden dus ligt de ontwikkeling van Mapsource 
stil.  “Moet ik nu verplicht overstappen naar Basecamp?” In principe niet want het programma 
draait al zo lang mee dat de eventuele foutjes er al lang uitgefilterd zijn dus is het nieuwe 
programma alleen interessant voor Apple gebruikers. Als toercommissaris werk ik al jaren met 
Mapsource maar zal wel moeten overstappen vanwege de aanpassingen maar of het nieuwe 
programma net zo gebruiksvriendelijk is kan ik helaas nog niet zeggen. 

Mr GPS Hans Vaessen is door ons benaderd  en komt op dinsdag 9 april ons heel veel vertellen 
en laten zien wat er met BASEcamp allemaal mogelijk is.  

De avond begint om 19:30 uur, dus kom op tijd.  

 

Toercommissaris André Fokker 
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