Toer de Biesieklet 2018
Tips voor een goede routebegeleiding
Bij de start van de fietsroutes krijg je geen beschrijving van de
routes (40 en 100 km) mee maar zal je de route met de
knooppunten via de app route.nl moeten gebruiken.
Doe jezelf een plezier en download dus de gratis app van
route.nl zodat je de kaart van je betreffende route met
knooppunten hebt en deze goed zichtbaar wordt op je
smartphone. Je kunt je telefoon dan ook als navigatieapparaat
laten werken.

Offline fietsroute downloaden
1.
2.
3.

Open de route die je offline wil gebruiken en klik in de detailpagina op het icoon.
Download de route.
Je kan nu zonder internet de route gebruiken.

Fietsnavigatie met je smartphone
In- en uitzoomen van de kaart is gemakkelijk. Raak niet de weg
kwijt met de geïntegreerde GPS bepaling. Zo weet je altijd waar
je bent.
Met de kompasfunctionaliteit is navigeren vrij eenvoudig. Klik
een 2e keer op het GPS-icoon (pijltje rechtsboven) en de kaart
draait met je mee. De pijl geeft aan in welke richting je rijdt.

Let op dat door het gebruik van de navigatie op deze wijze de
batterij van je telefoon wel sneller leeg zal gaan. Zet tussendoor
bijvoorbeeld de app/navigatie uit en gebruik deze wanneer
nodig.
Voor diegenen die de GPX-gegevens in hun navigatieapparaat
willen zetten heeft route.nl deze mogelijkheid bij de button
“GPX” onder aan de betreffende pagina van de route.
Zoek in de App store of Google Play op "route.nl", dan komt de
App van route.nl direct naar voren. Deze is gratis te
downloaden.
Op de website van Toer de Biesieklet kom je via de knop
“routes” automatisch in route.nl en kun je de route in de app
openen en (offline) downloaden.
Mocht je in route.nl rechtstreeks naar de 40 of 100 km route
willen dan kun de volgende routenummers intoetsen om te
zoeken:
Route 100 km: routenummer 830969
Route 40 km: routenummer 837124

