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Voor fietsers én wandelaars



Wandelen



Tourfietsen



Bikepacking



Waarom – en hoe – GPS?



Niet zoals de TomTom!



Niet zoals de TomTom!



Kaart zegt meer dan woorden



Meer detail = Meer keuzes



 Fietsroute  



Alternatief = rustige kustweg  



Afwijken van geplande route

Indien saai of druk?



Alternatief rustig weggetje

Dankzij 
GPS-navigatie   



Baai van Kotor,  
Montenegro







Zelfde weg terug  

óf  
op ontdekkingstocht?



op ontdekkingstocht!





Dwalen, nooit meer verdwalen



Reizen wordt écht leuker!



Detailkaarten mét Interessepunten

dus geen internet nodig!

OFFLINE



OFFLINE  
Navigatie-app

?



OFFLINE  
Navigatie-app

Kaarten worden op de smartphone 
gedownload zodat er onderweg 

geen internet  nodig is.



Welke App?



Global Positioning System



GLONASSGPS  &



van Antarctica



tot in de Andes



GPS 
werkt

ONAFHANKELIJK
van

INTERNET!





• Wifi

• Bluetooth

• Mobiele data (3G / 4G)

Communicatie kan UIT



• Wifi

• Bluetooth

• Mobiele data (3G / 4G)

Communicatie kan UIT

VLIEGTUIGM
ODUS•Telefonie



Geen bereik?



Vliegtuigmodus!Geen bereik?



Wie van jullie heeft er een GPS toestel?

Smartphone …versus… GPS-toestel



Smartphone …versus… GPS-toestel

versus



5” diagonaal

2560 x 1440

4” diagonaal

1136 x 640 240 x 400

3” diagonaal

GPS-toestel

Smartphones







schaal = 1 : 100 000



schaal = 1 : 100 000



‣ Schermgrootte en aanraakscherm. 

‣ …

Smartphone voordelen



‣ Schermgrootte en aanraakscherm. 

‣ Je hebt al een smartphone?

Smartphone voordelen



‣ Schermgrootte en aanraakscherm. 

‣ Je hebt al een smartphone?

‣ Gebruiksvriendelijker (gewend).

‣ Kaarten beheren is eenvoudiger (wifi).

‣ Multi-functioneel (telefoon, email, etc.)

Smartphone voordelen



‣ Batterijduur 
 

‣ Weer- en schokbestendig  

Voordelen GPS-toestel



‣ Batterijduur 
oplossingen: accu-pack / powerbank,  
naafdynamo, zonnecel

‣ Weer- en schokbestendig  

Voordelen GPS-toestel



‣ Batterijduur 
oplossingen: accu-pack / powerbank,  
naafdynamo, zonnecel

‣ Weer- en schokbestendig  
oplossing: goeie telefoonhoes

Voordelen GPS-toestel



‣ Batterijduur  
oplossingen: accu-pack / powerbank,  
naafdynamo, zonnecel

‣ Weer- en schokbestendig  
oplossing: goeie telefoonhoes 

Voordelen GPS-toestel

‣ Sommige toestellen: Transflective scherm 
(beter leesbaar bij fel zonlicht)



INHOUD

‣Hardware 

‣Software



Hardware

‣ Stuurbevestiging

‣ Stroomvoorziening onderweg



Software

‣ Bestaande routes of zelf maken

‣ Digitale kaarten (openstreetmap)

‣ Offline navigatie-app 



Stuurbevestiging

Deel 1: Hardware

Stroomvoorziening



Stuurbevestiging



Universeel
Finn    

Water- en stofdicht zakje



Topeak Dry bags

4” 5” 6” 



Stuurtas 



Stuurtas (ipv kaarthoes)

ORTLIEB Ultimate 6 S



Precies pas











Samsung Galaxy S6 / S7 / S8 / S9

iPhone SE / 6 / 6+ / 7 / 7+ / 8 / X

Alleen voor populaire smartphone-modellen  



HARD CASE





Universele adapter



LOKSAK



“HARD CASE”



HARD CASE!





Liefst in het midden!  



Liefst in het midden!  

en naar voren



Accessory mount



STUURTAS?



Opzetstukken voor Ortlieb stuurtashouder







Powerbank

Stroomvoorziening



Powerbank

Stroomvoorziening

Naafdynamo



Powerbank

Stroomvoorziening

Naafdynamo Zonnecel



Powerbank



2000 mAh



2000 mAh 6000 mAh



2000 mAh

6000 mAh
2/3 rendement!

4000 mAh≈



3 uur 

Totaal ≈ 9 uur 

6 uur+

6000 mAh



1 Ampere ≈ 2000 mAh / 1000 mA

= 1000 mA ≈ 2 uur oplaadtijd

OPLAADTIJDEN



1 Ampere ≈ 6000 mAh / 1 A

ruim 6 uur



1 Ampere

Telefoonlader

2 Ampere

Tablet (iPad) lader



2 Ampere ≈ 6000 mAh / 2 A

ruim 3 uur

Tablet (iPad) lader



2 Ampere ≈ 6000 mAh / 2 A

ruim 3 uur

Tablet (iPad) lader

Veel powerbanks kunnen NIET  

met 2 Ampere opgeladen worden!



Input: 5V / 2ASpecificaties



2 aansluitingen



Telefoon en powerbank tegelijkertijd opladen!  

2000 mAh / 1A ≈ 2 uur

/ 2A  ≈  3 uur6000 mAh6000 mAh



2A 
3 uur

2A 
3 uur

6000 mAh

6000 mAh

2 kleine i.pv 1 grote



2 x 2A = 4A



4000 mAh in 1 uur
(Bijvoorbeeld tijdens de lunch)

2 x 2A = 4A



15000 mAh

6000 mAh

6000 mAh

…OF…   

Twee kleine powerbanks ipv één grote



15000 mAh

6000 mAh

6000 mAh

• Makkelijker op te bergen (stuurtas / broekzak).

• Eén mee terwijl de ander opgeladen wordt.

• Er kan er één kwijt raken of kapot gaan.

• Laadt 2 x zo snel!

…OF…   



Xiaomi 10000 mAh - V2

Quick-charge

10 000 mAh



Aukey PA-T2Xiaomi 10000 mAh V2



Quick Charge: 10000mAh in 3.5 uur!

Aukey PA-T2Xiaomi 10000 mAh V2



Xiaomi 10000 mAh - V2

Trickle-charge

Pass-through

Quick-charge



Powerbank in stuurtas



Topeak Fuel Tank



Naafdynamo 
in voorwiel



Naafdynamo

Omvormer



Naafdynamo

Omvormer

USB



Naafdynamo

Omvormer

USB



Snelheid: vanaf 13 km/h!



OMVORMERS



≈ 2.5 Watt

≈ 2.5 Watt

Verbruik tijdens navigatie



Forumslader vanaf 7 km/h



        forumslader

≈2.5 Watt

6 Watt20 km/h
4 Watt16 km/h

8 Watt25 km/h

1 Watt7 km/h

http://forumslader.de


Plug V plus
The power bank inside your bikePlug V plusnieuw



7 Watt ~ 11 Watt

Zonnecellen



Zonnecellen

300 ~ 400 gram
≈ 33cm x 23cm

7 ~ 11 Watt



Zonnecellen



Zonnecellen

+ geïntegreerde accupack



Zonnecellen

+ geïntegreerde accupack



Kaarten  (OSM)

OFFLINE Apps

Deel 2: Software
Routes (GPX)



✦ Zoek een bestaande route of maak een eigen route.

✦ Zet de route op je smartphone.

✦ Open de route in de navigatie-app.

✦ Trek je wandelschoenen aan of stap op de fiets…

Routes



✦ Zoek of maak een GPX-bestand.

✦ Zet het GPX-bestand op je smartphone.

✦ Open het GPX-bestand in de navigatie-app.

✦ Trek je wandelschoenen aan of stap op de fiets…

Routes = GPX-bestand



✦ Zoek of maak een route.

✦ Zet de route op je smartphone.

✦ Open de route in de navigatie-app.

✦ Trek je wandelschoenen aan of stap op de fiets…

Routes



✦ Zoek of maak een GPX-bestand.

✦ Zet het GPX-bestand op je smartphone.

✦ Open het GPX-bestand in de navigatie-app.

✦ Trek je wandelschoenen aan of stap op de fiets…

Routes = GPX-bestand



GPX-bestand is 
een lijst met 
coördinaten.  

 
Ook wel Track of 
Spoor genoemd.

lijst met coördinaten  



lijst met coördinaten  

Lijn in de kaart



Routes zoeken óf maken gaat eenvoudiger  
met een computer of laptop!



Bestaande routes
Rome

Route 66

End to End

Coast to Coast

Carretera Austral

The Great Divide

Santiago de Compostela

etcetera, etcetera, etcetera…





Download het GPS-bestand



“fiets bestemming”    

“fiets routenaam”    
of  



Google zoekterm: “rome fiets”



+ GPX 

Google zoekterm: “rome fiets gpx”



+ GPX 

Google zoekterm: “rome fiets gpx”

Benjaminse 

Reitsm
a 



GPS-track = GPX-bestand

Rome - Reitsma 



Rome - Reitsma 

Download GPX-bestanden



Download map

Download op Computer



GPX

Download op Computer



Mail het GPX-bestand aan jezelf



Computer 

Mail de route aan jezelf
Open de mail op 

 je smartphone 



Openen met… de navigatie-app



Reitsma-route in de navigatie-app









cloud drives
i.p.v. mail



 Zelf routes maken

• routeplanner fietsersbond (NL) 

• ridewithgps.com 

• komoot.com 

• routeyou.com 

• bikemap.net

Enkele websites:

http://ridewithgps.com


routeplanner.fietsersbond.nl (nederland)



routeplanner.fietsersbond.nl (nederland)

Exporteer de route als GPX bestand    



ridewithgps.com



komoot.com



Kaarten downloaden voor OFFLINE gebruik

OpenStreetMaps
(OSM)



OpenStreetMaps  Google Maps  



Kaarten downloaden
1 2



3 4
Kaarten downloaden





Download: geheel land of per regio



Geheel land of enkele regio’s?



Hoogtelijnen







Schaduwreliëf  Gewoon  



Hoogteprofiel



Open Cycle Maps

 LF-routes  

knooppuntroutes  



7170

Bassano del Grappa★★	 p. 154
Met zijn oude huizen en houten 
brug over de Brenta ligt Bassano 
del Grappa (41.000 inw.) zeer schil-
derachtig tegen de achtergrond van 
de laatste Alpen. Het mooiste zicht 
op dit geheel heeft u vanaf de Ponte 
Nuovo, waar de route over de Bren-
ta gaat.
In de binnenstad zijn verscheidene 
gevels met fresco’s versierd. Bassa-
no is beroemd om zijn grappa (een 
soort jenever) en zijn keramiek. 

i IAT, Largo Corona d’Italia 35 
t 0424-524351

De Ponte degli Alpini of Ponte 
Coper to werd vermoedelijk voor het 
eerst gebouwd rond het jaar 1200. 
Sindsdien werd hij vele malen door de 
Brenta verwoest. De huidige overdek-
te houten brug dateert van 1948 en is 
een replica van de brug die in de 16e 
eeuw door Palladio ontworpen werd. 
Aan de westkant is een klein museum 
over de Alpini (di-zo 9-20), de Itali-
aanse Alpentroepen; aan de oostkant 
ligt het oude centrum. 
Rond de brug vindt u verschillende 
winkeltjes waar u het fantasierijke ke-
ramiek van Bassano kunt bewonde-
ren. Iets stroomafwaarts vindt u het 
18e eeuwse Palazzo Sturm, dat twee 
musea onderdak biedt: oude en mo-
derne keramiek respectievelijk 19e 
eeuwse prenten, bordspelen en kijk-
dozen. 

Van hier oostwaarts bereikt u via het 
rustige Piazzotto Monte Vecchio het 
Piazza Libertà met twee beelden op 
hoge zuilen: S. Bassiano, de bescherm-
heilige van Bassano, en de leeuw van 
San Marco, symbool van de Veneti-
aanse Republiek waarvan Bassano vier 
eeuwen deel uitmaakte. Het gebouw 
met de fraaie loggia en de grote klok is 
tegenwoordig in gebruik als stadhuis. 
De kerk hier tegenover, de Chiesa di 
San Givanni Battista, wordt door ou-
dere inwoners nog wel ”La Buszia” 
(De Leugen) genoemd, omdat wat 
van buiten een imposante voorgevel 
lijkt na binnenkomst de zijgevel van 
een kerk van bescheiden afmetingen 
blijkt te zijn. Links van deze kerk ser-
veert men naar verluidt de lekkerste 
koffie van de stad.
Direct ten oosten van het Piazza Li-
bertà ligt het Piazza Garibaldi. Aan 
dit gezellige hart van de stad staat de 
Torre Civica, een stoere vierkante to-
ren uit de 14e eeuw, die beklommen 
kan worden (za-zo 10.30-13/15-18, 
andere dagen op afspraak, bel t 0424- 
522235/523336). Verder vindt u hier 
de Chiesa di San Francesco met zijn 
elegante portiek. Binnen zijn res-
ten van fresco’s te zien en een ko-
pie van Guariento’s Kruisiging (14e 
eeuw). Het origineel wordt bewaard 
in het belendende Museo Civico (di-
zo 9-18.30, zo 10.30-13/15-18), dat 
is ondergebracht in het voormalige 
klooster van de kerk. Hier is een be-
langrijke plaats ingeruimd voor de fa-

De tocht door het weinig bezochte 
Valsugana, door weiden met wilde 
bloemen en bossen in de schaduw 
van hoge rotswanden, behoort tot 
de mooiste etappes van de route.

De route volgt hier het Ciclopista del 
Valsugana, een lokale fietsroute die 
nu eens gebruik maakt van intieme, 
doodstille weggetjes, dan weer van 
speciaal aangelegde fietspaden langs 
de nog jonge rivier de Brenta.
Overal zijn zitbankjes geplaatst en van 
tijd tot tijd ook picknicktafels, soms 
voorzien van een barbecuemogelijk-
heid. Langs de route vindt u op drie 
plaatsen een Bicigrill, waar u de in-
wendige mens kunt versterken. De 
naam Bicigrill is een knipoog naar Au-
togrill, een keten die in Italië restau-
rants langs de snelweg exploiteert.
Geleidelijk sluiten de rotsen het dal 
steeds meer in, tot het bij Primola-
no overgaat in een indrukwekkende 
kloof. Na de kloof fietst u verder over 

een aanvankelijk zeer rustige weg, die 
langzamerhand drukker wordt. Bij het 
etappe-eindpunt Bassano del Grappa 
houden de imposante bergen abrupt 
op en begint de Povlakte.

Even praktisch
Het eindpunt van deze etappe ligt bij 
een onafhankelijk hostel (dus geen 
jeugdherbergkaart nodig). U kunt uw 
fiets droog en veilig stallen in een bin-
nenhof die vanaf de straat niet zicht-
baar is. 7 km buiten Bassano is echter 
ook een camping (zie p. 72.)

Lévico Terme★	 p. 150
Lévico Terme ligt even boven het Lago 
di Lévico. Het is een kuuroord waar u 
de 19e eeuwse sfeer van elegante ho-
tels, fleurige bloemperken en weel-
derige tuinen nog kunt proeven. De 
plaats bezit ook een aantal 16e eeuw-
se huizen.
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Bassano del Grappa gezien vanaf de Ponte Nuovo

Etappe 22V: Valsugana
Calceránica al Lago – Bassano del Grappa Campings: p. 72
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Papieren kaart & boekje ook mee?



Papieren kaart & boekje ook mee?

Minder gedetailleerde kaarten nodig!



Welke App?







APARTE CURSUSSEN



Cursus voor iedereen



Cursusmateriaal: STAP voor STAP



Utrecht

Amsterdam

Bussum

Rotterdam

Elst (Arnhem)
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Overzicht van locaties en data



Einde reclameblok  



Wie van jullie heeft er een…

• Android

Welke App?





OsmAnd+

Android



Wie van jullie heeft er een…

• iPhone

Welke App?





Pocket Earth Pro

iPhone

https://itunes.apple.com/nl/app/pocket-earth-pro-offline-maps/id481679745?mt=8


Goede reis!



gpsfietser.nl


