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Voorbereiding

 Een goede voorbereiding begint met het controleren van alle apps 
die je denkt nodig te hebben: updaten?

 Installeer van tevoren belangrijke reisapps op je telefoon.
 ANWB apps

 Vertaal app

 Reisgidsen 

 Download van tevoren offline kaarten in de navigatie apps die je wilt 
gebruiken:

 Google Maps

 HERE WeGo

 Fiets- en wandelkaarten

 Download van tevoren de juiste talen in de vertaalapp
 Google Translate



Bruikbare apps

Belangrijke of handige apps bij de voorbereiding zijn:

 Website of app voor het bepalen van de reisroute naar een bestemming: 
Rome2Rio 

 Apps voor het boeken van vervoer
 Ryanair / Transavia / Cheaptickets.nl / NS / etc.

 Apps voor het boeken van een verblijf
 Booking.com / Expedia / Trivago / AirBnB / etc.

Tijdens de reis zijn nuttig:

 Vertaal app, zoals Google Translate

 Douane reizen

 Diverse ANWB apps

 Reisgidsen: apps beperkt van nut  neem een boek mee



Rome2Rio 

 Van iedere plaats naar iedere plaats ter wereld

 Alle vervoersmogelijkheden worden getoond: auto, 
bus trein, vliegtuig

 Via de app of website rome2rio.com

 App op de smartphone          werkt lastiger     
(klein scherm)

 Beter op de PC met een groot scherm

 Geeft heel snel een overzicht van alle 
reismogelijkheden

 Gekoppeld aan diverse commerciële partners voor 
hotels, autohuur en tickets.

 Doorklikken naar accommodaties leidt b.v. naar 
Booking.com

https://www.rome2rio.com/


Rome2rio op tablet

Op een tablet ziet het er al 
veel overzichtelijker uit:

 Van … Naar …

 Kaart van de gekozen route

 Diverse reisopties:
 Aanbevolen

 Goedkoopste

 Snelste



Rome2rio op de PC

Klikken op een van de reisopties geeft meteen de route weer



Vliegtuig boeken

Vrijwel alle luchtvaart maatschappijen hebben gemakkelijke websites 
om eenvoudig vluchten te boeken.

Daarnaast hebben ze ook apps voor op tablet/smartphone, deze 
hebben echter veel minder functies en schakelen voor veel zaken 
meteen door naar de website.

Om onderweg boekingen en vluchtgegevens te checken zijn ze prima.

Klik op een van de logo’s hiernaast voor de websites van vanuit 
Nederland vliegende maatschappijen:

• KLM

• Transavia

• Ryanair

• Corendon

https://www.ryanair.com/nl/nl
https://www.corendon.com/?AgentID=2453&AgentNumber=2058
https://www.klm.com/home/nl/nl
https://www.transavia.com/


Verblijf boeken

Belangrijkste websites voor het boeken van een verblijf:

 Booking.com
 Belangrijkste boeking site, grootste keus in hotels, appartementen, 

etc.

 Ook voor het boeken van huurauto’s en vervoer vanaf luchthaven

 Hotels.com
 Uitsluitend voor hotels

 Expedia.com 
 Hotels, cruises, appartementen, huizen, etc.

 Sightseeing boeken

 Evenementen: concerten, sport, theater

 Trivago.nl
 Zou de goedkoopste hotelkamers moeten vinden

 Eigen ervaring: Booking.com gaf meer korting

Klik op een van de logo’s voor de link naar de website

http://www.hotels.com/
http://www.booking.com/
http://www.expedia.com/
http://www.trivago.nl/


Huurauto boeken

 Voor korte periode in toeristisch gebied:
 Bij een lokale verhuurder  onderhandel over de prijs

 Via hostess van reisorganisatie

 Bij langer verblijf:
 Boek ruim van tevoren

 Prijzen afhankelijk van de tijd van het jaar

 Boek bij een verzamelsite (zoals www.autoeurope.nl )

 Kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden

 Kies bij de boeking site de maximale verzekering en laat je 
door het lokale verhuurstation geen extra verzekering 
aansmeren.

 Controleer de auto goed voor vertrek
 Maak foto’s van eventuele beschadigingen

http://www.autoeurope.nl/


Vertaalapp

De meest gebruikte vertaalapp is Google Translate:

 Online 103 talen, offline 59 talen 

 Vertalen door:
 Tekst typen

 Tekst lezen met camera

 Inspreken van teksten, afspelen van de vertaling

 Rechtstreeks in een app (WhatsApp) gebruiken

Deze filmpjes geven de mogelijkheden goed weer:

 Filmpje Gesproken tekst vertalen

 Filmpje Vertalen met de camera

 Filmpje Teksten uit andere apps vertalen

https://www.youtube.com/watch?v=77MC4N0kPnU
https://www.youtube.com/watch?v=O1YFo04rdyM
https://www.youtube.com/watch?v=qESgG6qSSJo


Instellingen Translate

I.p.v. het kiezen van een taal 

kan ook gekozen worden voor

automatische taalherkenning.

Dit is gemakkelijk bij het  

Werken met camera of 

Microfoon.

Voor het gebruik van 

Translate in een andere app

dient via “Instellingen” eerst

“Tik om te vertalen” 

aangevinkt te worden.



Douane reizen

Installeer de app vanuit App Store of Google Play

Per land kunt u zien:

 Wat u in uw bagage mee mag nemen

 Zorg voor bewijs, zoals aankoopbonnen

 Hoeveel geld u mag meenemen

 In EU gelden andere regels dan daarbuiten



ANWB apps

De ANWB heeft een aantal heel handige apps.

Exclusief voor leden zijn:

 ANWB Vakantiehulp ANWB Vakantiehulp
• Digitale lidmaatschapskaart

• Informatie en hulp bij allerlei calamiteiten

 Wegenwacht app     ANWB Wegenwacht

Voor iedereen te gebruiken:

 ANWB Onderweg     ANWB Onderweg
• File informatie (actuele situatie op lijst en op kaart)

• Parkeren (dichtstbijzijnde parkeer terreinen/garages)

• Tanken (actuele prijzen van tankstations in de buurt)

 ABWB Fietsen app   ANWB Fietsen
• 199 bestaande routes

• Maak zelf een route met de fietsknooppunten

https://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/anwb-vakantiehulp-app
https://www.anwb.nl/wegenwacht/app
https://www.anwb.nl/mobiel/onderweg-app
https://www.anwb.nl/fietsroutes/fietsen-app


Navigatie onderweg



Autonavigatie

 Standaard in de auto gemonteerd
 Nadeel is dat deze niet altijd up-to-date is

 Updaten vaak tegen heel hoge kosten

 Los navigatieapparaat voor in de auto
 Ook te gebruiken op vakantie in huurauto

 Een veelheid aan apps voor smartphone beschikbaar
 Betaalde apps

 Gratis apps

 Veel apps zijn tevens te gebruiken voor wandelen en fietsen
 Routes kunnen van tevoren ingeladen worden



Betaalde navigatie-apps

De Consumentenbond heeft deze apps als beste beoordeeld.

 TomTom is hier de beste

 Voor Android € 20,- per jaar

 Voor iPhone € 9,- per half jaar



Beste uit test en beste koop

 Alle drie deze merken maken hun eigen kaarten

 Iets minder dan TomTom, maar wel gratis is Google
 Kaarten van hele wereld online, offline van beperkte gebieden op te slaan

 Ook gratis en heel goed is Here WeGo
 Kaarten van hele wereld zowel online als offline te gebruiken



Gratis navigatie

ANWB test 2017

Gratis navigatie-apps, de test
 Apple Kaarten redelijk

 Google Maps goed (testwinnaar)

 Here WeGo goed

 Karta GPS matig/redelijk

 Maps.Me matig 

 Waze goed

Offline navigatie
 Google Maps gebruikt nog wel data, niet alle data zit in de offline kaart

 Here WeGo gebruikt amper data

 Bij Apple en Waze moet de route van tevoren (online) gemaakt worden

https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/test-gratis-navigatie-apps-2017
https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/apple-kaarten
https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/google-maps
https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/here-wego
https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/karta-gps
https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/maps.me
https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/waze
https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/offline-navigatie


Google Maps

Meest uitgebreide kaarten met allerlei aanvullende informatie:

Google Maps informatie in de Store

Standaard in Android, maar tevens via de App Store

voor iPad en iPhone te installeren

 Real-time GPS-navigatie

 Actuele verkeersupdate en OV-informatie

 Automatische routeaanpassing bij wegafsluiting of files

 Rijbaan aanwijzingen

 Doorverwijzingen naar hotels, restaurants, musea etc.

 Bij offline navigatie alleen “kale” auto-navigatie

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&referrer=utm_source%3Dtips%26utm_medium%3Dclick%26utm_campaign%3DXPAG_tips_pop


Here WeGo

Ontstaan uit het vroegere Philips Carin navigatie systeem, later verkocht aan 
VDO-Dayton.

Via Navteq bij Nokia verder als HERE, daarna verkocht aan autofabrikanten, 
maar nog steeds als Here WeGo gratis te gebruiken.

 Vanuit beide app stores te installeren: Here WeGo in Google Play

 Kaarten voor offline gebruik kunnen online gedownload worden

 Bij offline gebruik GEEN dataverbruik

 Hierdoor ook relatief weinig stroomverbruik

 Werkt net als Google Maps voor alle vervoermiddelen

 Wat minder gekoppelde informatie over restaurants e.d. onderweg

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.here.app.maps&hl=nl


Op pad met GPX



Slim op pad met SeniorWeb

De maand maart heeft bij SeniorWeb als motto gekregen:

Slim op pad (met de smartphone)

Bekijk het Filmpje van SeniorWeb

https://www.youtube.com/watch?v=8_sXw3Vyecw&feature=youtu.be%3Futm_campaign%3Dnieuwsbrief10-2020&utm_source=nieuwsbrief_leden&utm_medium=email


Wat is wat?

 GPS
Plaatsbepaling door middel van satellietsignalen

Coördinaten worden vastgelegd in breedte- en lengtegraden (N/Z en O/W)

 Navigatie
Het van A naar B reizen via de snelste, kortste of mooiste route.

 Route
De door een navigatieprogramma bepaalde weg van A naar B

 TRACK
Pad (spoor) over vaste punten van de kaart

 Waypoint
Een door coördinaten bepaald punt op de kaart

 GPX en KML/KMZ
 Bestandsformaten van tracks



Route & Track

Route:

 Een route bestaat uit minimaal een start en eindpunt.

 Een route kan worden voorzien van extra routepunten en/of Waypoints/Favorieten.

 Een route kan tijdens rijden veranderd worden door middel van herberekening of 
handmatig toevoegen of verwijderen van routepunten.

 Tijdens lopen/rijden kunnen er richtingsinstructies worden gegevens door de GPS. Dit 
heet de gerouteerde route en is afhankelijk van de kaart.

 Een route kun je door je PC of toestel op verschillende manieren laten berekenen, 
snelste, kortste of “mooiste”.

Track:

 Bevat allemaal "vaste" punten, zowel trackpunten als bochten

 Bevat extra informatie over positie, hoogte, richting, snelheid en temperatuur

 Sommige GPS toestellen kunnen een track laden, dan tonen, zodat je de track kunt na 
rijden.

 Tijdens narijden zijn er geen navigatie instructies mogelijk.

 Een track kan in het toestel niet gewijzigd worden, wel op een PC.



GPX of KML/KMZ

GPX:
o Het standaard bestandsformaat: door de meeste GPS apparaten (o.a. Garmin) en 

smartphones gebruikt 

o Het opnemen van tracks gebeurt dan in GPX-formaat

o Tracks die van internet te downloaden: meestal als GPX

KML & KMZ:
o Door Google ontwikkelde bestandsvormen

o KML kan alleen gemaakt worden in Google Earth

o KMZ is een gecomprimeerde vorm van KML

Aanbevolen keuze: GPX

o In smartphone apps de meest gangbare soort

o Op internet heel veel GPX-tracks te downloaden



Wandelen en fietsen

Stappenplan gpx-tracks op de smartphone

 Bestaande tracks opzoeken op internet

 Zelf routes maken op internet (opslaan als track)

 Track handmatig (intekenen) met BaseCamp

 Tracks afdrukken of opslaan als gpx

 Tracks in de cloud (bv Dropbox) plaatsen

 Kaart app installeren op smartphone of tablet

 Track vanuit Dropbox openen

 Kies de daarvoor gewenste app

 Track in app opslaan



GPX-tracks van fietsroutes

Fietsroutes zijn overal op internet te vinden, zowel met 
bestaande tracks als zelf te maken routes, bij voorbeeld:

 Fietsersbond Routeplanner

 Fietsknoop

 Nederland Fietsland

 Route.nl

 Fietsnetwerk

https://routeplanner.fietsersbond.nl/
https://www.fietsknoop.nl/
https://www.nederlandfietsland.nl/fietsroutes
https://www.route.nl/routes/fietsroutes
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/


Routeplanner Fietsersbond

 Vul in Van … en Naar … 

 “Plan de route” en hij verschijnt 
meteen in de kaart.

 In het menu kan van alles nog 
ingesteld worden:

 Routetype

 Fietssnelheid

 Diverse informatie wordt getoond:
 Lengte van de route

 Duur

 Sla de route op, klik daarvoor op:

 print, om de route met kaart en/of 

tekst uit te printen

 GPS, om de track als GPX te 

downloaden. Kies dan in het 
volgende scherm voor GPX bestand.



GPX-tracks van wandelroutes

Ook voor wandelroutes is van alles op internet te vinden, 
voornamelijk kant en klare wandelingen:

 Wandelnet Routeplanner, helaas niet in Brabant

 KNWB-wandelroutes

 Klik, Print en Wandel

 Googlen op wandel + plaatsnaam

https://www.wandelnet.nl/
https://www.wandel.nl/wandelroutes.htm
https://www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes


Zelf routes of tracks maken

De meest gebruikte (gratis) programma’s op de PC:

 Google Earth
 Kaarten zijn niet echt geschikt voor wandelroutes

 Track wordt gemaakt in kml/kmz formaat

 Later omzetten naar gpx

 BaseCamp
 Programma van GPS fabrikant Garmin

 Gratis Benelux-kaart van OpenFietsMap

 Zeer gedetailleerd



BASECAMP installeren op PC

Basecamp is gratis te downloaden van af de website van Garmin:

http://www.garmin.com/nl-NL/shop/downloads/basecamp

Na installatie gaan we eerst een paar extra 
werkbalken installeren.
We gaan hiervoor naar Beeld > Werkbalken 
en vinken aan:

 Detailniveau
 Bewerkingsfuncties
 Kaartproducten

Door achtereenvolgens de vinkjes te 
plaatsen krijgen we de gewenste functies 
op de knoppenbalk.

http://www.garmin.com/nl-NL/shop/downloads/basecamp


BASECAMP installeren op PC

Na de installatie is er alleen nog maar een Wereldkaart beschikbaar, zonder 
detaillering.

Daarom moeten we eerst nog een goede kaart downloaden:

Voordat we dit doen sluiten we eerst Basecamp af.

Een goede kaart vinden we op de site:

OpenFietsMap

Hier kunnen we, naast allerlei andere kaarten, gratis de zeer gedetailleerde 
kaart van de Benelux downloaden.

Na installatie van de kaart openen we Basecamp weer.

We vinden nu bij de kaarten naast de Wereldkaart

ook de geïnstalleerde OpenFietsMap Benelux.

Door hier op te klikken krijgen we deze kaart op het scherm.

http://www.openfietsmap.nl/


Benelux kaart installeren

Na downloaden van de kaart:

 Installeren in de geadviseerde 
maplocatie.

 Voltooien

Kaart komt nu automatisch in 
Basecamp te staan.

 Basecamp nu te gebruiken voor:
 Bekijken van bestaande tracks

 Aanpassen van bestaande tracks

 Maken van nieuwe tracks



Opslaan in de Cloud

Waarom tracks opslaan in Dropbox?

 Eenvoudigste manier om gpx-bestanden over te zetten naar de smartphone

 Dropbox is automatisch gesynchroniseerd tussen PC en smartphone

 Bij klikken op een gpx-bestand vraagt de smartphone in welke app je het wilt openen.

 In de app kan je aangeven of je de track alleen wilt importeren of alleen wilt tonen.

 Andere manieren om files over te zetten zijn ingewikkelder en moeten van tevoren 
(thuis) al gebeurd zijn.

 Met Dropbox kan het ook onderweg nog, je hebt alleen internet verbinding nodig om 
in Dropbox te kijken.



Wandel-fiets apps op de smartphone

 Locus Maps
 Gratis uitvoering (Free) en betaald (Pro)

 Grote keus uit online en offline kaarten

 OSMAND
 Duidelijke kaarten van Open Street Maps

 7 offline-kaarten gratis te downloaden, daarboven naar betaalde Plus-versie 

 Wikiloc

 ViewRanger

 Topo GPS

 GPSies

 Fietsknoop
 Op de smartphone knooppuntroutes samenstellen

 Klein scherm maakt het onhandig, beter thuis doen op de PC



Locus Map

 Duidelijke kaarten en duidelijke tracks

 Track op app plaatsen (bv met Dropbox)
 Klik op track en kies de gewenste app (Locus Map)

 Alleen weergave: toont track op scherm

 Importeren: track blijft op smartphone staan

 Diverse kaarten
 Zowel offline als online

 Snel wisselen tussen kaarten

 Locus Map Pro (€ 7,49) extra's:
 Navigatie

 Geocaching (schatzoeken)

 Uitgebreid aanbod kaarten wereldwijd.

 Koppeling met diverse andere programma’s, o.a. 
met Google My Maps

 Geen reclame

Menuknop



Wandelen met Locus Maps

 Track is duidelijke gekeurde dikke lijn
 Kleur wordt in Basecamp gekozen

 Eigen GPS-positie tonen

 Klikken op positie van track:

 Pop-up venstertje dat aangeeft
 Naam van de track

 Afgelegde afstand in km

 Nog te lopen afstand in km

 Hoogten: huidige, totale daling, totale stijging



Locus Map  - menu

Via de menuknop linksboven in het scherm 
komen we snel bij de belangrijkste functies:

 Keuze uit kaarten

 Importeren van tracks

 Nieuwe track opnemen

 Overzicht geïmporteerde en getoonde tracks



OsmAnd

 Duidelijke OSM kaarten te downloaden (Open 
Street Map)

 OsmAnd (free) 7 kaarten gratis

 OsmAnd+ (€ 7,-) onbeperkt aantal

 Track op app plaatsen (bv met Dropbox)
 Klik op track en kies de gewenste app (OsmAnd)

 Track staat meteen op smartphone

 Track wordt met een dunne rode lijn getoond

 Huidige positie

 Knooppunt van fietsroute track



OsmAnd kaarten downloaden

OsmAnd Free: 7 gratis kaarten

Kleuren geven aan welke kaarten 
geïnstalleerd zijn:

Oranje icoon  kaart updaten

Groen icoon  kaart is bijgewerkt

Na 7 kaarten gedownload:

 OsmAnd+ aanschaffen

OF

 App verwijderen en opnieuw 
installeren



Navigatie met OsmAnd

Hiernaast een schermafbeelding (op tablet) 

van een navigatieopdracht naar een plaats.

Er is te zien dat er voor een wandelroute 
gekozen is.

Rechts staan de gegevens van de route:
– Lengte van de route

– Tijd van aankomst

– Hoogte

De gele pijltjes zijn routeveranderingen

Huidige positie



Navigatie met OsmAnd

Hiernaast een schermafbeelding (op tablet) 
van een navigatieopdracht (route) naar een 

track.

Hier is gekozen voor een fietstocht

De gedownloade route (track) wordt met een 
start- en finishvlag weergegeven.

OsmAnd bepaalt tevens route van de huidige 
positie naar het beginpunt van de track.



Workshop ???

De presentatie gaf slechts een overzicht van wat mogelijkheden:

Indien er behoefte is aan een workshop voor een of meerdere van 
deze onderwerpen

– Werken met het programma BaseCamp op de PC

– Overzetten van tracks naar de smartphone

– Gebruik van de apps Locus Maps en/of OsmAnd op de smartphone

laat dit dan weten.

Meld je hiervoor per email aan  w.nijdam@seniorwebnuenen.nl

Indien er voldoende belangstelling is kunnen we iets organiseren.

mailto:w.nijdam@seniorwebnuenen.nl


SLOT

Nu eerst zelf aan de slag !!

SUCCES


