
Installeer de app via de play store en registreer u. Uw account aanmaken kan ook via uw PC
(zie volgende bladzijde).

Fietsknoop: De fietsroute app voor op de fiets met alle fietsknooppunten in heel Nederland, België
en de grensstreek van Duitsland.

De GRATIS versie voorziet :
* Spraakondersteuning
* Melding bij afwijken route
* Onbeperkt aantal routes
* Routes delen
* Routes groeperen

Korte introductie:
* Maak eenvoudig je eigen knooppuntenroute.
* Met heel veel fietsroutes voor iedereen.
* Met GPS en spraakondersteuning voor handenvrij fietsen!
* Interactieve routeplanner met synchronisatie tussen website en apps.
* Alles in het Nederlands
* Plan en deel je fietsroutes met vrienden of groepen.
* Realtime GPS positie binnen je geplande fietsroute.

Alle functies:
Interactieve routeplanner voor de recreatieve fietser die op basis van je locatie alle knooppunten in
je directe omgeving toont waarmee je je eigen fietsroutes kunt plannen en fietsen.

Geplande fietsroutes kun je in een knooppuntenlijst zien, je kunt de fietsroute mailen en zelfs
bewaren om later nog eens terug te halen.

Met een gratis Fietsknoop account kun je al je bewaarde routes op meerdere apparaten beheren en
gebruiken. Plan de route op je PC of laptop en zie de route gelijk in je tablet of smartphone. Zonder
gedoe gelijk beschikbaar.

Ook kun je fietsroutes van anderen aan je eigen lijst toevoegen. Inmiddels zijn er duizenden routes
beschikbaar voor iedereen met een Fietsknoop account!

Routes kun je via GPS narijden. Je ziet jezelf op de kaart meebewegen ten opzichte van de route.
Handig en zo is verdwalen haast onmogelijk. De meedraaiende kaart met kompasnaald maakt het
nu nog makkelijker om je te oriënteren! En is dit alles niet voldoende dan is er ook
spraakondersteuning bij het fietsen langs de fietsknooppunten.

Wil je routes wel delen met anderen maar niet met iedereen? Nodig dan je eigen Fietsvrienden uit
en deel je routes alleen met je Fietsvrienden. Zo kun je een eigen groepje maken voor bijvoorbeeld
een gezamenlijke fietsroute op een familiedag.

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.vv.fietsknoop&hl=nl


Zoals reeds vermeld : u registreren kan ook via uw PC en onderstaande link

https://www.fietsknoop.nl/account/registreren

Eenmaal de registratie voorbij kan u altijd inloggen via up PC of opstarten via de app op uw
tablet of smartphone

Na het opstarten van de app komen we in het opstartscherm zoals hieronder. Verder in deze
handleiding zien we hoe u kan opstarten met de kaart of plaats zoals u wil (en niet vb de kaart van
Nederland).
We vullen een locatie in naast Ga naar .......... en klikken op het vergrootglas. Onmiddellijk zien we
de gekozen locatie . Hier in het voorbeeld Merelstraat Harelbeke

https://www.fietsknoop.nl/account/registreren


Vervolgens klikken we op het hamburgericoon
en krijgen onderstaand menu

Wanneer we                            seleceren krijgen we meteen onze eerder aangemaakte fietsroutes



We maken onze keuze en kiezen voor

Er verschijnen tal van aangemaakte fietsroutes waaruit we kunnen kiezen

Het pijltje terug (links boven) brengt ons terug in het menu

Wanneer we kiezen in het menu voor                            krijgen we volgend beeld



Het pijltje terug (links boven) brengt ons terug in het menu

Wanneer we kiezen in het menu voor                                                   krijgen we het volgende beeld
waaruit we een keuze kunnen maken

Het pijltje terug (links boven) brengt ons terug in het menu

Wanneer we kiezen in het menu voor                                               krijgen we het volgende beeld

waarin we onze voorkeuren kunnen ingeven.



ikke@gmail.com

Het pijltje terug (links boven) brengt ons terug in het menu

Wanneer we kiezen in het menu voor                                        krijgen we het volgende beeld

waarin we onze gegevens kunnen ingeven.



ikke@gmail.com

..............

Nu tijd om zelf een fietsroute aan te maken

We gaan naar ons hoofdscherm of kiezen voor

Vul in waar je uw locatie wil zien



klik vervolgens op alle knooppunten waar je wil voorbijfietsen

Uw parcours wordt uitgetekend en bovenaan in beeld komen alle gekozen knooppunten.
De afstand van knooppunt naar knooppunt wordt ook vermeld.

Sluit uw route af met een klik op



De route wordt opgeslagen, geef echter eerst nog de naam van de route met een omschrijving.
Kies de provincie en omgeving en kies of je de route met anderen wil delen of niet.
Druk vervolgens op

De nieuw aangemaakte route komt nu bovenaan uw het lijstje te staan



Selecteer uw aangemaakte route door er op te klikken



De route wordt gestart en we ZIEN en HOREN het verdere verloop.

tot we drukken op STOP GPS.

Misschien nog even vermelden :
wil je een fietsroute van knooppunt 29 in Harelbeke tot knooppunt
7 in Deinze dan hoef je enkel deze 2 punten aan te klikken.
De route wordt dan zelf bepaald


