
 

Waalre 24 oktober 2019  

Gebruik van Fietsknoop (+) App  

Instructie voor het (+ account) gebruik van Fietsknoop route App met GPX bestand van Route.nl  

Download via Apple store of Google Store  de app "fietsknoop " op je smartphone (of tablet) 

 

Via je internet browser op je telefoon(of Tablet Laptop)  ga je naar https://www.fietsknoop.nl/ 

 

Fietsknoop gratis versus Fietsknoop plus  



 

 

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

 

Als je een account hebt aangemaakt ,  kan je voor €4,50 per jaar een upgrade doen naar Fietsknoop [+]plus .  

Duidelijke en veilige betaalinstructies ! 

Je krijgt na betaling per email (je account registratie ) melding dat je account is geüpgraded naar Plus 
account . 

Na registratie inloggen :  

 



Zelf Fietsknoop routes maken (menu planner) , opslaan ,  GPX maken is vrij eenvoudig en wijst zichzelf  . 

Met Plus account van fietsknoop (vreemde GPX files binnenhalen)  

Hoe haal je een GPX file binnen van andere fietsplanner software ( Bv Route.nl) ? 

Zorg dat je de (vreemde )GPX file van de route die wil gaan rijden  hebt  gedownload . 

Zie wekelijkse email van Jos Wiedoetmee" . Download en sla de meegezonden GPX file op in een duidelijke 
voor jou goed vindbare map op je telefoon (of PC-Laptop-Tablet) . Je kan bv een map aanmaken met de 
naam "GPX files fietsroutes " 

Ga dan via de internet browser ( chrome of andere browser) naar https://www.fietsknoop.nl/ 

Inloggen met je account (+) gegevens , dan krijg je onderstaand scherm "Dashboard"  te zien .  

 

Vervolgens : "Click op menu  activiteiten in het blauwe tabel  

  



Click op bestand kiezen , Vervolgens  wordt je naar je interne/externe  (SD-Kaart) geleidt van telefoon (of PC-
Tablet)  en  kies dan de map waar de GPX file van de fietstocht die je wel fietsen. 

Ps ik heb de fietstocht van route.nl  voor komende woensdag 30-10 gekozen : de geknoopte parels van ZO 
Brabant" 

Vervolgens krijg je het bericht : 

 

 

 

Hierna kijk je op je fietsknoop App  (telefoon !!!) na het account inloggen of deze route in het menu  
"activiteiten (+)"staat .  

Click vervolgens in de lijst de getoonde route die je gaat fietsen. 

Het volgende scherm op je telefoon geeft details over de route (naam route ; afstand ; tijd en code )  

Click op groene balk "route ".  

Volgende scherm op je telefoon zie je de route (rode lijn)  met  rijrichting . Helaas is de GPX fietsroute van 
Route.nl niet om te keren. Fietsknoop routes wel! 

Bij aankomst  op startpunt locatie (scherm vergroten met +) click je vervolgens op groene balk "Start GPS" 

Via het menu Mijn instellingen kan je persoonlijke voorkeuren van de fietsroute instellen.  

Hierna volgt de fietsknoop app de fietsroute  

Veel succes  

Groet Michael   

 

 

 


