OsmAnd installeren op je smartphone op basis van ANDROID
Ga naar de Play Store door te klikken op
Tik in het zoekvenster OsmAnd

In de lijst die nu verschijnt herken je OsmAnd aan een van beide icoontjes
Klik op Installeren
Na het installeren klik op Openen

Klik op Aan de slag
Klik op Kies een andere regio
Scrol naar beneden, en klik op Europa
Scrol naar beneden, en klik op Nederland

Klik op Normale kaarten, de kaart van Nederland wordt nu gedownload en geïnstalleerd. Dit proces
duurt een tijdje.
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Extra kaarten toevoegen aan OsmAnd (1)
Omdat de tochten van LF-Fietsclub vaak in het grensgebied uitgezet zijn is het handig om ook de
kaart van België en de kaart van een gedeelte van Duitsland te installeren.

Klik op het menu
linksonder op het
scherm (de streepjes)

Klik op Kaarten
downloaden.

Scrol in de lijst naar
Europa, en klik. Een
nieuwe lijst
verschijnt. Scrol naar
België, en klik.

Klik op Vlaanderen (zie onder), en
vervolgens op Normale kaarten. De kaart
van Vlaanderen wordt nu gedownload en
geïnstalleerd. Dit proces duurt een tijdje.
Doe dezelfde handelingen voor Wallonië.
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Extra kaarten toevoegen aan OsmAnd (2)

Zoals je België hebt geïnstalleerd kun je ook Duitsland op je telefoon zetten.
Advies: installeer voorlopig alleen de kaart van Noordrijn-Westfalen, dan heb je een groot gedeelte van het
grensgebied met Nederland.
Klik op Kaarten downloaden
Scrol in de lijst naar Europa en klik.
Scrol in de lijst naar Duitsland en klik.
Scrol in de lijst naar Noordrijn-Westfalen en klik.
Klik op Normale kaarten. De kaart van Noordrijn-Westfalen wordt nu gedownload en geïnstalleerd. Dit proces
duurt een tijdje.
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Het laden van een fietstocht van LF-Fietsclub in OsmAnd

Open OP JE TELEFOON
het WieDoetMeebericht, en klik
vervolgens op de link
onder GPX.
Bovenstaand schermpje
verschijnt.
Klik nu op de drie
puntjes rechtsboven.

Klik op Downloaden.

Open OsmAnd. Klik
op de streepjes
linksonder, en
vervolgens op Kaart
instellen. Klik nu op
de drie puntjes bij
Tracks.

Klik op Meer toevoegen,
en klik in de lijst die
verschijnt ,op de track
die je zojuist hebt
gedownload.

Voilà: de route staat op
de kaart.

Schuif tenslotte de knop
Toon op de kaart, naar
rechts.
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Een route (= track) niet-zichtbaar maken in OsmAnd
Een route die je niet gebruikt wil je niet meer zien op de kaart

Klik op het menu
linksonder op het
scherm (de
streepjes), en
vervolgens op Kaart
instellen.

Klik op Tracks. Je ziet nu een lijst met een of
meerdere tracks. Door op een track te
klikken maak je hem niet-zichtbaar (vinkje
uit) of zichtbaar (vinkje aan).
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Een route (= track) verwijderen uit OsmAnd

Klik op het menu
linksonder op het
scherm (de streepjes).

Klik op Mijn plaatsen.

Klik boven in het
scherm op GPXTracks. Nu zie je
bovenstaand scherm.

Klik op het icoontje rechts naast GPX-tracks. Er
verschijnt een lijst alle geladen tracks. Zoek de
track die je wilt verwijderen, en klik op de drie
puntjes naast de betreffende track..
Er verschijnt een lijstje met mogelijke acties. De
laatste in die lijst is Verwijder. Klik op Verwijder.
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