
Installatie OSMand op Smartfone - Tablet
FASE 1 DE APP INSTALLEREN
 

1)      Zorg liefst dat je kan gebruik maken van 
de wifi verbinding thuis omdat het 
programma anders data verbruikt van de 
limiet van jouw telefoon

2)      Zoek het programma via volgende link 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=net.osmand installeert.

                (nota: er is ook een betalende versie 
maar die heb je – alvast in het begin – niet nodig)

3)      Installeer het programma door op de 
groene knop installeren te drukken (ik heb  
het geel omlijnd)

 

FASE 2 (OPTIONEEL maar aan te raden)
 

Na installatie kan je het programma reeds 
gebruiken, echter het is aan te raden om ook de 
kaarten naar de telefoon te downloaden (anders 
dien je
onderweg steeds de data connectie van de 
telefoon of tablet te gebruiken). Gebruik hiervoor 
ook best de wifi verbinding.

 
1) Druk op het icoontje met de 3 horizontale 

streepjes zoals in het voorbeeld 
aangegeven.

2) Selecteer vervolgens 
kaarten downloaden 
zoals in de figuur 
aangegeven
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FASE 3: DE ROUTE OPLADEN IN DE APP
 

1)      De route van een rondrit (in GPX formaat) kan – indien beschikbaar – door de 
organisator van de rondrit toegestuurd worden.
Eens je de route ontvangen hebt dien je deze te bewaren in de telefoon/tablet in de 
folder

 
                               >Android > data> net.osmand > files > tracks
 
2)      In OSMAND dien je vervolgens de route op te laden door de volgende stappen te 

volgen
 

2.1   op het volgende icoontje te drukken

2.2   vervolgens onderaan op het volgende 
icoontje te drukken

2.3   je komt in een menu waar je naar onder kan scrollen en waar je 
vervolgens het volgende menu item tegenkomt:

 
                                               NAVIGATIE LANGS GPS TRACK
 
                      Standaard staat daar “GEEN” ingevuld. Echter door op het icoontje

                            te drukken kan je de gewenste route selecteren.               
                                  De route staat nu opgeladen op de
                              kaart.

FASE 4: NAVIGATIE
 

Je kan nu de route volgen op de telefoon/tablet. Vergeet niet om in je telefoon de GPS 
ontvanger
op te zetten door in de instellingen van de telefoon het icoontje te selecteren.

3)      Vervolgens kan je regio “Europa” en land “Belgie” selecteren.
 

4)       Selecteer vervolgens de “Normale Kaart” en de app zal de gewenste kaart 
(in ons geval Belgie) downloaden.

 
 Kleine tip: herhaal dit eventueel voor anderen landen maar beperk aub het
                   aantal landen dat je op de telefoon zet tot wat noodzakelijk is om  niet overmatig 
veel plaats in het telefoongeheugen in te nemen.


