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Account bij Bikemap aanmaken
Eerst moet je een account aan te maken bij Bikemap, dit heb je nodig om routes (GPX) te
kunnen downloaden voor op je fiets-navigatie-computer.
• Ga naar https://www.bikemap.net/ en maak hier een account aan (dit is gratis).
•

Klik in de rechterbovenhoek op

•

Maak in het volgende scherm een keuze hoe je je wilt registreren.

•

Als je geregistreerd bent kan je inloggen. Klik hiervoor weer op
en log in.

Telefoon apps installeren
•

Bikemap heeft ook apps voor je telefoon, links staan hieronder. Uitleg volgt later of
privé (i.v.m. verschillende toestellen)

•

Apple

•

Android.

Routes via de website van FietsvriendenWormer bekijken.
Ga naar https://fietsvriendenwormer.nl/racefiets-routes/
• Klik op een van de “Routes” in het menu (gebruik van mobiele versie: menu staat
ook helemaal onder aan de website)

•

•

Door op “Klik je hier” te drukken wordt er een extra tabblad in je browser geopend
met hierin de website van Bikemap. Hier staan alle routes van Fietsvrienden Wormer.

Routes (gpx) downloaden van Bikemap en op navigatie zetten
•

Koppel eerst je Garmin met je computer!

•

In dit voorbeeld neem ik route “FVW Ride By - Zwaai By Obdam, 90km”

•

Klik op de Route naar keuze (in het voorbeeld dus “FVW Ride By - Zwaai By Obdam,
90km”)
Je ziet nu dat de gehele route op een nieuwe pagina geopend is.

•

•

Scrol nu iets naar beneden

•

Klik vervolgens op

•

Selecteer de locatie van je Garmin.

•

Klik op dit mapje.

Nu krijg je de vraag om het bestand op te slaan.

•

Dubbelklik nu op

•

Klik nu op

•

Je route staat nu op je Garmin.

