
Route instructies deelnemers paarden- en wandelroute Android: 

Iedere wandelaar en ruiter krijgt route informatie. 

De ruiters krijgen de volgende informatie: 

1. Kaartje op papier 
2. Markeringen in het bos 
3. Route in ViewRanger (IOS) of GPX viewer (Android) app voor op je 

telefoon 

De wandelaars krijgen de volgende informatie: 

1. Kaartje op papier 
2. Kruispunten route op papier (geen markering in het bos) 
3. Route in ViewRanger (IOS) of GPX viewer (Android) app voor op je 

telefoon 

Instructies installeren ViewRanger app voor Android: 

Stap 1: Installeren app voor Android apparaat 

• Ga naar de Play Store en klik op zoek, tik in GPX viewer en 
selecteer 

 

 
 

• selecteer onderstaande app, klik op Downloaden 
 
 

 
 

 

 



Stap 2: Opslaan routes van website op je telefoon 

• Ga naar www.rvms.nl , klik op de streepjes onder het paardje en 
selecteer dn Appelrit en dan “downloads”.  

 

• Selecteer 2 GPX routes, 1 voor de heenweg  en 1 voor de 

terugweg, voor je team op je telefoon 1 voor 1. De 
paarden hebben 2 andere routes dan de wandelaars. Je telefoon 
vraagt om het bestand te openen. Het bestand wordt dan 
automatisch in de “Downloads” map van je telefoon geplaatst. 
Het kan ook zijn dat je telefoon vraagt om een opslagmap op je 

 

 

 

 

 

http://www.rvms.nl/


telefoon te kiezen. Dit is dan ook de plek waar je dit bestand terug 
kunt vinden in de volgende stappen. 

Stap 3: Routes in je App zetten 

• Ga terug naar “bestanden openen” en geeft toegang tot je 
telefoon. Ga naar “Bovenliggende map” tot je een map 
“downloads ziet, of de map waar je eerder de bestanden hebt 
opgeslagen. 

   
Selecteer de route die je wil volgen. Begin met de route heen en kies na 
de lunch de route terug. Indien je op de kaart de posten nog niet ziet, 

zet dan “tussenpunten” aan.  

 

 

 

 
 

 



   

Het is je gelukt! ….. nog even en dan aan de slag ���� 

• Op de kaart staan de posten aangegeven, die overeenkomen met 
je tijdlijst. Let dus op je snelheid onderweg en afstand tot de 
volgende post. De posten op de heen en terugweg staan op 
dezelfde plek, maar kom je in een andere volgorde en via een 
andere route tegen op de heen en terugweg. 

• Wanneer je met de heen route klaar bent, klik dan op “bestanden 
sluiten” en ga naar “bestanden openen” om de terug route 
zichtbaar te maken  

 

 

Veel plezier!! 

 


