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APPS VOOR FIETSFANATEN
inFo

de meeste basisversies van onderstaande 
apps zijn gratis te installeren via Google Play 
of iTunes. Voor de pro-versies met nog meer 
functionaliteiten rekenen ontwikkelaars 
meestal een bescheiden bedrag.

routes volgen via fietsknooppunten

als je langs mooie wegen wil fietsen, is de 
kans groot dat je een fietsknooppuntenroute 
zal volgen. dat wordt een stuk eenvoudiger 
dankzij deze twee apps.

01  BikeNode
Gratis | Nederlands | Android
Bikenode toont de fietsknooppunten van 
nederland, Vlaanderen en een klein stukje 
van duitsland. Voor het geval je meerdere 
routes wil combineren, laat de app ook de 
weg tussen de verschillende knooppuntrou-
tes zien. Bikenode is naadloos geïntegreerd 

SmARTPhONE  
mEETS FIETS
— De beste apps  
voor fietsfanaten
tekst Toon Verlinden

met Google Maps, waardoor je met Street-
View op een knooppunt kan gaan kijken. Zo 
weet je waar je die afslag precies moet nemen 
of het volgende terrasje mag verwachten.

02  Fiets! NL
Gratis (Androïd) | € 2,69 (iPhone) | 
Nederlands | Android of iPhone
Fiets! nL heeft een erg mooie en gebruiks-
vriendelijke vormgeving, maar brengt jam-
mer genoeg enkel de knooppunten van 
nederland in kaart. Gelukkig wordt er 
momenteel in samenwerking met Toerisme 
Vlaanderen ook aan Fiets! Be gewerkt. Via 
de app kan je op een handige manier je fiets-
knooppuntroute plannen, onderweg mooie 
plaatsen opslaan op de kaart, routes delen 
met anderen en (soms tegen betaling) routes 
van anderen downloaden.

afstanden, snelheden en peptalk

Maak van je smartphone een fietscomputer 
op steroïden. deze apps staan je toe om je 
route te volgen via de ingebouwde gps van 
je telefoon en tonen alle parameters die je 
maar kan verzinnen.

03  Endomondo Sports  
Tracker

Gratis | Pro-versie: € 4,99 | Engels | 
Android of iPhone
Met meer dan 13 miljoen gebruikers is dit 
zeker een van de hoogst gewaardeerde apps 
om te fietsen, lopen of wandelen. endomondo 

laat parameters zien zoals afstand, snelheid, 
hartslag en tijd en is – als je dat wil – erg 
interactief. Grappig zijn bijvoorbeeld de live 
peptalks die je tijdens je fietstocht van vrien-
den kan ontvangen en de mogelijkheid om 
scores, snelheden en rittijden van vrienden 
uit te dagen.

04  AllSport GPS
Gratis | Pro-versie: € 3,82 | Engels | 
Android of iPhone
allSport GPS is gericht op fietsers die af en 
toe op de baan trainen. de pro-versie houdt 
meer dan 25 verschillende statistieken bij, 
zoals calorieverbruik, tijd, afstand en snel-
heid. eenmaal thuis kan je alle gegevens via 
de allsport-website opslaan en analyseren. 
Tijdens het fietsen kan je als je dat wil ook 
luisteren naar ingebouwde trainingspro-
gramma’s of muziek.

de doodgewone fietscomputer

05  Velox
Gratis | Pro-versie: € 0,99 | Engels | 
Android
de endomondo Sports Tracker en allsport 
GPS kunnen door hun scala aan mogelijk-
heden soms wat overweldigend zijn. daarom 
is er Velox, een eenvoudige fietscomputer die 
doet wat hij moet doen: een aantal interes-
sante fietswaarden zoals snelheid, hoogte-
verloop en afstand weergeven. niet meer. 
niet minder.

Je fiets repareren (ook al ken je er zelf niets 

van), elke keer de mooiste plekjes vinden, 

je hartslag opvolgen... dankzij apps kan 

een smartphone zoveel dat je zou vergeten 

dat je er ook nog mee kan bellen. ontdek 

enkele van de interessantste en door ons 

grondig geteste fietsapps.
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track je calorieverbruik

06  Livestrong Calorie  
Tracker

Gratis | Pro-versie: € 2,38 | Engels | 
Android of iPhone
deze app volgt je calorieverbruik en gewicht 
op via persoonlijke parameters. ideaal als 
je af en toe op de fiets kruipt om aan je 
gezondheid te werken. Wat de app speciaal 
maakt, is dat je kan kiezen uit meer dan een 
miljoen voedselsoorten voor je calorie lijst. 
Puntje van kritiek: door deze uitgebreide 
database moet je soms vele schermpjes 
doorklikken om iets aan je overzicht toe te 
kunnen voegen.

repareer je fiets

07  Bike Repair
Prijs: € 2,99 | Engels | Android of 
iPhone
ik moet toegeven dat ik niet zo vlot een fiets 
kan repareren. een fietsenmaker in broek-
zakformaat is voor mij dan ook een uitkomst. 
deze app legt 58 veelvoorkomende proble-
men en oplossingen uit via gedetailleerde 
foto’s. Van platte banden tot kapotte kettin-
gen en van slechte versnellingen tot pijnlijke 
gewrichten. Want ook als je pijn hebt in je 
knie, vertelt Bike Repair welke aanpassingen 
je moet maken aan je fiets.

 f de bike mount
om de apps goed te kunnen gebruiken, moet je de 

smartphone op je stuur bevestigen. gelukkig bestaan er 

‘bike mounts’ in alle vormen en maten. let op of de bike 

mount compatibel is met je telefoon en of hij echt goed  

op jouw fiets past. je wil immers niet dat je smartphone 

halverwege de rit van je stuur vliegt en onder je wiel 

terechtkomt. een handige extra is een regenhoesje om  

je gsm te beschermen tegen regen en opspattend water.

volg je hartslag

09  Runtastic
Gratis | Pro-versie: € 4,99 | Engels | Android of 
iPhone
Voor de fietser die een cardiotraining aan zijn fietstocht 
wil koppelen. opgelet: je hebt de pro-versie en een hart-
slagmeter nodig als je je hartslag wil opvolgen. Let ook 
goed op of je sensor compatibel is met de app voordat 
je een aankoop doet. Zonder sensors kan Runtastic je 
route tracken via gps, of standaard parameters, zoals 
snelheid en afstand opvolgen. een mooie, uitgebreide 
app waar duidelijk veel werk is ingestoken.

Laat je zien

09  Brake Lights
Prijs: € 0,99 | Engels | iPhone
hang je iPhone achteraan de fiets of aan je rugzak en 
start de applicatie. als je remt, dan licht de app rood 
op. Zo ziet de weggebruiker achter je dat je aan het rem-
men bent. een leuke gadget en nog veilig ook. (Vergeet 
de iPhone niet terug in je zak te steken na je tocht.)
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