
 

Stap 1 App installeren op 
de telefoon 

 
iPhone:     ga naar de ‘appstore’            en download  
 
                 de Fietselfstedentocht-app  
 
================================================= 
Android:   ga naar ‘Google Play Store’          en download  

 
                 de Fietselfstedentocht-app  
 

Stap 2 Koppelen startcode 
aan de app  

 
Open de ‘Fietselfstedentocht-app’           en druk op ‘Aanmelden’. 

 
Log nu in met de inloggegevens van je Fietselfstedentocht-account. 
Koppel de startcode aan je account. Dit kan door middel van het scannen van 
de startcode met de camera of het invoeren van de letters van de startcode. 
 
Je startkaart is geactiveerd, je kunt nu op een zelf te bepalen dag (05:00-
24:00 uur) binnen de periode 7 juli t/m 5 september 2021 de tocht starten. 

Stap 3 Het starten van de 
tocht 

Om de tocht te starten fiets je eerst naar de stempelplaats waar je de tocht 
wilt beginnen. Vervolgens druk je in de app onder de optie ‘Mijn tocht’ op 
‘starten’. 

De app vraagt nu om toestemming voor het gebruik van GPS. Geef je die 
toestemming dan vraagt de app of je definitief wilt starten. 
 

Als je geen toestemming geeft voor het gebruik van GPS of de GPS werkt niet 
naar behoren dan moet je stempelen met de QR-code. De vraag van de app 
om toestemming te geven voor het gebruik van de camera beantwoord je dan 
met ‘ja’. 
De borden met QR-codes zijn aangebracht nabij de stempelposten. 
De exacte locatie van het QR-bord vind je onder de optie ‘Kaart’. 

Stap 4 Stempelen tijdens 
de tocht 

Het stempelen onderweg vindt op exact dezelfde wijze plaats als het starten 
van de tocht. Aangekomen bij de stempelplaats pak je je telefoon en druk je 
onder de optie ‘Mijn tocht’ op het eerstvolgende stempelpunt in je route. De 
app zal vervolgens weer op basis van jouw locatie bepalen of je inderdaad bij 
die stempelplaats bent. Als dat het geval is zal het punt meteen gestempeld 

worden en kun je verder naar het volgende punt. 

Als je geen gebruik maakt van GPS moet je stempelen bij het betreffende QR-
bord, door de QR-code met de camera te scannen. 
Let op dat bij de stempelplaatsen de app niet automatisch het stempel 
zet. Elk stempel vereist een actie van jouw kant bij het bord in de 
desbetreffende plaats. 

Stap 5  De tocht volbracht Bij het behalen van de finish (dat is de stempelplaats waar je gestart bent) 
moet je eerst het laatste stempel zetten. Vervolgens zal de app proberen te 
communiceren met de deelnemersdatabase om je finish te registreren. Mocht 
je geen internetverbinding hebben dan kan deze registratie ook later, bv als je 
thuis bent. Vergeet dit niet. 
Na registratie is de officiële tochttelling bijgewerkt. De medailles en eretekens 
voor de 10e, 20e, 30e of 40e keer wordt vanaf eind september verstuurd. 

 

 

 

 

Stappenplan Fietselfstedentocht-app 

De Fietselfstedentocht-app is beschikbaar vanaf 1 juli 2021. 

  


