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De Alpentocht App 
Veiligheid staat bij de Alpentocht voorop. In samenwerking met Locatieradar hebben we een 
Alpentocht App ontwikkeld om de beklimming zo veilig mogelijk te maken. De app werkt op basis van 
GPS en hierdoor kunnen we op de dag van de beklimming zien waar iedereen zich op de berg 
bevindt, wie de finish al heeft gehaald en wie misschien is verdwaald. En je kunt heel makkelijk je 
locatie delen met je supporters thuis en op de berg. Daarnaast hebben we nog wat leuke extra’s aan 
de app toegevoegd zoals een chatfunctie, het deelnemersboekje, leuke routes etc. Zo heb je altijd 
alles bij de hand. 
 

Hoe werkt de app? 

Inloggen 
Download de app via de app store: 

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.locatieradar.alpentocht&gl=NL  
• Apple  https://apps.apple.com/us/app/alpentocht/id1556482548  

Log vervolgens in met jouw naam in je persoonlijke sponsorlink (b.v. lotte-van-gilst) en het 
wachtwoord Stelvio2022. Na je eerste inlog, word je meteen gevraagd je wachtwoord te wijzigen.  
 
De verschillende functies  

Op het startscherm:  

1. Deelnemersboekje 

Hier vind je de digitale versie van het deelnemersboekje 
waarin je alles over de Alpentocht kan vinden.  

2. Contacten 

Hier vind je alle belangrijke contacten en telefoonnummers 
van de organisatie en Sulden. 

3. Chat met de organisatie 

Heb je een vraag aan de organisatie? Check dan de FAQ of 
stuur ons een chatbericht. Het is een 1 op 1 chat tussen jou en 
de organisatie.  

4. Chat met andere deelnemers 

Je kan ook met andere deelnemers chatten, in een groep of 
privé. Je kan ook chatten met je teamgenoten en een eigen 
chatgroep aanmaken. Het ontvangen van notificaties is per 
chat groep instelbaar. 
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5. Locatieradar 

Geef Locatieradar toestemming je GPS te gebruiken, als je hierom 
wordt gevraagd. Zonder GPS-toestemming kun je geen opname maken 
tijdens je beklimming en kunnen wij en je supporters je niet volgen. 
Het is voor je eigen veiligheid.  

Record 
Op zaterdag 10 september geven we het startschot. Start dan de 
opname door op record te drukken. Uit privacy redenen mogen we dit 
niet bij iedereen automatisch aanzetten. Laat de opname ook tijdens 
het afdalen doorlopen, want ook daar kan er van alles gebeuren. Pas 
als je weer veilig bij je accommodatie bent aangekomen vragen we je 
het uit te zetten. Om 16u wordt het bij iedereen automatisch uitgezet 
want dan sluit de finish op de top.  
 
Delen 
Na het starten van de opname kun je je locatie delen. Laat ook je 
thuisfront zien waar je aan het klimmen bent. Je kan je locatie heel 
makkelijk delen via bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook of je mail. Je 

bepaalt zelf hoe lang je je locatie wilt delen en met wie. Deel ook wat leuke foto’s voor het 
thuisfront. Dan kunnen ze ook meegenieten van de mooie omgeving. 
 
Tracks 
Je afgelegde route kun je hier nog een keer terugvinden en uploaden naar Strava. De bewaartermijn 
van je afgelegde routes is 3 dagen. 
 
Instellen 
Hier kun je je profiel verder verrijken en kun je je account koppelen aan je Strava-account. Want 
staat de beklimming niet op Strava dan is het niet gebeurd ����.  

6. FAQ 

Hier kun je de antwoorden op alle veelgestelde vragen teruglezen. 

7. Programma 

Hier vind je het dagprogramma terug. 

8. Trainingen 

Wil je in de dagen vooraf aan de Alpentocht in Italië een beetje gaan trainen? Hier vind je leuke 
routes in de buurt die je ook makkelijk kunt downloaden. 
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Privacy 
Jouw privacy is belangrijk. Jij hebt de volledige controle over de locatiegegevens en 
bepaalt zelf met wie en wanneer je je locatie deelt. Je kunt de opgenomen locatiegegevens op 
elk gewenst moment verwijderen. Alle communicatie in de app verloopt via een beveiligde 
(https) verbinding.  
 
Batterijduur 
Locatieradar gebruikt de GPS en de dataverbinding van je telefoon en is zo ontworpen dat het zo 
weinig mogelijk energie verbruikt. Hoelang je batterij het volhoudt is afhankelijk van veel factoren, 
o.a. leeftijd van de batterij en het gebruik van andere apps. 

• iPhone: Met een iPhone is het zeker mogelijk 12 uren je locatie te delen.  
• Android: Met een Android telefoon is het mogelijk tot 40 uren je locatie te delen. 

 
Na het starten van de opname swipe je de Locatieradar app weg. De opname loopt nu in de 
achtergrond door en gebruikt veel minder energie. Als je het locatieradar logo in de notificatiebalk 
ziet dan weet je dat de opname loopt. Start de Locatieradar app opnieuw als je de app weer wilt 
gebruiken (b.v. om de opname te stoppen). 
 
Dataverbruik 
Locatieradar gebruikt de dataverbinding (GPRS, 3G, 4G, 5G of Wifi) van je telefoon. Bij het opnemen 
van een lange track (10 uren) verbruik je +/- 300KB aan data. We streven naar minimaal dataverbruik 
zodat jij je databundel zo lang mogelijk kunt gebruiken. Ter vergelijking: het opnemen van 3 lange 
tracks is in omvang ongeveer gelijk aan het versturen van 1 foto (1000KB). Naast het opnemen van 
jouw locatie verbruik je ook data bij het opvragen van een kaart: +/- 5MB (incl. route + locatie van 10 
teamgenoten). De kaart wordt iedere 30 seconden automatisch bijgewerkt. Tijdens het bijwerken 
van de kaart wordt weinig data gebruikt. Alleen de gewijzigde data (van de tracks en de kaart) 
worden verwerkt, dit is ongeveer 10KB per keer. Binnen Europa valt het gebruik van data vaak 
binnen je bundel. Check bij jouw provider voor welke landen een uitzondering geldt. 
 
Notificaties 
We sturen je notificaties als er belangrijke informatie is. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in het 
programma of een bericht van onze Alpentochtgastvrouw Connie. Geef Locatieradar toestemming 
notificaties te ontvangen. Zonder toestemming ontvang je geen notificaties en mis je misschien 
belangrijke informatie. 
 
Vragen? 
Heb je vragen over de Alpentocht App? Neem dan even contact met ons op via info@alpentocht.nl.  

 

mailto:info@alpentocht.nl

