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Inleiding 
 

Smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 

Voor alles bestaat er nu wel een applicatie: er zijn voornamelijk spelletjes, maar 

ook de krant lezen kan nu ook digitaal. En ook in toerisme worden apps steeds 

belangrijker. Lees je reisgidsen liever op je gsm of tablet? Wil je weten wat 

anderen over je bestemming vinden? Nog snel een hotelkamer nodig om de 

nacht door te brengen? Of nog erger, nog snel een vlucht vinden? Familie en 

vrienden op de hoogte houden van je reisactiviteiten? Het kan allemaal. In 

onderstaand overzicht staan er heel wat, misschien vind je er wel één (en 

hopelijk meerdere) die jij kan gebruiken bij je volgende reis, maar er bestaan er 

natuurlijk nog veel meer. De lijst is eindeloos… 

Hou er rekening mee dat er verschrikkelijk veel apps beschikbaar zijn, zowel 

betalend als gratis. Zoek dus voor je een app koopt eens even rond of je geen 

gratis alternatief vindt. De apps die wij in dit dossier opgenomen hebben, zijn bij 

een zoektocht door de app-stores en op het internet gevonden. We zullen er dus 

ook een hele hoop gemist hebben.  

We hebben apps gezocht die ons nuttig leken voor Belgische reizigers, zonder 

commerciële bedoelingen. 

Bij de apps vermelden we steeds 

voor welke systemen ze 

beschikbaar zijn. Je hebt iPhone 

en iPad (iOS), Android, Windows 

Phone, Symbian (Nokia) en 

Blackberry. Alle apps die werken 

op iPhone, werken ook op een 

iPod Touch. 
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Algemene apps 
 

AroundMe 

 

Ben je op zoek om iets te eten of te drinken? Of om iets leuks te 

doen? Zoek je een dokter of apotheek in de buurt? Zoek je nog 

een plaatsje om je auto te parkeren of heb je dringend een 

tankstation nodig? 

AroundMe geeft de locatie door, door het ingebouwde GPS-

systeem, met hun afstanden van het punt waar jij je bevindt. Je 

kan dan ook op de kaart kijken welke route je moet nemen. Het is 

één van de meest gebruikte apps in de wereld en je kan hem 

zowel gebruiken als je op reis bent, maar ook in het gewone 

dagelijkse leven. 

Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. 

BZ Reisadvies 

Is mijn reisbestemming veilig? Het antwoord op deze vraag 

is te vinden in de overzichtelijke app van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken van Nederland, BZ Reisadvies, die met 

updates altijd de actuele situatie weergeeft. De informatie uit de 

app is ook toegankelijk als u geen internetverbinding hebt. 

Pagina’s uit de app die u eerder hebt bezocht, worden 

automatisch opgeslagen. 

 

Gratis app is beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. 

 

 

Cabforce 

 

Via deze gratis app kun je taxi’s, minibusjes en executive 

cars in 116 steden reserveren tegen een vooraf afgesproken 

prijs. Geen verborgen kosten of onbetrouwbare valutakoersen. Er 

zijn heel wat steden beschikbaar zoals Parijs, Boedapest, 

Ljubljana, Zurich… Sinds 2014 is het wereldwijd. Van Los 

Angeles, Cape Town, Dubai tot in Hong Kong. 

Beschikbaar voor iPhone. iTunes moet reeds geïnstalleerd zijn 
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EHBO – Rode Kruis 

Het Nederlandse Rode Kruis heeft deze EHBO-app uitgebracht 

zodat je in geval van nood de eerste hulp kan toedienen. Je 

kunt vanuit de app ook een EHBO-post of defibrillator in de 

buurt zoeken of rechtstreeks naar het noodnummer 112 bellen. 

Beschikbaar voor Windows Phone, iPhone en Android.  

Foodspotting 

 

Foodspotting is een app waarmee je niet zozeer naar de beste 

restaurants zoekt maar op zoek kunt gaan naar waar ze de 

beste gerechten serveren, zoals de beste moussaka, de 

knapperigste frietjes, de lekkerste spaghetti.  Je kunt 

restaurants en schotels toevoegen en beoordelen. Zo breng je 

weer anderen op de hoogte van jouw bevindingen.  

Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. 

EveryTrail 

Breng je trip in kaart met je iPhone terwijl je reist. De app 

is ideaal voor wandeltochten, fietsen, hardlopen, zeilen, 

autorijden en nog veel meer. Je kunt live je vooruitgang 

volgen op de kaart en foto’s en video’s toevoegen. Bekijk 

statistieken zoals afstand, snelheid, hoogte en meer terwijl je 

trip bezig is.  

Daarnaast beschik je met deze app ook over mobiele reisgidsen die geschreven 

zijn door experts. Daarnaast kun je ook de trips van de andere gebruikers 

bekijken en leuke wandelingen ontdekken. 

Beschikbaar voor iPhone en Android 

Field Trip 

 

Architectuur, historische plaatsen en evenementen, Lifestyle, 

Offers en Deals, Food, Drinks en Fun, Movie Locations, Outdoor 

Art en ten slotte Obscure Places. Je kan zelf aangeven welke 

categorieën je aanspreken. Bovendien kan je ook kiezen 

hoeveel meldingen je van Field Trip wil ontvangen. Field Trip 

geeft een melding als je in de buurt ben van leuke plaatsen of 

bezienswaardigheden die jou mogelijk interesseren. 

De app heeft ook een automodus waarbij de app werkt als een mobiele gids en 

eigenlijk voorleest terwijl jij met de auto aan het rijden bent. Alle plaatsen die je 

bezoekt kan je ook delen met je vrienden via de sociale netwerksites.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 



©Wegwijzer vzw 2015 Dossier Reis-apps  6 

GetPacked 

Een vakantiepaklijst voor iPhone-gebruikers. Wil je geen stress 

meer bij het inpakken? Je kunt de standaardlijsten helemaal 

naar je hand zetten en eigen lijsten samenstellen. Zelfs 

aanduiden wat je in welke koffer opbergt. Weg met de chaos 

dus! Inpakken en wegwezen! 

Beschikbaar voor Iphone en Ipad, kostprijs: 1.79 euro  

 

Geocache 

 

Geocaching is een wereldwijd spel waarin je aan de hand van 

coördinaten waterdichte dozen moet vinden die verstopt zijn 

door andere gebruikers. In deze dozen vind je een logboek en 

‘goodies’. In het logboek schrijf je wanneer je de cache gevonden 

hebt en dan mag je een goodie meenemen op voorwaarde dat je 

zelf iets terug in de doos steekt. Dan leg je de doos terug op de 

plaats waar je hem vond zodat anderen er ook kunnen naar 

zoeken. 

iPhone (€7.3), Android (€8.99) en Windows Phone(Gratis) 

Google Goggles 

Neem met je smartphone een foto van een schilderij, monument, 

gebouw, … . Als Goggles het in haar databank vindt, dan ontvang 

je heel wat informatie. Goggles kan tekst lezen in het Engels, 

Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Portugees, Russisch, en Turks, en 

dit in andere talen vertalen. Met Goggles kan je ook QR- of 

streepjescodes inscannen en zo meer informatie krijgen.  

De app is gratis en beschikbaar voor Android en iPhone. Bij iPhone is 

Google Goggles verwerkt in de app Google Search. 

 

Hulp Op Zak 

 

Deze app werd gelanceerd door Europeesche Verzekeringen in 

samenwerking met Dokterdokter.nl . Deze uitgebreide medische 

app is beschikbaar in negen talen. Via Hulp Op Zak kan je voor 

elk land zien welke vaccinaties er vereist zijn en er is een 

medisch woordenboek dat je kan raadplegen. Aangezien het een 

app is die gelanceerd werd in Nederland, vind je er ook de 

telefoonnummers van de Nederlandse alarmcentrales. 

De app is gratis, kan je ook offline gebruiken en kan je downloaden 

voor je iPhone, iPad en Android.   
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Stuck On Earth 

 

Heb je inspiratie nodig op reis. Deze app brengt je naar de 

mooiste plaatsten wereldwijd via prachtige foto’s. De app 

toont je de weg waar die wonderlijke foto’s genomen zijn. 

Zo kan je dromen over verre plaatsen en kan je je eigen 

foto’s ook delen. 

Gratis app, met iPhone, iPad en Android 

 

KidsKompas 

KidsKompas heeft verschillende apps uitgebracht voor citytrips 

met kinderen. De app is beschikbaar voor Parijs, London, 

Barcelona, Amsterdam. Naast een beschrijving van de tien 

absolute must-sees, biedt de app zowel voor kinderen als 

volwassenen tal van interessante weetjes, praktische tips, een 

bus- en metrokaart, stadsplattegrond en leuke achtergrondinfo. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. De app kost € 2,69 

 

 

Localscope 

 

Met deze app vind je razendsnel 

alle locaties rond je zoals 

bakkers, slagers, winkels, 

geldautomaten, tankstations… De 

lijst is eindeloos. 

Enkel beschikbaar via iPhone € 2,69 

NileGuide's What’s Next 

Ben je op zoek naar een locatie om iets te eten, te overnachten of 

iets met de kinderen te doen, dan kan je de NileGuide’s What’s 

Next app gebruiken. Via geolocaties weet de app waar je je exact 

bevindt en zal hij suggesties doen die dichtbij je locatie liggen. 

Hiervoor heb je echter wel internetverbinding nodig, dus deze app 

is niet offline beschikbaar.  

Bij het zoeken naar geschikte locaties, kan je filteren op verschillende factoren. 

Je kan ook locaties die voor jou interessant lijken reeds opzoeken en opslaan 

voor afreis en zo je bezoek al wat plannen.  

Beschikbaar voor iPhone. 

 



©Wegwijzer vzw 2015 Dossier Reis-apps  8 

Packing List - Pack & Go Packing List 

 

Het maken van je bagage vergt altijd een inspanning. Je denkt 

alles mee te hebben, maar de ochtend dat je moet vertrekken, 

schiet er je nog iets te binnen dat je vergeten bent. Met de 

Packing-app zal dit niet meer voorvallen. Met de app maak je je 

eigen lijstjes van wat al in je bagage zit, en wat er nog te kort is. 

Lijstjes van vorige reizen kunnen opgeslagen worden zodat je bij 

je volgende reis ook deze lijst opnieuw kan gebruiken.  

Beschikbaar voor Android (Packing List) & iPhone en iPad (Pack & Go 

Packing List) 

SOS op reis 

Een must-have-app! Alhoewel we hopen dat je deze nooit hoeft te 

gebruiken. Een ongeluk in Griekenland, je paspoort gestolen in 

Malawi? Je portemonnee kwijt in Barcelona? De app biedt in ruim 

200 landen toegang tot de landelijke alarmcentrales 

(verzekeringsmaatschappijen, autogarages, ambassades). 

Bewaart ook de benodigde polis- en zorgverzekeringsnummers en 

beschikt over een online schadeformulier dat meteen kan 

ingevuld worden en verstuurd. 

Beschikbaar voor iPhone en Android 

 

 

Spotted by Locals 

 

Voor 56 steden in Noord-Amerika en Europa werden de tips van 

de lokale bevolking verzameld (cafés, restaurants, musea en 

bezienswaardigheden). Via deze app kun je deze op een 

makkelijke manier raadplegen. Je kunt ze bekijken in een lijst of 

op een kaart en er is ook een mogelijkheid om favorieten op te 

slaan.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

TravelSafe Pro 

 

Veiligheid op reis is zeer belangrijk. Maar er kan altijd wel iets 

fout gaan. Maar met welk nummer kan je de politie of een 

ziekenwagen bereiken? Het is altijd handig om deze 

noodnummers dicht bij jou te hebben. TravelSafe Pro geeft je de 

noodnummers van politie, ziekenwagen en brandweer via zijn 

app.  

Voor 0.99€ heb je deze app al op je Android-smartphone.  
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TripAdvisor 

Bijna iedereen kent wel de site TripAdvisor of is er al mee in 

contact gekomen. Als je een hotel wil boeken, neem je 

misschien wel eens een kijkje op deze site, al is het maar om 

eens de meningen van andere reizigers te lezen. Je kan 

TripAdvisor gebruiken tijdens de zoektocht naar een goed hotel, 

restaurant of een bezienswaardigheid. Deze beoordelingssite 

heeft nu ook een app voor tablet- en smartphonegebruikers.   

Dankzij deze app hoef je dus niets meer te checken op je computer voor afreis, 

maar kan je het gewoon tijdens je reis zelf doen. Via de app zie je allerlei 

beoordelingen en foto’s. Ben je op zoek naar een restaurant, dan kan je het type 

eten, je prijsklasse  en de beoordelingen kiezen. Met de Near Me Now kan je de 

beoordelingen van hotels, restaurants of andere attracties bij jou in de buurt 

opvragen. Via het forum kan je ook vragen stellen of antwoorden op de vragen 

van andere reizigers en je kan uiteindelijk ook zelf een beoordeling of foto’s 

toevoegen.  

De TripAdvisor-app kan je gratis downloaden voor iPad, iPhone, Android, Windows Phone 

en Symbian. 

TripIt 

 

Geen reisagent meer nodig! Met de TripIt travel organizer kun je 

met gemak op je telefoon een reisagenda bijhouden. Mail je 

reisschema naar TripIt en de applicatie zet het allemaal handig 

voor je in een agenda. Zelfs je vlucht- en hotelboekingen worden 

voor je bijgehouden. 

Beschikbaar voor iPhone, iPad, Android, Blackberry & Windows Phone. 

 

 

Trip Journal 

 

Deze app werd door Google bekroond tot de beste reisapplicatie 

om tijdens je reis notities te maken en foto’s en video’s toe te 

voegen. Zo kan je je reiservaringen delen met vrienden en 

familie. Door de integratie van Google Earth is het ook mogelijk 

om je reisroutes weer te geven. Er is ook inbreng van de sociale 

media. Via Facebook, Twitter, Flickr, Picasa en YouTube is er ook 

interactie mogelijk. 

De app is er voor iPhone, iPad en Android. Bovendien kan je Trip 

Journal ook offline gebruiken.  
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Tripline 

Deze app is eigenlijk een soort spelletje. Via de app maak je 

eigenlijk een tijdslijn op kaart door telkens je locatie in te 

geven, door een foto of video te nemen of opmerkingen op te 

schrijven. Als je dan thuiskomt, kan je je volledige route nog 

eens volgen via een presentatie op basis van je opmerkingen, 

foto’s of video’s. 

Beschikbaar voor iPhone en iPad. €2.99 
 

 

UNESCO World Heritage -- Location guide 

 

Ook de UNESCO heeft een app ontwikkeld. Met de app heb je 

toegang tot 900 erfgoedsites en afbeeldingen ervan. Ben je dus 

op bezoek op een site die op de Werelderfgoedlijst staat, dan kan 

je heel makkelijk en snel meer informatie opzoeken. De app slaat 

bovendien alle bezochte plaatsen op, zodat je een lijstje hebt met 

al je bestemmingen.  

Beschikbaar voor iPhone en iPad. 

 

VAB-bijstand app 

Als je pech hebt, kun je via deze app bellen naar het nummer van 

VAB. Je hoeft zelfs niet uit te leggen waar je staat, want je 

smartphone stuurt je locatie door naar VAB. Zorg ook dat je 

enkele andere apps staan hebt, zodat je je niet verveelt als je 

wacht op de pechverhelpers. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 
 

 

 

World Customs & Cultures 

 

Deze app is bijna een must voor elke reiziger. Het omvat 

culturele informatie en feiten van meer dan 165 landen. Je kan 

heel gemakkelijk het land vinden door de vlag, de index of via de 

zoekfunctie. Bij elk land vinden we een onderverdeling terug met 

volgende thema’s: hoe moet je de mensen begroeten, de 

communicatie, hoe je de bevolking mag aanraken, of je 

oogcontact mag hebben en hoeveel, via de app zie je ook wat 

sommige gebaren willen zeggen, ook welke taboes er in dat land 

zijn en hoe de wetten daar opgesteld zijn. 

Gratis app, beschikbaar voor iPhone en iPad, kan niet offline gebruikt 
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worden 

World Mate 

World Mate heeft verschillende functies. Het plant enerzijds je 

reisroute: vlucht, hotel, huurauto; het toont via Mobile Travel 

Dashboard de weersituatie op je bestemming. Vervolgens geeft 

het meldingen als je vliegtuig vertraging heeft of geannuleerd is 

en wanneer er een andere vlucht is. World Mate heeft ook een 

functie waarmee je hotels kan opzoeken en boeken. De app geeft 

de weersvoorspellingen voor tijdens de reis. De app heeft ook een 

kalender waarin je al je afspraken kan opschrijven  en ten slotte is 

het ook mogelijk om de muntomzetter, die up-to-date is, te 

gebruiken. Beschikbaar voor iPhone en Android. 

 

Zoover 

 

Met de app van Zoover kun je gemakkelijk een accommodatie, 

restaurant, bezienswaardigheid… vinden. Je kunt sorteren op 

prijs, populariteit of afstand. Daarnaast is er ook een filter 

waarmee je kunt selecteren op het type van jouw keuze. Je kunt 

ook de beoordelingen van andere gebruikers raadplegen.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 
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Bestemmingen die apps aanbieden 

 

Verschillende landen, steden, regio’s… brengen een eigen app uit. Je kunt deze 

als toerist downloaden en gebruiken om je bezoek voor te bereiden, info op te 

zoeken terwijl je er bent of gewoon om eens te kijken wat er allemaal te doen is. 

Curaçao to Go 

 

Curaçao heeft een eigen gratis travel applicatie ontwikkeld. De 

app bevat meer dan 600 items, waaronder restaurants, 

verhuurbedrijven, stranden, duikspots en bars. Voor 

contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-

mailadressen van bedrijven is er een informatiepagina. 

Beschikbaar voor iPhone, iPad & Android. 

Visitbrussels 

 

Wie deze app op zijn iPhone, Android-toestel of iPad heeft, kan 

honderden adressen van musea, restaurants of evenementen 

ophalen. Bovendien kan je de app gratis downloaden en kan je 

deze ook offline gebruiken 

 

 

TravApp See America 

 

De TravApp See America voor de iPad is gratis te downloaden in 

de App Store van Apple. In plaats van de ‘papieren’ brochure 

lanceert de organisatie een interactieve iPad App, die dient als een 

inspiratiebron voor reizen naar de VS. In deze reisgids kan men, 

zowel thuis als onderweg, informatie vinden over de 

bestemmingen in de USA, touroperators, airlines, 

autoverhuurders, attracties en aanbevolen reisroutes. 

Beschikbaar voor iPhone, iPad 
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Visit Holland 

 

De Visit Holland App is een initiatief van het Nederlands Bureau 

voor Toerisme & Congressen (NBTC). Via het merk 'Holland' zet 

het NBTC Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming 

voor vakanties, zakelijke bijeenkomsten en congressen. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

Mijn Zuid-Afrika 

 

Zuid-Afrika heeft ook z’n eigen app uitgebracht. In deze 

interactieve app kun je Zuid-Afrika ontdekken. Ze werken rond 

bepaalde thema’s zoals ‘wildlife en nature’, ‘lifestyle en 

wellness’, ‘adventure’… Ze brengen dit alles aan aan de hand 

van slideshows, video’s, landkaarten, weblinks, teksten… 

Beschikbaar voor iPad.(Gratis) 

Rio Official Guide 

 

Het toerismebureau van Rio de Janeiro heeft een app 

uitgebracht met alle informatie over de stad. Ze leidt je naar de 

leukste plekjes, toont je de beste hotels, restaurants en bars, 

vertelt je wanneer de belangrijkste culturele evenementen 

plaatsvinden en nog veel meer. 

De app is beschikbaar voor iPhone in Portugees, Spaans en Engels. 

Show Me Wales 

 

Met deze gratis app voor iPhone en iPad informeert het 

verkeersbureau van Wales de bezoekers over 

bezienswaardigheden, evenementen en activiteiten in hun land.  

Beschikbaar voor iPhone en Android 

Canyon Country National parks 

 

Deze gratis app voor iPhone en iPad gidst je doorheen de 

canyons van o.a. Arches National Park en de Grand Canyon. 

Beschikbaar voor iPhone. 
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Reisgidsen 
 

CityZine 

Deze app biedt stadsgidsen aan van verschillende Belgische 

steden, zo zijn er gidsen van de steden Antwerpen, Gent, 

Leuven, Brugge, Kortrijk en Roeselare, de Belgische kuststeden 

en een speciale gids over Limburg. In de stadsgidsen staat 

informatie over de bezienswaardigheden, de musea in de stad, 

welke evenementen er zijn en welke plekjes er nog niet 

overspoeld worden door toeristen. Op de app vind je ook 

interviews terug met bekende inwoners van die stad.  

Beschikbaar voor iPad en iPhone. 

 

TripAdvisor Offline City Guides 

Installeer deze app voor je op reis vertrekt en download de gids 

van je bestemming. Deze app werkt offline en wordt als je je op 

een wifi-netwerk bevindt bijgewerkt met de laatste gegevens. Hij 

combineert een reisgids met de beoordelingen van TripAdvisor. 

Uiteraard bevat de app een kaart van je bestemming en hij wijst 

je ook de weg naar de beste restaurants, attracties en hotels in 

de buurt, je vindt er wandelingen (‘self-guided tours’) in en je 

kunt je eigen reis bijhouden in de app. Er kunnen gidsen 

gedownload worden van een 50-tal steden. 

Beschikbaar voor Android, iPhone, iPad, Symbian en Windows Phone. 

 

Triposo 

Deze app kun je gratis downloaden. Daarna kun je voor een hele 

hoop landen gratis reisgidsen afhalen. Eens gedownload, blijven 

ze offline beschikbaar. De stedengidsen van Triposo bevatten 

reistips, informatie over bezienswaardigheden, restaurants en 

interactieve plattegronden. Daarnaast bieden ze ook stadsgidsen 

aan voor heel wat grote steden rond de wereld. Beschikbaar voor 

iPhone en Android. 

 

Lonely Planet Travel Guides, Phrasebooks and Maps 

De reisgidsen (ebooks) van Lonely Planet bevatten heel wat 

informatie, maar soms is het moeilijk om nog een plaatsje te 

vinden in je bagage. Nu zijn de reisgidsen dus ook digitaal 

beschikbaar als je deze ebooks download op je smartphone.  

Beschikbaar voor iPhone, Symbian en Android. 
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Mtrip 

Deze gepersonaliseerde reisgidsen zijn beschikbaar voor de 

belangrijkste en grootste steden van Europa, Amerika en Azië. De 

informatie is na downloaden volledig offline beschikbaar. De app 

somt de beste attracties, restaurants, bars, hotels en andere op. 

Via deze app kan je ook virtuele ‘postkaartjes’ versturen naar 

familie of vrienden via mail of Facebook. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

 

TouristEye 

Deze app is een reisgids en –planner in één. Je kunt plaatsen 

verzamelen die je wil bezoeken, kaarten raadplegen en nog veel 

meer. De foto’s, kaarten en informatie zijn volledig offline te 

raadplegen dus je hoeft je geen zorgen te maken over 

bijkomende kosten voor internet…  

Beschikbaar voor Android en iPhone.  
 

Fodor’s 

 

Fodor biedt je een app waarin je reisgidsen kan 

downloaden van verschillende grote steden over de 

wereld (Amsterdam, Barcelona, New York, Parijs…). 

Je kunt informatie raadplegen over de beste 

bezienswaardigheden, eten, nachtleven, shoppen… Ze 

werken met interactieve kaarten en er kunnen vanuit de 

app makkelijk kamers (hotel) of tafels (restaurant) 

gereserveerd worden. 

Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. 

Ulmon Mobile City Guides 

Ulmon heeft voor verschillende plaatsen een app ontwikkeld. 

Deze app geeft per bestemming praktische informatie, een kaart, 

een tripplanner, de beste locaties, metrokaarten… en het beste 

aan deze app is dat alles offline beschikbaar is! Ulmon 

ontwikkelde al apps voor o.a. Londen, Wenen, Parijs, Rome, New 

York, Singapore en nog veel meer… 

Beschikbaar voor iPhone. 
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Wikihood 

Ook met deze app kan je zelf je reisgids samenstellen, gebaseerd 

op de informatie die je op Wikipedia vindt, zoals de 

bezienswaardigheden, cultuur, geschiedenis, bekende inwoners 

enz. Beschikbaar voor iPad en iPhone. 
 

HearPlanet 

Deze app is, zoals de naam het doet vermoeden, een audio gids. 

HearPlanet vertelt je over alle bezienswaardigheden van zo’n 

300.000 plaatsen in de wereld. Zo moet je zelf niets meer 

opzoeken in de reisgids. Beschikbaar voor iPhone en Android. 

 

City Guides by National Geographic 

Deze app werd onlangs gelanceerd door National Geographic en 

geeft je de mogelijkheid om London, Parijs, Rome en New York te 

verkennen op je smartphone. In de app vind je praktische 

informatie, tips van locals, het weer, kaarten, leuke ‘wist-je-

datjes’ en een selectie van iconische foto’s, volledig in National 

Geographic-stijl. 
 

Als je de gids van een bepaalde stad aankoopt, krijg je er nog een hele hoop 

dingen bovenop zoals o.a. wandelingen, de plaatsen die je absoluut niet mag 

missen, enkele geheimen over de stad, de mogelijkheid om zelf wandelingen te 

maken en op te slaan… Beschikbaar voor iPhone. 

Tripomatic 

Met Tripomatic kun je je reis perfect voorbereiden.  

In de app vind je een tripplanner, plaatsen die je niet mag missen 

en een routeplanner. Bovendien kun je via deze app zoeken naar 

alle belangrijke zaken rondom je via kaarten van Google Maps.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 
 

100% mobiele stedengidsen 

De 100% stedengidsen zijn beschikbaar op je smartphone voor 

heel wat grote steden zoals onder andere New York, Antwerpen, 

Berlijn, Istanbul, Stockholm… De app leidt je langs de leukste 

plekken en via offline navigatie weet je altijd waar je bent en 

waar je naartoe moet. Je downloadt alle informatie eenmaal en ze 

blijft daarna offline beschikbaar. De app bevat daarnaast 3 of 6 

wandelingen, een sprekende tolk, handige metrokaarten en 

andere uitgebreide informatie. Beschikbaar voor iPhone, Android en 

Symbian. 
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 Accommodatie
 

HotelsCombined 

 

Vind de laagste prijzen voor de beste hotels! Deze app zetten we 

graag helemaal bovenaan in het lijstje! Dit is ongetwijfeld de beste 

prijsvergelijkingsapp die meer dan 100 hotelboekingssites (zoals 

Expedia, Hotels.com, Laterooms.com, booking.com…) doorzoekt 

en de kamerprijzen van de 7 grootste booking-apps bundelt in één 

app.  

Met uitgebreide beschrijvingen, beoordelingen, geïntegreerde 

plattegronden, foto’s, effectieve filters en sorteringen in de 

zoekfuncties. 

Gratis app voor Iphone en Android. 

Trivago 

 

Een evenwaardige prijsvergelijkings-hotelzoekmachine om het 

ideale hotel te vinden tegen de beste prijs. Zoekt in zo’n 150 

boekingssites.  

Gratis app voor Iphone, Ipad en Android. 

Booking.com 

 

Booking.com biedt meer dan 275.000 accommodaties aan in 180 

landen. Via deze app zijn deze allemaal te boeken. Daarnaast kun 

je ook alle beoordelingen raadplegen van andere booking.com-

gebruikers 

Beschikbaar voor iPhone, iPad, Android & Windows Phone. 

 

 

Hotels.com 

 

Zoals de naam het laat uitschijnen, is deze app ontwikkeld om 

hotels te zoeken en te boeken via je smartphone. Via een functie 

is het mogelijk om de dichtstbijzijnde hotels weer te geven vanaf 

het punt waar je je bevindt. Je kan zelfs reserveren als je geen 

internet hebt, dus de app is ook offline beschikbaar. Beschikbaar 

voor iPhone, iPad, Android en Windows Phone. 
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Expedia Hotels 

 

Via deze app van Expedia is het mogelijk om een hotelkamer of 

vlucht te boeken. Je kunt er je reisplannen in inbrengen, de app 

houdt alles overzichtelijk bij.  

Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. 

Couchsurfing 

 

Via deze app van Couchsurfing kun je zien waar er ‘zetels’ 

beschikbaar zijn om te slapen. Je kunt kijken wat er rondom je 

beschikbaar is, maar ook zoeken op een bepaalde locatie om 

voordien al een slaapplaats vast te leggen.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

Hotel Tonight 

 

Op zoek naar hotelkoopjes voor vanavond met kortingen tot maar 

liefst 70%? Met deze app boek je onbezette kamers tegen 

ongelooflijk sterkte prijzen in 12 landen en zo’n 100-tal (vooral 

Amerikaanse) steden. 

Gratis voor Ipone & Android. 

Hotels near me 

 

Deze app is handig voor wie op doorreis is en last minute een 

hotel wil vinden. Met de app kan je ongeveer een miljoen hotels 

vinden  in 89 landen. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

Hostelworld.com – Hostels 

 

Een app van hostelworld.com Je vindt jeugdherbergen in de buurt. 

Er zijn 6000 bestemmingen en ongeveer 35.000 jeugdherbergen die 

vermeld staan. Voor Android en iPhone 

Hostel Hero 

 

Hostel Hero is een gratis iPhone-app die je de mogelijkheid geeft 

je om onderweg een van de bijna 20.000 hostels in 140 landen te 

boeken. De informatie is zelfs offline beschikbaar, dus je kunt 

voordien al eens kijken naar foto’s en informatie van je volgende 

hostel. De app slaat je persoonlijke informatie op, zodat je deze 

niet elke keer opnieuw moet ingeven. Beschikbaar voor iPhone. 
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Airbnb 

 

“Een wereld vol unieke plekken, allemaal binnen handbereik.” 

Via Airbnb kun je als particulier je thuis verhuren aan toeristen. 

De database telt ondertussen 450.000 woningen/kamers in meer 

dan 34.000 steden. Je kunt deze app gebruiken om last minute 

nog accommodatie te vinden, maar ook om thuis rustig rond te 

kijken naar iets dat je aanstaat. 

Vanuit de app kun je rechtstreeks boeken en contact houden met de eigenaars. 

Daarnaast houdt de app een reisschema bij eens je een reservatie geplaatst 

hebt. Je kunt als eigenaar ook je eigen huis, appartement, studio… in de 

database plaatsen met enkele foto’s en een planning. Je kunt onderweg 

reserveringsaanvragen accepteren of weigeren. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 
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Fietsen en wandelen 

West-Vlinderen 

West-Vlinderen is een samenwerking tussen de verschillende toeristische 

diensten in West-Vlaanderen: de Kust, de Westhoek, Brugse Ommeland, 

Toerisme Leiestreek, Westtoer en ook de Vlaamse overheid werkt mee. Met de 

West-Vlinderen app maak je zelf nieuwe fiets- en/of wandeltochten met enige zin 

van beleving. Als je tocht helemaal is uitgewerkt kan je deze dan ook delen met 

je vrienden zodat zij jou achterna kunnen 

‘vlinderen’.  

De West-Vlinderen app weet via het 

ingebouwde GPS-systeem in je smartphone 

waar je je bevindt en kan zo een route 

opmaken. Je fietst of wandelt van de ene naar 

de andere locatie via de knooppunten en via je 

smartphone krijg je dan extra informatie over 

deze locatie. Heb je liever een andere route? 

Dan kan je gewoon zachtjes schudden met je 

smartphone en krijg je nieuwe voorstellen. Op 

het einde van de rit kan je dan je route delen 

via Twitter of Facebook.  

Ook op de website www.west-vlinderen.be kan je een nieuwe route opstellen. 

Net zoals met de app kan je ook hier kiezen aan welke voorwaarden de tocht 

moet voldoen (bvb. Kindvriendelijk, korte of lange tocht, enz.). Zodra je jouw 

traject hebt vastgelegd, is ook de kaart met de te volgen knooppunten klaar en 

hoef je deze enkel af te drukken of via de code naar je smartphone te sturen. 

Dus niet alleen smartphone-gebruikers kunnen West-Vlinderen, via de website 

kan je ook jouw wandelroute maken, afdrukken en uitvoeren.  

Hoe maak je nu jouw eigen route? Het is eigenlijk heel gemakkelijk. Eerst en 

vooral moet je kiezen van welk punt je wil vertrekken. Ten tweede moet je de 

keuze tussen fietsen of wandelen opgeven. Vervolgens kies je of je iets wil doen 

met of zonder de kinderen. En ten slotte kan je via een schuifmeter aanduiden of 

de nadruk ligt op het sportieve of meer op het aspect genieten. www.west-

vlinderen.be. Beschikbaar voor iPhone en Android. 

MyTours – Toerisme Vlaamse Ardennen 

Met je iPhone of Android-toestel in je hand volg je twaalf routes langs het rijke 

cultuurhistorische erfgoed van Oudenaarde, Ronse, Geraardsbergen en 

Zottegem. Onderweg maak je via korte teksten, foto’s en audio- en 

videofragmenten kennis met de grote geschiedenis en de kleine verhalen. 

http://www.west-vlinderen.be/
http://www.west-vlinderen.be/
http://www.west-vlinderen.be/
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Fietskompas 

Fiets in alle vrijheid, waar en wanneer u maar wil! Met FietsKompas hoeft u geen 

papiertjes meer te printen, of uw pc te gebruiken. FietsKompas biedt u toegang 

tot het officiële en volledige knooppuntennetwerk in Vlaanderen. Onverwacht 

goed fietsweer? Plan uw route onderweg, waar u ook bent! U kan dynamisch uw 

route genereren, en zelfs tijdens het fietsen eenvoudig uw fietsuitstapje wijzigen, 

zonder een kaart mee te sleuren. De gegevens worden aangeleverd door 

Toerisme Vlaanderen, en minstens eens per kwartaal geüpdate. Beschikbaar voor 

iPhone. 

Swiss Winter Hike 

Zwitserland Toerisme speelt in op de nieuwe trends. Voor de winterwandelaar 

hebben ze de ‘Swiss Winter Hike app’ ontwikkeld. Hierop staan 36 

winterwandelroutes, inclusief topografische kaarten en informatie. Op een 

topografische kaart kunnen wandelaars met de GPS-functie exact terugzien waar 

zij zich bevinden en hoe lang de tocht nog vermoedelijk zal duren. De 

moeilijkheidsgraad, het hoogteprofiel en de tijdsduur staan eveneens 

weergegeven op de app, alsook informatie over de in de buurt liggende 

bergrestaurants en hun bereikbaarheid. 

Maps 3D 

Deze app biedt GPS-routes aan voor fietsen, wandelen en skiën. De kaart wordt 

driedimensionaal weergegeven en er zit ook een hoogtemeter in. Alle kaarten 

van de hele wereld zitten er gratis bij. 

National Park Maps HD 

Deze app stelt high definition wandelkaarten van 15 Nationale Parken in de VS 

ter beschikking. Je kunt er ook je trip in plannen, de app toont je wat de 

bezienswaardigheden zijn en zorgt ervoor dat je nooit verkeerd loopt. 

Beschikbaar voor iPhone en iPad. 

Roots-wandelapp 

Dit is de meest complete natuur-app van Nederland. Hij brengt alle belangrijke 

Nederlandse natuurgebieden en de bijbehorende wandelroutes in kaart. In de 

app staat alle informatie om een wandelroute met succes af te wandelen: 

achtergrondinformatie, startpunten, routes zichtbaar op de kaart, 

overstapmogelijkheden op andere routes en nog veel meer! Beschikbaar voor 

iPhone of iPad. 
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Wintersport 
 

Sneeuwhoogte+ 

Met deze gratis app voor iPhone en Android krijgen wintersporters heel wat 

informatie over het skigebied. Zo kan je de sneeuwverwachtingen zien, dus heb 

je een idee wanneer er voldoende sneeuw ligt, en wanneer die op zijn best is. Je 

kan ook de pistekaarten zien, dus ben je op zoek naar de zwarte  of rode piste of 

verkies je als beginneling liever om nog te oefenen op de blauwe piste, kan je 

meteen deze handige app raadplegen.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

Ski Tracks 

Met deze app kan je registreren hoeveel 

skiafdalingen je maakte, welke route je 

deed en wat je aan afstanden aflegde. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

SkiMaps 

Ga je skiën of snowboarden? Download 

via deze app pistekaarten van je 

favoriete skigebieden naar je iPhone en 

gebruik de ingebouwde GPS om je weg 

te vinden op de pistes.  
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Kamperen 

 

ANWB Campinggids 

Deze apps werden gelanceerd door de ANWB. Naast de vertrouwde 

campinginformatie, vind je ook de informatie over het specifieke gebied en de 

individuele beoordelingen. Je kan ook foto’s bekijken en er zelf toevoegen, 

samen met jouw tips. Er zijn verschillende apps, de een bevat meer info dan de 

andere, je kunt zelf kiezen welke je koopt.  

Deze apps zijn beschikbaar voor iPhone en Android. 

Natuurkampeer 

Deze app bevat een digitale versie van het groene boekje van Stichting 

Natuurkampeerterreinen. Voor 134 Natuurkampeerterreinen zijn de 

locaties, faciliteiten en foto’s in deze app terug te vinden.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

iCampsites 

Ben je op pad met de camper of caravan en nog op zoek naar een kampeerplaats 

om de nacht door te brengen en het is al bijna donker? Via iCampsites kan je 

heel gemakkelijk een kampeerterrein vinden. De app biedt meer dan 8000 

kampeersites aan in heel Europa. Heb je specifieke wensen of verlangens, dan 

kan je ook via de app kampeersites vinden die voor jou aantrekkelijk zijn.  

De app is beschikbaar voor Android en iPhone. 

Caravan Buddy 

Met deze gratis app voor Android kan je gemakkelijk kampeersites vinden. 

Je kan ze bovendien ook reserveren en opbellen. De route ernaar wordt 

ook meteen gegeven door Caravan Buddy.  

Alan Rogers camping app 

Deze gratis App van Alan Rogers zit vol met betrouwbare beschrijvingen van de 

beste campings in Europa. Alan Rogers is bekend van zijn kampeergidsen die hij 

al meer dan 40 jaar uitbrengt.  

Beschikbaar voor iPhone. 

Waar’s m’n tent? 

Deze app is vooral ontwikkeld om te gebruiken op festivals, maar als je gaat 

kamperen is deze app natuurlijk ook handig. Voor je je tent verlaat, start je de 

app en klik je op ‘mijn tent staat hier’. De app markeert je tent op de kaart en 

als je terugkomt, kun je een luchtfoto opvragen met je huidige locatie en de 
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locatie van je tent, zodat je ziet waar je heen moet. Enkel beschikbaar voor 

iPhone en iPad. 
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 Kaartmateriaal en navigatie
 

City Maps 2Go 

Met deze app kan je 6700 verschillende kaarten downloaden voor je op reis 

vertrekt. Eens gedownload zijn de kaarten offline beschikbaar. De app 

combineert kaarten met de informatie van wikipedia, per bestemming kun je het 

desbetreffende wikipedia-artikel lezen. Daarnaast is ook de info van Booking.com 

erin verwerkt, dus als je een hotel aanklikt, kun je direct de informatie en 

beoordelingen van booking.com raadplegen.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

MapsWithMe 

In MapsWithMe vind je van alle bestemmingen ter wereld kaarten. Deze zijn 

bovendien allemaal offline te raadplegen. Je kunt zoeken naar nuttige plaatsen, 

bladwijzers instellen en nog veel meer. De kaarten zijn bovendien zeer 

gedetailleerd.  

Deze app is gratis beschikbaar voor Android, iPhone en iPad. 

Maverick Pro 

Deze app is zeker een aanrader voor avonturiers. Je kan met Maverick offline 

gebruik maken van kaarten en een GPS-systeem zodat je weet richting je moet 

uitgaan.  

De app is beschikbaar voor Android.  

NavFree  

NavFree is een app voor volwaardige en gratis autonavigatie voor smartphone of 

iPhone. Je kan kiezen uit 30 kaarten van onder andere de Benelux, Groot-

Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië. Het werkt net als een GPS, want je hebt 

ook spraakgestuurde navigatie met 3D-beeld. De app is offline te gebruiken. Een 

tip: het is het best om de kaarten al op voorhand te downloaden aangezien het 

grote bestanden zijn.  

Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. 

ViaMichelin Mobile 

Via deze app van Michelin kan je je route plannen door heel Europa en heel wat 

landen daarbuiten. Je ziet enerzijds de reisduur, maar ook de kosten en de 

aanwezigheid van tolwegen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor toeristische 

routes of hotels en restaurants die aangeduid staan op de kaart. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 
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Google Maps 

Google Maps is bijzonder handig op reis. Het is beschikbaar als app voor alle 

smartphones. Je beschikt over alle functies die op computer beschikbaar zijn. Je 

kunt je thuis- en werkadres instellen en de app gebruiken als routeplanner en 

zelfs als gps. Deze app heeft wel een internetverbinding nodig om te werken.  

Beschikbaar voor Android, Blackberry, iPhone, Symbian en Windows Phone. 

TomTom 

TomTom is bekend van zijn GPS-apparaten, maar heeft nu ook apps ontwikkeld 

waarmee je je smartphone omvormt in een GPS. Ze hebben verschillende aparte 

apps uitgebracht, met verschillende regio’s. Hoe meer regio’s de app dekt, hoe 

hoger de kostprijs. De app is beschikbaar voor volgende regio’s: 

 West-Europa 

 Benelux 

 Europa 

 Verenigde Staten en Canada 

 

Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. 

iCoyote 

Coyote is bekend van zijn verklikkers voor flitscamera’s. Maar nu hebben ze ook 

een app ontwikkeld. Eigenaars van een iPhone kunnen deze app installeren en 

over alle functies van Coyote beschikken als ze een internetverbinding hebben. 

De iCoyote-toepassing informeert u over: 

 Vaste flitscamera’s 

 Camera’s bij rode lichten 

 Mobiele flitscamera’s 

 Risicozones 

 Ongevallen 

 Verkeershinder 

 

Beschikbaar voor iPhone en Android. (30 dagen gratis proefperiode) 

GPS Navigation & Maps 

Zeer degelijke app met wereldwijde gps en een stem die je begeleidt voor 1 

euro.  

Beschikbaar voor Android en iPhone  
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Financien 
 

Share-a-bill 

Iedereen kent het wel: je bent op reis met 2 (of meer) en in het 

ene restaurant betaalt de ene, terwijl de andere het hotel betaalt 

en op het einde van de reis wil je weten hoeveel je elk in totaal 

uitgegeven hebt… Met deze app is dit simpel bij te houden! 

Je voert onderweg gewoon in wie wat betaalt en wat het bedrag 

was. Op het einde van de reis kun je zien hoeveel je elk betaald 

hebt.  

Deze app is enkel beschikbaar voor iPhone en iPad. 

 

XE Currency 

Een van de beste en meest gebruiksvriendelijke 

wisselkoers-apps. Hij kan omrekenen van en naar 

alle valuta ter wereld. Als je schudt met je 

smartphone, reset hij alle waarden. 

De app kan bovendien offline gebruikt worden, hij 

gebruikt dan de koers die het laatst gedownload is. 

Als je de app veel gebruikt is het dus het is een 

goed idee om de app even te starten als je 

internet hebt, zodat hij de laatste koersen kan 

binnenhalen. 

Beschikbaar voor iPhone, iPad, Android, Blackberry en 

Windows Phone. 

 

 

 

GlobeTipping 

Je zit aan tafel in een vreemd land en je krijgt de rekening. Wordt er verwacht 

dat je een fooi geeft? Ja, hoeveel dan? Of mag dit niet? Deze app geeft je een 

antwoord op al deze vragen. Je kunt er ook direct de fooi ook in berekenen. 

Beschikbaar voor iPhone. 

eCurrency 

Deze valutaconverter kan via de wisselkoersen van de Europese Centrale Bank 

(ECB) bedragen omrekenen in 190 munteenheden.  

Beschikbaar voor iPhone. 
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Oanda 

Met deze app kun je snel valuta omrekenen. Je kunt je favoriete valuta opslaan 

onder ‘quick access’ en laatst gebruikte munten worden ook opgeslagen. Je kunt 

de ‘swap’-functie gebruiken om snel tussen 2 valuta te wisselen.  

Beschikbaar voor iPhone. 

HiConverter  

Er bestaan heel wat apps om munteenheden om te zetten, maar deze app doet 

veel meer. Naast wisselkoersen die elke dag worden bijgewerkt, kan je via deze 

app ook zien welke schoen- en kledingmaat overeenkomt met de Europese maat. 

Er is ook een rekenmachine die de totale kostprijs verdeelt onder het aantal 

leden van de groep.  

Beschikbaar voor iPhone. 

iReconcile 

Deze app zorgt voor je reisboekhouding: alle uitgaven worden in rubrieken 

bijgehouden en je ziet exact hoeveel geld je kunt spenderen. Op het einde van 

de reis vraag je een rapport op, die alle uitgaven in kaart brengt.  

Beschikbaar voor iPhone. 
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Luchtvaart 

Luchthavens 

Er zijn ondertussen verschillende luchthavens die hun eigen app uitbrengen. 

Deze apps zijn bijna altijd ontwikkeld met eenzelfde doel, nl. vluchturen 

bekijken, eigen vluchten volgen en melden als er iets verandert aan de status en 

praktische informatie geven. Sommige apps bieden nog meer mogelijkheden. 

Enkele voorbeelden van luchthavens met een eigen app zijn o.a.: 

 Amsterdam: Schiphol Amsterdam Airport 

 Brussel: BrusselsAirport Flightplanner 

 Paris Charles-de-Gaulle en Orly: My Airport – The Official Aéroports de 

Paris app 

 Frankfurt: FRA Airport App 

 London Heathrow: Heathrow Airport Guide 

 Lyon: FLY’on – Lyon Airports 

 Melbourne: Melbourne Airport 

 … 

 

Na onderzoek blijkt dat heel veel luchthavens, zowel in als buiten Europa, een 

eigen app hebben. Dus als je naar een bepaalde luchthaven vliegt en je wil de 

app installeren, kun je het best eens zoeken in de app store op je gsm naar de 

naam van je luchthaven. Er is een grote kans dat je een app vindt! 

 

Er bestaan ook veel apps van luchthavens die ontwikkeld zijn door derden. 

Probeer eerst de officiële app te vinden van de luchthaven, want het kan zijn dat 

deze andere apps niet dezelfde informatie geven als de officiële. 

Luchtvaartmaatschappijen 

De luchtvaartmaatschappijen zijn ook mee op de app-kar gesprongen. Ze bieden 

apps aan om hun vluchten te volgen, maar ook om vluchten te vinden, 

vergelijken en boeken! De vluchtgegevens kun je in deze apps ook bekijken en je 

vindt er soms plattegronden van de luchthavens in. 

Volgende luchtvaartmaatschappijen gebruiken zelfs mobiele, elektronische 

boarding passes via hun apps (enkel als je dit zelf wenst!): 

 Air France 

 American Airlines 

 British Airways 

 Delta Airlines 

 KLM 

 Lufthansa 

 United Airlines 

 

Enkele andere luchtvaartmaatschappijen met een 

app zijn: 

 Air Canada 

 Air Asia 

 Cathay Pacific 

 jetBlue 

 Singapore Airlines 

 Southwest Airlines 
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 Turkish Airlines 

 Virgin Atlantic 

 

Als jij vliegt met een luchtvaartmaatschappij die niet in de lijst staat, is het zeker 

geen slecht idee om toch eens te zoeken in de app store, want het kan zijn dat 

er een app van bestaat. Sommige luchtvaartmaatschappijen maken geen gebruik 

van een app, maar van een mobiele website, die op maat gemaakt is voor een 

smartphone-scherm. 

Andere apps i.v.m. luchtvaart 

OnTheFly 

Deze app is zonder twijfel de beste manier om vliegtuigtickets te zoeken. Het 

werkt met de ITA matrix software die andere sites (aggregatoren)  gebruiken om 

vluchten te zoeken en te vergelijken. Het voordeel van deze app is dat het 

neutrale en objectieve resultaten geeft. Je kan goedkope vluchten zoeken van 

luchthavens in de buurt. Het heeft een interactieve kalender en overzichtelijke 

tijdslijnen. Je kan een heleboel filters toevoegen om die vlucht te zoeken die jij 

wil. Het is niet mogelijk om een vlucht te boeken via deze app.  

Beschikbaar voor iPhone en Android 

 

Google Flights 

Met deze app van Google kan je makkelijk en overzichtelijk vluchten zoeken en 

ook boeken via een boekingssite of rechtstreeks via de luchtvaartmaatschappij 

zelf. Beschikbaar via internet. 

FlightBoard 

Via de app kan je de actuele vertrek- en landingstijden lezen van bijna elke 

luchthaven ter wereld. De informatie wordt iedere 5 minuten geactualiseerd. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 
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Flight+ 

Via Flight+ is het mogelijk om elke vlucht van elke luchthaven te volgen in real-

time. Je kunt je eigen vluchten opslaan en de app geeft je een melding als er iets 

verandert aan de status van de vlucht. Je kunt ook vluchtinformatieborden 

raadplegen van iedere luchthaven ter wereld. Beschikbaar voor iPhone en iPad. 

FlightAware Flight Tracker 

Wie deze app op zijn smartphone heeft, kan alle vluchten in de gaten houden. 

Door middel van een live-gps-verbinding  lees je op een kaart waar het vliegtuig 

zich bevindt. Bovendien zie je ook de vertraagde en geannuleerde vluchten. 

Beschikbaar voor Android, Blackberry, Windows Phone en iPhone. 

SeatGuru by TripAdvisor 

Met deze app kan je de beste plaats op het vliegtuig zoeken. De app is 

gebaseerd op meer dan 700 indelingen van toestellen en de ervaring van meer 

dan 35000 passagiers. De app laat je ook weten wanneer het tijd is om te 

boarden. Beschikbaar voor Android en iPhone. 

GateGuru 

Deze gratis app zorgt ervoor dat je op elke luchthaven de weg makkelijk 

terugvindt terwijl je ondertussen realtime informatie ontvangt over de vluchten. 

De app helpt ook om winkels, restaurants en diensten te vinden op de 

luchthaven. Beschikbaar voor iPhone, Android en Windows Phone. 

Kayak  

Kayak is een handige, complete app om reizen te boeken. Via Kayak kun je 

onderweg of thuis snel vluchten, hotels en huurauto’s boeken. Eens je geboekt 

hebt, houdt de app alle gegevens voor je bij. Beschikbaar voor iPhone, iPad, 

Android & Windows Phone. 

Skyscanner 

Skyscanner is een gratis app die gebruikt wordt om beschikbaarheid en prijzen 

van vluchten te raadplegen. Naast vluchten is het ook mogelijk om prijzen van 

hotels en autoverhuur te checken. Deze app is zeker aan te raden bij mensen die 

veel met het vliegtuig weg zijn of voor als je nog niet weet waar je naar toe wil. 

Het overzicht met goedkope vluchten kan je misschien 

overtuigen. De app is beschikbaar voor Android maar 

kan je niet offline gebruiken. Beschikbaar voor iPhone, 

iPad, Android, Blackberry en Windows Phone. 

Flightradar24 

Met Flightradar24 kun je zien welke vluchten 

momenteel over je hoofd vliegen. Je kunt op een kaart 

kijken en per vlucht enkele details bekijken. 

Beschikbaar voor iPhone, Android en Windows Phone. 
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FlightTrack 

Met de FlightTrack-app kan je je real-time vluchtstatus bekijken en wereldwijd 

vluchten volgen op kaart. De vluchten kan je volgen op gedetailleerde kaarten en 

bovendien kan je ook nog eens de zoomfunctie gebruiken. Je kan ook de real-

time vertrekinformatie terugvinden, alsook de vertragingen en gatenummers. Via 

de app word je ook geholpen bij het vinden van een alternatieve vlucht. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

Flight Status 

Via deze app kun je snel alle vluchten bekijken die vandaag vertrekken. Geef een 

vluchtnummer, maatschappij of luchthaven in en de app zoekt de vlucht en tootn 

de informatie. Je kunt de vluchten ook volgen op een kaart. Beschikbaar voor 

iPhone. 

Jet Lag App 

Wie naar een verre bestemming reist, heeft vaak last van een jetlag. De handige 

Jet Lag App helpt voorkomen dat je op de plek van bestemming wilt slapen als 

dat niet gewenst is. Typ je bestemming in en lees hoe je fris kunt blijven. 

Beschikbaar voor iPhone en iPad  

JetLag Genie 

Via deze app is het de bedoeling om jetlags te vermijden. JetLag Genie stelt een 

plan samen gebaseerd op jouw specifieke vluchtinfo en slaapgewoontes. De app 

vertelt je wanneer je moet opstaan, in de zon moet lopen, in het donker moet 

zitten, melatonine moet nemen (melatonine wordt in sommige landen verkocht 

als middel tegen jetlag en andere slaapstoornissen), je je uurwerk moet 

verzetten en wanneer je een dutje moet doen. De app is beschikbaar voor 

iPhone. 

Vlieg App – app tegen vliegangst 

Wie vliegangst heeft, kan deze overwinnen door de Vlieg app van Stichting VALK 

te installeren op zijn iPhone. De 'mobiele vliegangsttherapeut' stelt je gerust, 

geeft tips en uitleg, helpt je ontspannen met oefeningen die je tijdens de vlucht 

kunt doen in de vliegtuigstoel. En bij paniek zorgt de paniekknop voor een 

directe daling van het stressniveau. Voor en tijdens de vlucht wordt je dus zo 

goed mogelijk geholpen door deze mobiele therapeut.  

Is dit ok? 

De app 'Is dit OK?' is bedoeld voor luchtvaartreizigers. Deze app voor 

smartphones en tablets laat zien wat u wel en niet van vakantie mee naar huis 

mag nemen.'Is dit OK?' geeft een beperkt overzicht van de regels die gelden 

voor onder meer namaakartikelen, bedreigde dier- en plantensoorten, 

nepwapens en contant geld. Daarnaast geeft de app informatie voor het 

omrekenen van bijvoorbeeld valuta en schoenmaten. Beschikbaar voor iPhone en 

Android. 
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Your Rights 

Deze app werd pas in de zomer van 2012 gelanceerd door de Europese 

Commissie en is beschikbaar in 22 Europese talen. Zoals de naam het zelf zegt, 

kan je je rechten als passagier ontdekken als je bagage verloren geraakt is, of 

als je gestrand bent op de luchthaven. Op dit moment is de app beschikbaar voor 

lucht- en treinverkeer, maar vanaf 2013 wordt deze uitgebreid naar bus- en 

watervervoer. Your Rights kan gebruikt worden voor iPhone en iPad, Android, 

Blackberry en Windows Phone. Nog een pluspunt is, dat je de app offline kan 

gebruiken. Downloaden is dus de boodschap. Beschikbaar voor iPhone en 

Android. 

Hipmunk 

Deze app is perfect om vluchten op te zoeken. Je kunt de vluchten ordenen 

volgens ‘agony’ (kwelling). Dus in plaats van de vluchten te ordenen op prijs, 

krijg je hier te zien op welke vlucht je waarschijnlijk het minst koppijn zult 

krijgen. 
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 Openbaar vervoer Belgie

SNCB/NMBS 

In de NMBS-applicatie vind je: 

 Reisadvies op basis van je actuele positie (via GPS-localisatie) 

 Realtime treininformatie 

 Deur-tot-deur routeplanner (inclusief metro, tram, bus en wandeltraject) 

 Realtime vertrek- en aankomsttijden per station 

 Spoorinformatie 

 Storingen op het net 

 

Beschikbaar voor iPhone, Android, Symbian en Blackberry. 

Railtime 

Deze app is ook uitgebracht door de NMBS en je kunt 

hem gebruiken om real-time informatie op te halen 

over het treinverkeer in België. Wil je zien welke 

treinen er vertrekken of aankomen in een bepaald 

station? Of wil je de uren weten voor een specifieke 

route? Het kan via deze app allemaal. De app geeft je 

daarnaast ook een voerzicht van alle storingen op het 

net. 

Deze app is beschikbaar voor iPhone, Android en Windows 

Phone.  

De Lijn 

In deze app vind je een routeplanner voor de diensten 

van De Lijn, vertrekinformatie voor haltes in de buurt, 

de mogelijkheid om een SMS-ticket te bestellen en 

een lijst met voorverkooppunten in de buurt. 

Daarnaast slaat de app de reiswegen die je opzocht op, zodat je de volgende 

keer niet alles opnieuw moet ingeven.  

Beschikbaar voor Android, iPhone, Symbian en Windows Phone. 

MIVB 

Om haar klanten steeds beter en sneller te informeren, is de MIVB realtime 

informatie voortaan ook beschikbaar op alle mobiele platforms. Je kunt alle 

dienstregelingen en doorkomsttijden aan de haltes raadplegen. De mogelijkheid 

om de dichtstbijzijnde halte via GPS op te zoeken en de weergave van eventuele 

storingen en omleggingen maken van deze app het ultieme hulpmiddel om zich 

in Brussel te verplaatsen.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 
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Openbaar vervoer buitenland 

Metrokaarten 

Er bestaan verschillende apps met metrokaarten. Ze zijn makkelijk in gebruik en 

bevatten meestal ook een offline routeplanner, zodat je niet langer zelf moet 

zoeken welke lijn je moet nemen en waar je moet overstappen om aan een 

bepaalde bestemming te geraken… Steden met een metrokaarten-app zijn o.a.: 

 Londen: Tube Map 

 New York: New York Subway Map 

 Berlijn: Berlin Subway – Map and Route Planner 

 Barcelona: Barcelona Metro Map 

 Parijs: Paris Transport Map 

MetrO 

Ben je in een stad met een ingewikkeld metrosysteem waarvan je niets begrijpt? 

Dan is MetrO een app die voor jou van toepassing 

is. Het enige wat je moet doen is je vertrekplaats 

en bestemming ingeven plus de dag en het uur en 

MetrO zal de kortste weg vinden voor jou. De app 

helpt je de juiste metro te vinden in meer dan 400 

steden.  

Beschikbaar voor iPhone, Android, Symbian & Windows 

Phone. 

 

iRail European Rail Timetables 

Met deze app kan je alle dienstregelingen van 

Europese treinmaatschappijen volgen. Je geeft je 

vertrekstation en bestemming in en je ontvangt de 

reistijden, tussenstations en overstapplaatsen. 

Beschikbaar voor iPhone en iPad. 

Rail Planner – Offline Timetable for Eurail 

and InterRail Passes  

Deze app is ontwikkeld om Eurail en InterRail pashouders te helpen. Je kunt via 

de app de dichtstbijzijnde treinstations vinden, de dienstregelingen van een 

station opzoeken, stadsplannen en praktische informatie raadplegen van grote 

Europese steden en nog veel meer.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 
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HopStop 

Als je naar een grote stad gaat kan HopStop je helpen met het navigeren tussen 

verschillende manieren van openbaar vervoer (metro, bus, trein…), zodat je 

zonder problemen op je bestemming geraakt. Deze app kun je enkel gebruiken 

in de Verenigde Staten.  

Beschikbaar voor iPhone, iPad, Android en Windows Phone. 

Eurostar 

In de app van Eurostar kun je realtime informatie over de treinen ophalen, 

tickets boeken en de status van de trein bekijken die jij moet nemen. Er is ook 

de mogelijkheid om via je smartphone in te checken. 

De app is beschikbaar voor iPhone en Android. 

Uber 

Voor een vergoeding (vaak heel goedkoop) mag je mee met locals in hun voertuig. Zo 

heb je op maat vervoer op reis.  

Beschikbaar voor Android en iPhone  
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Internet onderweg? 
 

Veel mensen willen op het internet kunnen surfen in het buitenland. Je kunt 

hiervoor naar een internetcafé gaan of je blauw betalen aan mobiele 

netwerkkosten, maar er is een veel makkelijkere manier: een draadloos netwerk 

zoeken.. Veel restaurants, bars en hotels bieden al gratis draadloos internet aan, 

maar op veel openbare plaatsen kun je ook wifi vinden. Hieronder vind je enkele 

apps en tips die je kunnen helpen op je zoektocht! 

Wi-Fi finder  

We kunnen wel een overzicht geven van allerlei toeristische apps, maar voor heel 

wat apps heb je ook internetverbinding nodig. Via Wi-Fi finder kan je offline 

gratis hotspots vinden en zo heb je internettoegang en kan je dus gebruik maken 

van de applicaties.  

Beschikbaar voor iPhone, Android en Windows Phone. 

Free Wi-Fi 

Deze app toont U net als Wi-Fi finder een overzicht van alle draadloze netwerken 

in uw buurt. Zoek via de kaart naar de dichtstbijzijnde hotspot en tik erop om de 

routebeschrijving te krijgen.  

Beschikbaar voor iPhone. 

FastConnect 

Deze app is ontwikkeld door The Cloud, een bedrijf dat vooral in het Verenigd 

Koninkrijk op heel wat plaatsen gratis draadloos internet ter beschikking stelt. 

Het enige wat je hoeft te doen is een account maken en deze eenmaal ingeven in 

de app. Daarna zorgt de app ervoor dat je automatisch verbonden wordt met het 

internet als je je binnen het bereik bevindt van een Cloud-netwerk. Er zijn ook 

enkele hotspots beschikbaar in België en Nederland.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

FreeWifi Connect 

Deze app bevat de hotspots van FreeWifi in Frankrijk en toont welke het dichtst 

bij je liggen zodat je gratis kan surfen. Je moet net als bij FastConnect een 

account maken en dan kun je voor altijd gratis surfen op de netwerken van 

FreeWifi.  

Beschikbaar voor iPhone. 

Telenet en Belgacom 

Klanten van Belgacom en Telenet kunnen in België gratis verbinding maken met 

gratis hotspots. Telenetklanten kunnen gratis surfen op Telenet-hotspots en –

homespots. Het enige wat je hoeft te doen is je login aanvragen op de website. 
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Belgacom-klanten kunnen net hetzelfde doen, maar op de hotspots van 

Belgacom, die meestal FON_BELGACOM genoemd zijn. 
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 Communicatie met het thuisfront

 

Vroeger met pen en papier, nu met gsm, tablet en andere moderne 

hulpmiddelen… Hier horen vast en zeker alle sociale media bij (Facebook, 

Twitter, Instagram…), maar ook de volgende apps: 

WhatsApp Messenger 

WhatsApp is een zeer populaire mobiele berichtenapp waarmee je berichten 

foto’s, audioboodschappen en videoberichten kunt versturen. Het eerste jaar is 

gratis. Het enige wat je hoeft te doen, is ervoor zorgen dat je verbinding hebt 

met het internet en je kunt berichten sturen naar andere WhatsApp-gebruikers.  

WhatsApp is beschikbaar voor iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android en Symbian. 

 

Viber 

Viber werkt volgens hetzelfde principe als WhatsApp.  

Beschikbaar voor iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Symbian en Blackberry. 

 

Skype 

Je kunt met deze app ‘skypen’ via je smartphone of tablet. Met Skype kan je 

gratis videobellen, bellen naar vaste en mobiele nummers, met een hele groep 

bellen of chatten met elkaar. Bellen naar andere Skype-gebruikers is gratis, als 

je belt naar een vaste lijn dat moet je wel een bedrag betalen. 

Beschikbaar voor Windows Phone, Android, iPhone en Blackberry 
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Bpost Mobile Postcard 

 

Met deze app kan je een postkaartje versturen die de bestemmeling op karton in 

zijn brievenbus ontvangt. Bovendien is het een zeer snelle manier van versturen: 

als je voor 15 uur een postkaart verstuurt, krijgt de geadresseerde zijn kaartje 

de volgende dag al.  

Deze app is dus handig voor mensen die vanuit het buitenland een eigen foto 

willen versturen met een tekstje erbij. De app is gratis te downloaden, maar om 

een kaartje te versturen is de kostprijs €2.35 (zonder connectie- en 

roamingkosten).  

Beschikbaar voor iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone en Symbian. 

 

Triiing 

Deze nieuwe app van Telenet geeft je de mogelijkheid om via je iPhone over wifi 

te bellen aan het tarief van je vaste telefoon naar nummers. Je moet klant zijn 

van Telenet zijn. Grote voordeel is dat de persoon die je opbelt de app niet moet 

hebben, je belt hem gewoon op zijn vertrouwde nummer. 
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Communiceren met de lokale 

 bevolking
 

Je mag nog de grootste talenknobbel zijn, als je veel reist kan het wel eens 

gebeuren dat je ergens komt waar niemand je verstaat. Hieronder vind je enkele 

apps die je hiermee kunnen helpen.  

 

Lingolook Flashcards 

Lingolook biedt 8 verschillende taalgidsen aan: Chinees, Italiaans, Japans, Frans, 

Duits, Indiaas, Spaans en Mexicaans. Via sleutelwoorden en  150 ‘flashcards’ 

krijg je de vertalingen en kan je zinnetjes opmaken en korte gesprekjes 

opvoeren in een vreemde taal. Bovendien kan je ook luisteren hoe je een woord 

of zin moet zeggen, zodat je uitspraak altijd juist is. Naast de taalgidsen biedt 

Lingolook ook reistips en menulezers aan.  

De app is beschikbaar voor iPad en iPhone en je hebt zelfs geen internetverbinding nodig. 

Google Translate 

De populaire toepassing van Google bestaat ook voor iPhone, iPad, Android, 

Blackberry en Windows Phone. Door middel van 57 talen kan je nu gesprekken 

voeren met de lokale bevolking. Het enige wat je moet doen, is typen wat je wil 

zeggen, wachten op de vertaling. Je kunt dit dan zelf voorlezen of door de app 

laten voorlezen, zodat de anderen je verstaan. 

Vocre 

Als je op reis in het buitenland de taal van de bevolking niet spreekt , is deze app 

zeer handig. Er zijn 2 manieren hoe je de app kunt gebruiken:  

 Bij de 1e manier hou je je smartphone in de hand, spreek je de boodschap 

in en luister je naar de vertaling. 

 Bij de 2e manier leg je het toestel op tafel zodat beide partijen in hun 

eigen taal kunnen communiceren en Vocre heen en weer vertaalt. 

Wanneer je iets inspreekt, verschijnt de tekst op het scherm en kun je die 

met het klavier nog corrigeren. Beschikbaar voor iPhone en Android. 

Lie to me 

Ook al voor raadsels gestaan in het buitenland? Een vlotte verkoper beweert dat 

het voorwerp waar jij net je oog laat op vallen van hoge kwaliteit is terwijl je 

buikgevoel je net het omgekeerde doet geloven. vervelend!  

Je wil die verkoper heel graag geloven, of beter: je wil heel graag dat hij de 

waarheid spreekt maar ondertussen krabt hij aan z'n neusharen, knikt z'n 

linkerknie en belemmert hij je de doorgang naar de uitgang... wat gedaan? even 
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je smartphone bovenhalen. Tik druk gesticulerend de app 'Lie to Me' aan dat je 

wegwijs maakt in het internationale taaltje dat lichaamstaal wordt genoemd 

maar dat je niet altijd even goed onder de knie hebt. Beschikbaar voor Iphone 

Point It 

 

Deze app is uitgebracht in navolging van het boekje ‘Point it: 

traveller’s language kit’ dat ondertussen al meer dan 2 miljoen 

keer verkocht is. In de app vind je het volledige en onverkorte 

boekje, geïndexeerd in 6 talen. Er wordt gebruik gemaakt van 

foto’s waar je bepaalde dingen kan op aanwijzen als je iets nodig 

hebt of wil weten. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

 

Word Lens 

 

Met deze app kun je een foto maken van enkele woorden in een 

vreemde taal. De app vertaalt deze dan naar je eigen taal. Het is 

een beetje zoals ‘x-ray vision’, maar in plaats van door iets te 

kijken, zie je het in je eigen taal! 

Beschikbaar voor iPhone en iPad. 

 

Translator Speak & Translate 

Een gratis app de je taalt herkent en 

vertaalt in 100 talen. Een simultane 

auditieve vertolker.     

Beschikbaar voor Android 

Speak & Translate  

Deze app doet hetzelfde voor iPhone   

 

Duolingo 

 

Een verslavende manier om spelenderwijze talen op te frissen of 

een nieuwe taal onder de knie te krijgen. Spijker je Frans, Duits, 

Spaans, Italiaans, Portugees of Engels bij voor je vertrek of 

onderweg. Nog even geduld voor China-reizigers. Er wordt aan 

gewerkt  

Beschikbaar voor iPhone en iPad. 
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Foto’s 
 

Instagram 

Instagram is een sociaal netwerk waarop foto’s gedeeld kunnen 

worden. Je installeert de app op je mobiele telefoon en de foto’s 

die je ermee maakt, kan je op Instagram en andere sociale 

media (facebook, twitter…) delen. 

 

Snapseed 

Snapseed dient om foto’s te bewerken, te corrigeren en aan te passen. Je denkt 

misschien, ik heb toch Fotoshop, wel, deze app is anders. Via hun 

eigenzinnigheid en originaliteit is dit zeker geen copy paste. Met verschillende 

effecten kan je je foto’s veranderen. Door verticaal te vegen verander kies je 

welke variabele  je wil veranderen. Door horizontaal te vegen bepaal je in 

hoeverre je deze variabele verandert.  Als je foto op punt staat kan je hem ook 

delen met je vrienden via Facebook of Twitter.  

Gratis voor iPhone en Android. 

Halftone 

Als je foto’s maakt via Halftone en er de nodige filters en grafische elementen 

aan toevoegt dat de app aanbiedt, dan zien de foto’s eruit alsof ze van uit een 

strip zijn. Wie goed met Halftone kan werken, kan ook al zijn foto’s van de reis 

bundelen en dus eigenlijk een soort stripverhaal maken van je reis. Het is ook 

mogelijk om de foto of het stripverhaal dan te posten op de sociale netwerksites 

zodat ook je vrienden je reis kunnen ‘lezen’. 

Beschikbaar voor iPhone en iPad. 

Adobe Express 

Als je foto’s neemt, is het wel eens mogelijk dat er eentje bijzit die niet goed is 

gelukt. Met Adobe Express kan je zo’n foto’s bewerken zodat je toch een 

prachtige herinnering hebt. Je kan de foto bijsnijden, recht maken, draaien en 

spiegelen. Daarnaast kan je ook de belichting aanpassen alsook de helderheid, 

werken met contrasten en andere tinten nemen. Je kan de foto ook laten 

veranderen in zwart-wit, inkleuren of verscherpen. Met de app kan je ook allerlei 

effecten toevoegen zoals een sepiatint. Adobe Express werd door 

ReizenMagazine uitgeroepen tot één van de allerbeste reisapps.  

Gratis app en beschikbaar voor iPad, iPhone en Android.  
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Magic Hour 

Deze app toont je het juiste moment om te fotograferen op de gouden uren (het 

eerste en het laatste uur zonlicht van de dag) op basis van je locatie.  

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

Panoramische foto’s maken 

In veel smartphones zit deze functie tegenwoordig ingebakken, maar er zijn er 

nog steeds die dit niet kunnen zonder app. Hieronder vind je enkele apps 

waarmee je makkelijk panorama’s kunt maken. 

 Photaf Panorama 

 Photosynth 

 AutoStitch Panorama 

 360 Panorama 

 DMD Panorama 

 Pano 

 Sfera 

 YouSpin Lite 

 PanoLab 

 Panorama 360 Camera 

Sunrise & set 

Deze app heeft een heel simpel doel. Hij vertelt je precies wanneer de zon 

opkomt, ondergaat en hoe lang de schemering duurt. In de app kan je zelfs de 

baan van de zon bekijken, zodat je weet wanneer een gebouw of plaats op z’n 

mooist is in het zonlicht. Je moet voor deze app beschikken over een 

internetverbinding.  

Beschikbaar voor iPhone & iPad. 

Camera+ 

Deze app combineert een uitgebreide camera met enkele effecten. Deze camera-

app is veel beter dan de ingebouwde app voor iPhones, maar kost wel 79 cent. 

Beschikbaar voor iPhones. 
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Weer en klimaat 

Weather Channel  

 

Met deze app kan je het weervoorspellingen van 10 dagen 

ver volgen. Zo kan je je reis wat organiseren, wanneer je wat 

bezoekt. Als er regen wordt uitgegeven kan je opnemen in je 

planning dat je geen tuinen van een kasteel bezoekt 

bijvoorbeeld, of een lange wandeling gaat maken. Als het een 

zonnige dag zal zijn, kan je al je zwemgerei klaarleggen om 

de volgende dag als eerste je plaatsje op het strand te 

kiezen. 

Weerplaza buienalarm en radar 

Weerapplicaties zijn zeer populair bij reizigers. Eentje ervan is Weerplaza. Deze 

app voor Android geeft een compleet overzicht weer van de weersituatie op je 

bestemming. Naast het weer van vandaag en morgen, vind je ook het 

betrouwbare overzicht voor de volgende 14 dagen. Enerzijds zie je echt je 

bestemming, anderzijds kan je ook de buienradar raadplegen. Ten derde zie je 

ook het weer in de populairste landen in de wereld. 

 

Met de nieuwste update zie je nu ook het weerbericht op de wintersportlocaties. 

Je vindt er informatie terug over de locatie zelf, de sneeuwhoogte, de 

sneeuwverwachtingen, de kwaliteit van de sneeuw, welke pistes er zijn.  

Met Weerplaza kan je ook via de webcam live zien wat er gebeurt op je 

wintersportbestemming.  

Beschikbaar voor iPhone, Android, Blackberry en Windows Phone. 

Buienradar 

 

Je krijgt een zeer nauwkeurige weersvoorspelling voor je huidige 

locatie. Je krijgt een kaart voor je, met daarop eventuele buien, 

zo kun je altijd zien wanneer het gaan beginnen regenen. 

Beschikbaar voor iPhone, iPad, Android en Symbian. 
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Weeronline 

 

In de app van weeronline kun je verschillende plaatsen 

toevoegen waarvoor je dan afzonderlijk de weerkaart kunt zien. 

Daarnaast kun je ook een 2- en 14-daagse voorspelling 

raadplegen voor die plaatsen. Ze werken met een 

puntensysteem op 10 voor het weer, maar ook voor bijvoorbeeld 

‘voetbal’, ‘barbecue’, ‘wandelen’, ‘kamperen’… maar ook ‘korte 

rokjes’…  

Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. 

World UV 

 

Met deze app kun je op elk moment van de dag zien hoe sterk de 

UV-straling is op een bepaalde locatie. Op dit moment staan er in 

de databank meer dan 10000 locaties.  

Beschikbaar voor iPhone. 
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Handig? 
Als afsluiter nog enkele apps die in bepaalde situaties toch hun nut kunnen 

bewijzen, maar voor de rest enkel maar ‘vulling’ zijn… Probeer ze vooral zelf 

eens! 

Sit or Squat Bathroom Finder 

Deze app kun je gebruiken in situaties waar wildplassen geen optie is. De app 

geeft je een overzicht van de toiletten in de buurt… Geen verdere uitleg nodig. 

Beschikbaar voor iPhone en Android. 

Zaklamp-apps 

Je kunt verschillende apps downloaden die de flitser die al dan niet in je telefoon 

zit, kunnen omvormen tot een zaklamp. Dit kan handig zijn als je in het donker 

een sleutelgat moet zoeken, als de elektriciteit uitvalt of als er gewoon geen licht 

nodig is en je iets wil doen waar je absoluut licht voor nodig hebt… 

Enkele voorbeelden: 

 Flashlight (iPhone) 

 Tiny Flashlight (Android) 

 Brightest LED flashlight (Android) 

 Mega Flashlight (Android) 

Kijk hier vooral voor een gratis app, want ze doen toch allemaal hetzelfde, nl. het 

lichtje op je gsm aansteken… 

Controleer je dataverbruik! 

Via onderstaande gratis app controleer je eenvoudig je dataverbruik en zie je 

mooi hoeveel bytes je ontvangen en verstuurd hebt.  

3G Watchdog 

Netcounter 

Operatoren als ‘Telenet Mobile’, ‘Hello!’ van Proximus, ‘My 

Mobistar’. 

Tip! Schakel je automatische updates uit voordat je naar het buitenland vertrekt. 
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Oproep 
Heb je zelf apps gebruikt op reis of tijdens de voorbereiding van een reis en zijn 

die niet in dit dossier opgenomen? Of heb je gewoon enkele goeie apps die zeker 

het vermelden waard zijn? 

Speel ze dan door naar info@wegwijzer.be en we vullen ze aan in het dossier. 

 

 

 

mailto:info@wegwijzer.be

