FAQ
Kom er niet uit ondanks deze faq? Mail ons!
Over de route: friesland@tevoet.nl
Algemeen: info@odulphuspad.nl
Over de app: info@abelleisure.nl
De helpdesk van Abelleisure staat gedurende werkdagen voor je klaar op: 0573280772
Zij helpen je graag!
Vraag: Waar kan ik stempelen tijdens de Corona?
Stempelen kan soms een probleem geven bij enkele trajecten maar je kunt later altijd je
stempel halen bij één van de superstempelposten. Deze zijn gerechtigd om voor alle
trajecten te stempelen. Deze stempelposten zijn ondergebracht bij VVV Sneek, VVV
Bolsward en VVV Mar&Klif in Oudemirdum. Mogelijk zijn deze, afhankelijk van de zwaarte
van de ‘lockdown’ ook gesloten. Kootje bij de Brug (Novice) kan op afspraak buiten het
toeristisch seizoen alle stempels zetten (0622273586).
Verder kun je bij stempelposten die zijn ondergebracht in een plaatselijke supermarkt,
gedurende de openingstijden je stempel van het betreffende traject halen (zie boekje).
Vraag: Ik zie mijn gekochte routes niet op mijn toestel, hoe kan dit?
 Ben je wel ingelogd? Dit is te zien in de app bij ‘settings’. Bij ‘account’ dient
‘Registered’ te staan. Wanneer je niet met je account bent ingelogd, zijn er sowieso
geen routes gekoppeld.
 De aangekochte routes zijn pas zichtbaar na het downloaden (per route) en
verschijnen dan onder het kopje: ‘on device’.
 Je kunt de routes opzoeken via ‘search’, zoals in het geval van St. Odulphuspad.
Wanneer je ‘Odulphus’ typt bij ‘search’ verschijnen alle routes uit deze bundel.
Opm. 1: wanneer je iets typt bij ‘search’, dien je eerst op ‘return’ te klikken voordat het
groene balkje ‘go for it’ zichtbaar wordt. Je ziet daarna de ‘search results’.
Opm. 2: wanneer je hierna een nieuwe zoekopdracht wilt ingeven, moet je eerst op
het pijltje klikken, bovenin het scherm, links naast ‘search results’, dan kom je weer
op het juiste zoekveld.



Wanneer er een bundel is aangekocht of via een QR-code is ‘betaald’, is het blauwe
balkje ‘buy route’ (per route) veranderd in de groene ‘download’.

Vraag: Kan ik de QR-code uit het St. Odulphuspadboek scannen?
Ja, deze scan is gekoppeld aan alle 15 trajecten van het St. Odulphuspad.
Vraag: Hoe scan ik de QR-code uit het St. Odulphusboek?
Ben je in de RoutAbel app ingelogd met je account? Klik dan op een willekeurig traject van
het St. Odulphuspad. (Je vindt deze bijvoorbeeld via ‘search’. Wanneer je Odulphus typt bij
‘search’ verschijnen alle routes uit deze bundel.
Opm.:: wanneer je iets typt bij ‘search’, dien je eerst op ‘return’ te klikken voordat het groene
balkje ‘go for it’ zichtbaar wordt. Je ziet daarna de ‘search results’.)
Klik op een willekeurig traject, zodat je de route informatie te zien krijgt. Naast het blauwe
balkje ‘buy route’ zie je een picto van een camera/QR-code. Wanneer je hier op klikt,
verschijnt er een pop-up met de vraag of je RoutAbel toegang wil geven tot het gebruik van
je camera (de camera wordt uiteraard alleen gebruikt om een QR-code te scannen!). Klik op
ok’ en scan de QR-code uit het boekje. Op deze manier komen de routes/trajecten onder je
account te staan.

Wanneer er een bundel is aangekocht of via een QR-code is ‘betaald’, is het blauwe balkje
‘buy route’ veranderd in de groene ‘download’. Klik op ‘download’ om de route/het traject op
je telefoon te zetten. Om het geheugen van je telefoon te sparen, dien je elk traject
afzonderlijk te downloaden.

Vraag: Kan de QR-code uit het St. Odulphuspadboek maar 1x gescand/gebruikt
worden?
De QR-code kan meerdere keren gescand worden. Per account kan dit slechts 1x. De code
is dan al gekoppeld aan het account en daardoor kan deze niet nogmaals gescand worden.
Wanneer je in de app zoekt op ‘Odulphus’, zie je bij deze routes/trajecten de download-picto
staan, wat aangeeft dat je deze routes al in bezit hebt.
Vraag: Ik heb de QR-code gescand, maar het lukt mij niet om de routes van het St.
Odulphuspad op mijn telefoon te krijgen.
Heb je al gekeken bij één van de Odulphuspad-trajecten of deze misschien toch al
toegekend is aan je account? Het is namelijk niet zo dat je na het scannen de routes direct in
beeld krijgt. Het scannen is een manier om de routes kosteloos aan je account toe te
voegen.
Om dit te checken, open je een willekeurig traject van Odulphus. Wanneer hier een groen
balkje staat met ‘download’ (zie onderstaande afbeelding), heeft de QR-code gewerkt. Om
het geheugen van je telefoon te sparen, dien je de trajecten per stuk te downloaden. Pas
daarna staan ze op je telefoon.
Je gedownloade routes kun je altijd terugvinden onder ‘on device’. Wil je ze na het wandelen
verwijderen uit de app, dan swipe je de route naar rechts. Dan verschijnt er een rood vlak
waarna de route in de prullenmand belandt. De route blijft echter altijd gekoppeld aan je
account en kun je te allen tijde weer downloaden.

Vraag: Het lukt mij niet om de QR-code uit het boekje te scannen.
Je moet de app wel toestemming geven om gebruik te maken van je camera, zodat de QRcodes gescand kan worden. Indien je dit hebt geweigerd, kun je dit weer aanpassen via de
instellingen van je telefoon.

Mocht dit niet helpen, dan zit het probleem wellicht in je telefoon. Je moet de telefoon dan
een keer aan- en uitzetten (opnieuw opstarten) en kijken of het probleem is opgelost.
En/of je kunt de app een keer verwijderen van je telefoon en daarna opnieuw downloaden.
Je dient dan wel weer opnieuw in te loggen. Om te checken of het scannen wel gelukt is,
zoek je in de app op ‘Odulphus’ (via de zoekfunctie onderin het scherm). Wanneer de routes
zijn gemarkeerd met een blauw balkje ‘download’ wil dat zeggen dat deze gekoppeld zijn aan
je account.
Vraag: Hoe kan ik een route verwijderen van ‘my device’?
Klik op ‘on device’ en veeg de betreffende route naar rechts. Deze route blijft uiteraard altijd
gekoppeld aan je account en houdt het groene balkje ‘download’.
Vraag: Ik heb jullie app gedownload en een account aangemaakt en geactiveerd. Bij
het zoeken vindt de app uitsluitend routes in de buurt van mijn locatie. Wat doe ik
fout?
Heb je bij de zoekfunctie (via search) bij 'Distance to start' de keuze 'All RoutAbel'
aangevinkt? Je kunt namelijk kiezen uit 10, 100, 250 of ‘all routes’.
Wanneer je daarna op 'Go for it' klikt, krijg je alle routes te zien. Nu is het wel zo dat wanneer
je door de ‘search results’ scrollt, je eerst een aantal routes te zien krijgt. Wil je meer routes
zien, dan moet je verder scrollen, zodat de app meer routes kan laden (je scrollt dan verder
bij laatste route en houdt onderaan de lijst het touchscreen even vast. Je zult zien dat er dan
steeds meer routes zichtbaar worden).
Voor een goed overzicht van routes kun je beter 'maps' gebruiken. Hier zie je een kaart met
de routes per regio/plaats. Vanwege de grote hoeveelheid routes duurt dit laden een aantal
seconden.
Vraag: Hoe kan ik thuis de route alvast bekijken?
Door op betreffende route te klikken en daarna op groene balkje ‘start route’. Je krijgt dan de
pop-up ‘You’re too far away’. Klik op ‘preview’ en de routekaart verschijnt in beeld.
Vraag: Ik kan niet meer inloggen en heb een nieuw wachtwoord aangevraagd, maar
heb geen mail ontvangen.
Soms zien de e-mail-clients dit als spam. Check daarom even je ‘ongewenste mail’ of
‘reclame’.
Je kunt het wachtwoord ook resetten via de web-pagina https://www.routabelmanager.nl/api-routabel/resetpassword.php. Hiermee wordt ook een mailtje met een
persoonlijke link verstuurd. Ook dit zal wellicht in de spam terechtkomen.
De mail wordt in bijna alle gevallen direct verstuurd en zal binnen enkele seconden in je
mailbox verschijnen (afhankelijk van de instellingen van je mail-cliënt moet je de inhoud even
verversen om de nieuwste mail direct te kunnen zien, anders zal het enkele minuten kunnen
duren voordat je de mail ontvangt). Het ingevulde e-mail adres moet wel gelijk zijn aan het
adres waarmee het account is aangemaakt. Als het e-mail adres is veranderd dan kun je een
nieuw account maken of contact opnemen met AbelLeisure via info@AbelLeisure.nl
Vraag: Kan ik de trajecten ook in de andere richting wandelen?
De 15 trajecten van het St. Odulphuspad zijn ontworpen om in één richting te wandelen. Als
je de aangegeven looprichting volgt, sluit het traject aan op de bijbehorende teksten en
geluidsfragmenten in de RoutAbel app. Het maakt voor de beleving dus wel degelijk uit in
welke richting je wandelt. Wil je toch een traject in tegengestelde richting wandelen, gebruik
dan de wandelknooppunten.

Vraag: Zijn de trajecten bewegwijzerd?
Nee, onderweg tref je wel geregeld de St. Odulphuspad-routemarkers (bordjes) aan. Deze
zijn echter niet bedoeld als bewegwijzering, maar dienen als fysieke ‘branding’ van deze
meerdaagse wandelroute. Wandel je de trajecten in tegengestelde richting, dan kom je geen
routemarkers tegen.

Vraag: Welke app-versie van RoutAbel is de nieuwste?
Als je het St. Odulphuspad met de RoutAbel app wandelt, controleer dan of je de nieuwste
versie van deze app op je smartphone hebt staan. Dit kun je controleren via de appstores
van Google of Apple. Zoek in de appstore op ‘RoutAbel’, je krijgt dan de app in beeld met de
opties ‘werk bij’ (dan heb je dus een verouderde versie) of ‘open’ (dan ben je up-to-date).

Vraag: Kan ik het Odulphuspad wandelen met eigen GPS/GPXdevice?
Helaas is het antwoord daarop nee...Voor de Odulphusroute is alleen de gratis app van
RoutAbel-app beschikbaar. We hebben dus ook geen GPX bestanden. Met behulp van die
app is de beleving wel optimaal te noemen, namelijk door de extra informatie die niet in de
gids is te vinden.
Vraag: Kan ik mijn hond meenemen?
Het is niet heel simpel om deze vraag te beantwoorden. Het hangt er ook
vanaf of je de gids of de app gebruikt. Wandelen met de app levert wel
de mooiste route maar ook de meeste problemen op!
Op het grootste deel van de route is wandelen met de gids via de
knoopunten echter geen probleem. Wel moet de hond meestal aangelijnd

worden in de bossen in Gaasterland.
Echte verboden zijn er met name in de Greidhoek te vinden omdat het
daar regelmatig paden over boerenland betreft. Helaas is voor ons onmogelijk om met
zekerheid te zeggen waar de verboden van kracht zijn.
Per etappe
1. Novice tussen Greonterp en Syp Set is een klein deel (officieel)
niet te bewandelen in het broedseizoen. Dat wordt echter in de praktijk
door de meeste mensen genegeerd.
2. Lux Aeterna vormt geen probleem
3. Via lopen op de dijk betekent wel vaak schapen op de dijk en ook
veel hekken. Deels onderlangs wandelen kan echter ook.
4. Promontorium aangelijnde hond
5. Bellum aanlijnen (loopt deels via landgoed Kippenburg en de
golfbaan)
6. Moenia Perlae aanlijnen (deels via landgoed Mottekamp)
7. Refugium aanlijnen (weer deels via landgoed Kippenburg)
8. Tumulus aanlijnen
9. Iundatus aanlijnen route loopt deels via particulier natuurgebied
Wolvetinte bij het Heidenschip dus geen honden
10. Aether deels via een camping en een natuurgebied (kade) dus geen
honden. En opnieuw via Syp Set naar Blauwhuis dus weer is de
(officiële) seizoensbeperking van toepassing.
11. Vitus de kerkepaden tussen Westhem-Abbega en Pikesyl-Oosthem zijn
verboden voor honden.
12. Refter de kerkepaden bij Oosterwierum en Mantgum zijn verboden voor
honden.
13. Campanarium het kerkepad tussen Funs en Hijlaard is verboden voor
honden
14. Viridarium verschillende kerkepaden status onbekend.
15. Presbyter deels route door het boerenland, verboden voor honden.
Onmogelijk?
Het lijkt dus op het eerste gezicht bijna onmogelijk met een hond te
wandelen. In de meeste gevallen is er echter toch een aantrekkelijke
alternatieve route mogelijk. Het vergt dus echter wel wat meer
voorbereiding.
Gids of app gebruiken?
In zijn algemeenheid is het ook duidelijk dat wandelen via de gids
bijna overal wel mogelijk is. De app daarentegen levert dus meer

problemen op. Zelf alternatieven via het Wandelnetwerk Friesland
belopen biedt in de meeste gevallen echter wel een oplossing.

Vraag: Kan ik het St. Odulphuspad financieel ondersteunen?
Ja dat kan! Ga naar https://st-odulphus-pelgrimspad.kentaa.com/ Hier kun je een bijdrage
doen aan het St. Odulphuspad. Ondersteuningen boven de €20,- ontvangen een gratis boek!
Vraag: Waar kan ik de St. Odulphuspad-Badge aanschaffen?
Je kunt de Badge aanschaffen bij de Wereldwinkel in Bolsward (naast de Broerekerk). Je
ondersteunt met de aanschaf het St. Odulphuspad en de Wereldwinkel Bolsward. Daarnaast
kun je de Badge aanschaffen bij Kootje bij de Brug en bij VVV Mar & Klif te Oudemirdum.

