
HANDLEIDING STRAVA 

1. Aanmelden of account aanmaken op strava  

Ga naar www.strava.com en log in of maak een account aan via facebook, google, apple of 

email. 

 

2. Lid worden van Strava Runners Izegem 

Via ontdekken -> clubs kan je de club “STRAVA RUNNERS IZEGEM” zoeken. 

 

http://www.strava.com/


In de zoekbalk vul je “STRAVA RUNNERS IZEGEM” in en zorg zeker dat je “hardlopen” 

aanklikt. Daarna klik je op zoeken. 

Als je nog geen lid bent zal onder de clubnaam de oranje knop “lid worden” staan en zo maak 

je deel uit van de club. 

 

3. Nodig je vrienden uit  

We willen zoveel mogelijk leden in onze club dus kan je al je strava vrienden uitnodigen om 

ook deel uit te maken van onze club. 

 

4. Hoe zoek je de segmenten? Hoe bekijk je het klassement van de segmenten?  

Wil je eens weten op de hoeveelste plaats je staat gerangschikt op het segment binnen de 

club “STRAVA RUNNERS IZEGEM”? 

Dat kan! 

Naast het logo van strava vind je een icoontje van een vergrootglas waarmee je het segment 

kan zoeken.  

Zorg zeker dat je zoekt onder “segmenten” want standaard zal dit op “sporters” staan. 

Geef de naam van de omloop in waarvan je het klassement wil zien. 

De verschillende routes zijn als volgt geregistreerd op strava als segment: 

Omloop Sportcentrum 

Omloop Emelgem 

Omloop Bosmolens 

Omloop Kachtem 

  



Heb je het segment gevonden dan kan je gaan bekijken waar je staat in de rangschikking 

volgens je beste resultaat. Je kan links aanklikken dat je voor dit segment enkel het 

klassement van de “STRAVA RUNNERS IZEGEM” wil zien. 

 

5. Hoe kan je een wandeling wijzigen naar hardloopsessie?  

Ga naar training -> mijn activiteiten 

 



Je zal een overzicht krijgen van al je activiteiten en het is belangrijk dat je alle wandelingen 

tijdens de maanden juli en augustus wijzigt naar “hardloopsessie” om in het clubklassement 

opgenomen te worden. 

 

 

Uiteraard kan je via je smartphone handmatig een activiteit opnemen en kan je dit meteen 

als hardloopsessie registreren zodat je nadien niet hoeft aan te passen. 

6. EEN FOTO OF OPMERKING TOEVOEGEN AAN JE ACTIVITEIT 

Kom je onderweg een leuke plaats tegen waar je even tijd neemt voor een foto? 

Wil je een toffe tekst bij je activiteit plaatsen? 

Open dan je Strava app op je smartphone en ga naar je activiteit. 

Rechtsboven zie je 3 “bolletjes” en wanneer je daar op klikt krijg je de keuze om foto’s toe te 

voegen of via “bewerken” een omschrijving  toe te voegen. 

 



 

 

Heb je nog vragen, suggesties of opmerkingen neem dan 

gerust contact op met de sportdienst via 

sportdienst@izegem.be  

mailto:sportdienst@izegem.be

