
 
 
 
 
 
 

FAQ – STRAVA RUNNERS 8800 
 

• Wat is Strava en hoe word ik lid van de digitale loopgroep Strava Runners 8800? 
Strava is een programma dat jouw gelopen kilometers en tijden bijhoudt met behulp van een GPS in je 
smartphone of horloge. Je hebt er enkel een gratis Strava-account voor nodig! Om Strava te gebruiken 
moet je eerst de app downloaden en installeren op jouw telefoon. Vervolgens kan je op twee 
manieren een account aanmaken. Of je maakt een account aan op de website van Strava of je logt in 
met Facebook. 
 

 
Om lid te worden van onze digitale loopgroep open je de Strava app, zoek ‘Strava Runners 8800’ op in 
‘Clubs’, open de groep en klik op ‘Lid worden’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Hoe registreer ik een activiteit in de app? 
Aan het begin van je looptocht wacht je op een sterk GPS-signaal. Dan start je de registratie door te 
drukken op ‘Opnemen’ en ‘Start’, wanneer je eindigt druk je op ‘Finish’. Zorg er wel steeds voor dat je 
activiteit ingesteld staat op ‘Hardlopen’. De meeste sporthorloges synchroniseren met de Strava app. 
 

 
 

• Wat als ik geen goed gps-signaal kan ontvangen? 
Zorg dat de locatieservices voor je app zijn ingeschakeld en dat je vrij zicht op de lucht hebt, weg van 
gebouwen, bomen en andere obstakels. Het kan soms een minuut of twee duren voordat het 
apparaat een sterk signaal van de satellieten heeft opgepikt. Loop je met een sporthorloge, dan 
gelden dezelfde tips. 
 

• Wie krijgt deze activiteit te zien? 
Je hebt na elke activiteit telkens de keuze wie jouw activiteit kan zien: 
alleen jij, je volgers of iedereen op Strava. 
 
Belangrijk: neem je deel aan een Strava Challenge (om een loopshirt #VANRSL te winnen) of aan de 
Strava segmenten (om een prijs te winnen), dan plaats je je activiteit best zichtbaar voor iedereen. Pas 
dan is deze te zien in klassementen voor segmenten en andere uitdagingen. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

• Hoe kan ik mijn privacy toch zoveel mogelijk bewaren? 
Tip: maak gebruik van ‘privacyzones’! Zo kan je een gedeelte van je activiteit verbergen, bijvoorbeeld 
de directe buurt van je persoonlijk adres. Je kiest bovendien zelf de straal rond de gekozen locatie 
waarin je activiteit niet zichtbaar is. Ga hiervoor naar ‘Instellingen’ en klik op ‘Privacybeheer’, bij ‘Meer 
regelaars’ kan je 1 of meerdere privacyzones instellen. 
 

 
 

• Hoe kan ik de details van een activiteit bewerken? 
Wanneer je een van je activiteiten bekijkt, kun je de naam, het type en de privacyinstelling daarvan 
bewerken door op het potlood (wijzigen) te tikken. Ga naar ‘strava.com’ om de activiteit in te korten 
en extra gegevens aan het begin of eind te verwijderen. 
 

• Kan ik een Strava loopshirt kopen? 
Helaas, deze exclusieve shirts kan je enkel winnen door deel te nemen aan één of meerdere van onze 
8800 Strava Challenges. 
 

• Wat is een 8800 Strava Challenge? 
Elke maand zorgen we voor een 8800 Strava Challenge en plaatsen we een bepijlde ‘Permanente loop- 
& wandelroute’ (https://sport.roeselare.be/permanente-loop-en-wandelroutes) in de kijker. 
Wat houdt dit in? 
 

▪ Je hebt een volledige maand de tijd om de route in de kijker te wandelen of te lopen 
▪ Plaats de activiteit telkens openbaar, registreer deze als een hardloopsessie en voeg de 

hashtag #sportersbelevenmeer toe 
▪ Loop steeds minstens de volledig bepijlde route, extra geregistreerde kilometers vormen 

geen probleem 
▪ Maak kans op het winnen van een Strava Runners 8800 clubshirt 

 
De route in de kijker en alle winnaars worden telkens de eerste dag van de maand bekend gemaakt. 
Deze challenges worden ook systematisch als evenement aangemaakt in onze loopgroep Strava 
Runners 8800. 
 

• Wat is een segment en hoe worden de Strava Runners 8800 segmenten gemaakt? 
Je op gps gebaseerde activiteiten kunnen worden opgesplitst in kleinere delen: segmenten. 
Segmenten markeren specifieke kenmerken of delen van een route, zoals een klim of een lastig stuk. 
Elke keer als je een segment afmaakt, wordt je tijd opgenomen, zodat je deze kunt vergelijken met 
eerdere pogingen en die van je vrienden en andere Strava Runners 8800 leden. 
 
Op voorhand wordt er via de website strava.com, voor elke stratenloop, een Strava Runners 8800 
segment aangemaakt. Deze segmentgegevens zijn afkomstig van de echte gegevens die we naar 
Strava hebben geüpload. 
 

https://sport.roeselare.be/permanente-loop-en-wandelroutes


 
 
 
 
 
 

• Hoe neem ik deel aan Strava Runners 8800 segmenten? 
Je neemt aan een stratenloop van Roeselare Loopt deel met de Strava app of een sporthorloge en 
laadt, ten laatste 24 uur na de wedstrijd, je loopactiviteit op. Je zorgt ervoor dat iedereen deze 
activiteit kan zien. We belonen per stratenloop de snelste man, vrouw en een lucky Strava Runner 
#VANRSL. Elke loper kan slechts één keer/jaar de prijs winnen. 


