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STRAVA CHALLENGE 
Zandhoven 

 

Wat houdt de Strava challenge in? 
 
In team: 

4 weken lang (van 5/07-1/08) strijden de deelgemeentes van Zandhoven tegen 
elkaar. Dit doen ze door zoveel mogelijk loop- en fietskilometers te verzamelen. 
Iedere week worden de kilometers per onderdeel opgeteld en vervolgens worden er 

punten uitgedeeld. De gemeente met de meeste loopkilometers krijgt 5 punten, de 
2de krijgt 4 punten, enzovoorts. Bij het fietsen is dit net hetzelfde. De deelgemeente 
die op het einde de meeste punten heeft die wint. 

 
Individueel: 
Individueel valt er ook eer te behalen tijdens deze 4 weken en dat gaat op de 

volgende manieren: 

1. Zorg voor de snelste tijd op 1 of meerdere van de onderstaande loop- en 

fietssegmenten. Zowel de snelste vrouw als man die inwoner zijn van de 
gemeente Zandhoven krijgen een prijs. 
a. Loopsegmenten (meestal houten paaltjes met daarop een zwarte pijl met 

een witte achtergrond) 
1. Looppad Zandhoven (start sportcomplex “Het Veld”)  

2. Looppad Massenhoven (start kerk) 
3. Looppad Viersel (start kerk/parochiezaal) 
4. Looppad Pulle (start straatje over de kerk) 

5. Looppad Pulderbos (start rechts van de kerk) 
b. Fietssegmenten (geen aanduiding) 

1. Kasseistrook Scheldeprijs Zandhoven (Pulderbos – Voort richting 
Viersel) 

2. Parallel E34 (Zandhoven – Mussenbaan richting kruispunt met 

Nazarethpad) 
3. Sluizen Viersel tot kleine Nete (Viersel – Netekanaal oversteken en 

dan onder de brug door tot vlak voor de volgende brug) 
4. antwerpsebaan (Massenhoven – straat van de kringloopwinkel tot aan 

de hockey van Massenhoven – geef de straat in zonder hoofdletter!) 

5. Fatima tot bocht (Pulle – net voor Fatimaoord tot bocht naar links 
Vroegeinde) 

2. Zorg voor het meeste aantal pogingen. Hierbij speelt snelheid geen rol, maar 
wie het segment op 4 weken tijd het vaakst heeft afgelegd krijgt de titel van 

‘local legend’. 
3. Zorg voor een mooie figuur op je mapje en stuur deze door naar 

sport@zandhoven.be. 
 
 
 

 
 
 

Dienst sport & jeugd 

03-410 16 65 

sport@zandhoven.be 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Schildebaan 22b – 2240 Zandhoven 2 

Wat is Strava? 
 
Strava is één van de bekendste sportactivity-tracker apps die er bestaat. Gebruikers 

kunnen in de app hun eigen sportprestaties bijhouden of met andere gebruikers 
vergelijken. Via een GPS-systeem kan Strava meten hoe ver, lang en snel je bv. 
fietst, wandelt of loopt (andere sporten zijn ook mogelijk). 

Je kan ook andere mensen volgen op strava en als je dit doet dan kan je hun 
activiteiten ook zien en deze liken. Deze mensen kunnen op hun beurt dan jou ook 
weer volgen als je dit toestaat. 

 

Zit je nog niet op Strava?  
Geen probleem volg dan dit stappenplan. 
 
Registreren via GSM of computer 

1. Ga naar www.strava.com of open de Strava-app, nadat je deze gedownload 

hebt, op je smartphone. 

2. Registreer je met jouw e-mailadres, Google-account of via Facebook. 

3. Als je met je e-mailadres registreert, neem dan een wachtwoord dat je niet 

vergeet. 

4. Vul je persoonlijke gegevens in (naam, achternaam, geboortedatum en 

geslacht). 

5. Voor deze challenge heb je GEEN betaald lidmaatschap nodig.  

6. Synchroniseer contacten (optioneel). 

Lid worden van de juiste club 
 
GSM-applicatie stappenplan: 

1. Druk op ‘groepen’ onderaan.  

2. Druk dan op ‘clubs’ rechts bovenaan.  

3. In de zoekbalk (via het vergrootglas) geef je de clubnaam ‘Strava challenge 

loopgroep of fietsgroep gemeente waarin je woont’ in, voor Massenhoven is 

dit bv. ‘Strava challenge loopgroep Massenhoven’ en ‘Strava challenge 

fietsgroep Massenhoven’. 

4. Duid de juiste club aan en druk op ‘vragen om lid te worden’, je verzoek 

wordt zo snel mogelijk geaccepteerd. 

Computer stappenplan: 

1. Druk op ‘ontdekken’ bovenaan.  

2. Druk op ‘clubs’. 

3. In de zoekbalk geef je de clubnaam “Strava challenge loopgroep of fietsgroep 

gemeente waarin je woont”  in, voor Viersel is dit ‘Strava challenge loopgroep 

Viersel’ en ‘Strava challenge fietsgroep Viersel’ 

4. Duid de juiste club aan en druk op ‘vragen om lid te worden’, je verzoek 

wordt zo snel mogelijk geaccepteerd. 

 


