
VBR – WVL – STRAVA CHALLENGE 
 

(Een initiatief van VBR West-Vlaanderen) 
 
 
Voorwaarden 
Enkel voor fietsers die een geldige lidkaart VBR hebben en die aangesloten zijn bij een 
West-Vlaamse VBR club of individuelen met een geldige lidkaart VBR die in West-
Vlaanderen woonachtig zijn.  
Het Strava account hoort publiek te staan, prive accounts worden geweigerd.  
Enkel fietsritten op de weg of in het veld mogen worden geüpload, dus geen ritten op 
Tacx of andere stilstaande fietsen. 
Leden die in het klassement willen opgenomen worden dienen een duidelijke 
accountnaam op te geven + VBR gevolgd door de 8 cijfers van hun lidnummer 
(Voorbeeld; jplavaert VBR  92851338 ) 
Overtreders en personen die niet aan de voorwaarden voldoen zullen niet in het 
klassement opgenomen worden en bij herhaling uit de Strava VBR West-Vlaanderen 
club verwijderd worden. 
 
Periode 
De periode loopt steeds van 1 januari tem 31 december. 
Tevens kunnen we info eventueel ook gebruiken ter controle voor de federale 
medailles.   
 
Doel 
Leden aanspreken die toch geen interesse hebben in punten en of stempels bewust 
maken van de mogelijkheden bij de VBR en een eerlijke competitie durven aan te gaan. 
 
Hoe gaat u te werk? 
 
Maak een account op www.strava.com en log in met jouw login gegevens. 
Klik op de het pijltje naast je profiel foto en selecteer “instellingen” 
Je krijgt het volgende scherm; 

http://www.strava.com/


 
 
Je dient je profielbio aan te vullen met “VBR” gevolgd door “een spatie” en gevolgd 
door jouw “VBR Lidnr”.  
Vraag een lidmaatschap aan, onder de clubs, bij “VBR West-Vlaanderen”  Na 
goedkeuring ben je klaar om mee te doen aan de VBR West-Vlaanderen Stava 
Challenge.  
 
Instellen van jouw profiel op Strava 
Het Strava account hoort publiek te staan en dit doe je zo; 

- Klik na inloggen op Strava, op je “profiel foto” en klik door op “Instellingen” 
 

 



- Klik alle instellingen aan zoals hieronder opgegeven; 
 

   
 
Contactpersoon en Verantwoordelijke ? 
Verantwoordelijke en contactpersoon voor de “Strava Challenge” is Jean-Pierre Lavaert.  
Jean-Pierre kan je contacteren via het contact formulier op www.vbr-west-
vlaanderen.be 
   

http://www.vbr-west-vlaanderen.be/
http://www.vbr-west-vlaanderen.be/

