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Registreren op Strava 
Heb je Strava nog nooit gebruikt, of heb je nog geen account op de website of app? Dan kan je heel 
gemakkelijk een profiel aanmaken. 

 Surf naar www.strava.com 

 

Via je facebook-account 
 

 Klik op   

 

 Klik op ‘Inschakelen’ 

 

 

 

 

 Proficiat, je bent aangemeld op Strava! Ga nu verder naar de volgende stap. 

 

Via je google-account 
 

 Klik op  
 

 Kies met welk account je wil doorgaan 

 

 

 

 

 Proficiat, je bent aangemeld op Strava! Ga nu verder naar de volgende stap. 

 

Via je apple-account 
 

 Klik op  

 

 Selecteer je apple-ID   
 

 Proficiat, je bent aangemeld op Strava! Ga nu verder naar de volgende stap. 



 
 

Aanmelden met je e-mailadres 
 

 Klik op   

 

 Vul je gegevens in en klik op ‘Registreren’  
 

 Ga naar je mailbox. Binnen enkele seconden ontvang je 
een mailtje van Strava. Klik op ‘Bevestig e-mail’ in het 
bericht. Je wordt weer naar Strava gebracht.  
 

 Klik op ‘Accepteren en doorgaan’ om akkoord te gaan met de voorwaarden. 
 

 Proficiat, je bent aangemeld op Strava! Ga door naar de volgende stap. 
 

 

Maak je profiel aan 
 

 Vul je gegevens in op het volgende scherm en klik op ‘Doorgaan’. Opgelet: het vroegste 
geboortejaar dat je kan kiezen is 2007. Ben je jonger, selecteer dan gewoon maar 2007 (wij 
weten jouw leeftijd wel  ) 

 

 Er wordt gevraagd om te verbinden met vrienden op facebook. Als je dat nu niet wil doen, 
klik dan op ‘Dat doe ik later’. 

 Er wordt gevraagd om een proefabonnement te nemen. Sommige opties bij Strava zijn 
betalend. Voor hetgeen wij met DKC gaan doen, heb je voldoende met het gratis 
lidmaatschap. Wil je zelf meer functies, kan je altijd gaan voor de betalende optie natuurlijk. 

 Voilà, klaar is kees, je kan nu starten met sporten! Maar je moet je wel nog aansluiten bij 
onze club natuurlijk … 



 
 

 

Sluit je aan bij DKC 
 

Je dashboard ziet er nu als volgt uit: 

 

 Klik rechts op ‘Vind of vorm een club op Strava’ 

 

 Selecteer eerst ‘Alle’ 
 

 Typ ‘Deinse’ in het zoekvenster (dat is genoeg, je vindt momenteel maar één club)  
 

 Druk op de Enter-toets of klik op ‘Zoeken’ 
 

 Klik op ‘Lid worden’ naast ons logo 
 

 En voilà, je bent nu lid van onze club!  
 

De Strava app 
 

 Download de app op je smartphone via Google Play of de App-store 
 

 Klik op ‘Meld je aan’, want je hebt zopas al een account aangemaakt 
  

 Log in met dezelfde gegevens als op de website. Je komt nu op de pagina ‘Aan de slag’. 
Hieronder vind je een overzicht van alles wat je hier kan doen. 
 



 
 

Sluit een gps-horloge of een computer aan 
Je kan dit onmiddellijk doen bij het eerste gebruik van de app, of je kan dit achteraf doen. 

Bij eerste gebruik: 

 Kies voor ‘Sluit een gps-horloge of een computer aan’ 
 Selecteer het merk van uw apparaat 
 Volg de instructies op het scherm 

Achteraf: 

 Ga naar het menu rechtsboven en kies voor ‘Instellingen’ 
 Kies voor ‘Verbind andere diensten’ 
 Kies voor ‘Een apparaat met Strava verbinden’ 
 Selecteer het merk van uw apparaat 
 Volg de instructies op het scherm 

Vanaf nu wordt elke registratie op het andere apparaat (gps-horloge of computer) geregistreerd en 
bijgehouden in de Strava-app. 

 

Een activiteit registreren (opnemen) met de app 
Heb je geen gps-horloge of polscomputer? Dan kan je ook zelf je tocht opnemen met de app. 

 Kies onderaan voor ‘Opnemen’ 
 Kies op voorhand welke soort activiteit je gaat opnemen (lopen, fietsen, wandelen, 

kanovaren, skaten …) 
 Druk op de opneemknop. 
 Na de training zet je de opname stop. 
 Je kan onmiddellijk je activiteit publiceren na het beëindigen ervan, of je kan hem opslaan 

en pas publiceren als je de app opent op je pc en zo gemakkelijk foto’s, informatie enz. 
toevoegen. 

 

Je privacy-instellingen beheren 
Je kan de app zelf instellen zoals je wilt. Maar let op: als je alles als privé instelt, kunnen ook wij jouw 
activiteiten niet zien en kunnen je activiteiten dus niet meetellen in onze klassementen. Je laat dus 
best je activiteiten zoveel mogelijk op ‘openbaar’ staan. Voor de rest mag je volgens ons wel 
aanpassen dat bv. alleen je vrienden / volgers  je info kunnen zien. Mochten je activiteiten toch niet 
getoond worden, dan kan je dat op elk moment weer zelf aanpassen. 

Lukt er toch iets niet op Strava? Geef ons een seintje via beatdkc@deinsekajakclub.be. Dan trachten 
we je zo snel mogelijk op weg te helpen. 

 

Activiteit samen met je vrienden 
Als je samen gaat sporten, moet je niet allemaal je Strava of gps aanzetten om de wandeling op te 
nemen. Je kan ook gewoon vrienden toevoegen (uiteraard moet je dan wel je vrienden volgen, in 



 
 

beide richtingen: jij moet de andere volgen, maar de andere moet ook jou volgen). Je kan elkaar dan 
ook duimpjes geven voor al jullie sportieve uitspattingen. 

 Open je activiteit op Strava. Je ziet dan onderstaand scherm. 

 
 

 Klik op ‘Vrienden toevoegen’. 
 

 Je krijgt dan een pop-up, waar je moet aangeven ‘Ik snap het’. 
 

 Klik op ‘Toevoegen’ naast je vriend(in) die mee was:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vriend(in) krijgt dan een melding op zijn / haar Strava en moet jouw actie aanvaarden. Dit doe je 
als volgt: 

 Klik bovenaan rechts op de bel, waar je een nieuw bericht 
gekregen hebt.  
 

 Klik dan op de melding zelf. 
 



 
 

 Klik op ‘Accepteren’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je kan dan zelf je activiteit nog aanpassen (titel wijzigen, zelf een tekstje schrijven, aanduiden 
hoe lastig je de activiteit vond enz.). Dit doe je door op ‘Voeg een beschrijving toe’ te 
klikken. 

 
 Pas de gewenste gegevens aan. Vergeet niet dat de activiteit voor iedereen zichtbaar moet 

staan om mee te tellen in het klassement. En vergeet uiteraard niet om de wijzigingen op te 
slaan! 

 

En voilà, je hebt nu samen gesport. 


