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Hoe het werkt 

• Loop minimaal de wedstrijdafstand op de aangegeven dag. 
• Je loopt alleen, of met z’n 2en  op gepaste afstand.  
• De gegevens worden automatisch van Strava gehaald (zorg dat de activiteit zichtbaar is 

voor volgers of voor iedereen). 
• Je wedstrijdtijd wordt berekend uit het snelste gedeelte van je loop; als je bijvoorbeeld 6 

km loopt bij een 5 km wedstrijd, geldt de tijd voor de snelste 5 km in je loop. 

Details 

• Als je de koppeling met Strava maakt ontvangt RunnerMaps een melding als je een 
activiteit voltooit of aanpast. 

• Als deze activiteit past bij een ingeschreven wedstrijd wordt deze automatisch 
toegevoegd. Als je aan meerdere wedstrijden meedoet wordt die met de grootste 
afstand gekozen. 

• Als je je op de wedstrijddag inschrijft voor een wedstrijd worden je activiteiten voor die 
dag opgehaald en toegevoegd. Bij meerdere activiteiten wordt alleen het beste 
resultaat gekozen. Zie volgende pagina voor virtuele wedstrijden. 

• Het maakt dus niet uit of je vooraf of achteraf inschrijft, maar na de wedstrijddag is niet 
meer mogelijk. 

• Soms duurt het even voor Strava een activiteit meldt of komt een melding niet door. Je 
kunt op het ↻ tekentje naast het schuifje klikken om de activiteiten voor die dag op te 
halen. Dit kan ook nog na de wedstrijddag, als je je tenminste op tijd ingeschreven 
hebt. 

• Als je weet dat je de exacte afstand gelopen hebt, bijv. op de atletiekbaan, kan het zijn 
dat de GPS een beetje afwijkt. Je kunt dan toch de exacte afstand gebruiken 
door #baan in de naam van de activiteit op te nemen, als de afwijking met de GPS 
tenminste minder dan 10% is. Als je activitieit al was toegevoegd voordat je de naam 
aangepast hebt, klik je op het ↻ tekentje om de uitslag te verversen. 

Strava 

RunnerMaps vraagt toestemming voor het volgende: 

• Bekijk gegevens van je openbare profiel (verplicht): naam en geslacht voor de 
uitslagenlijst 

• Bekijk gegevens van je activiteiten: nodig voor de tijd en afstand in de uitslagenlijst 
• Upload je activiteiten van RunnerMaps Virtual Races naar Strava: je 

wedstrijdresultaat wordt automatisch toegevoegd aan de beschrijving van je 
activiteit in Strava 
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Maandag 22 februari 5 km  https://runnermaps.nl/virtual/65pykc  

Maandag 22 februari 10 km  https://runnermaps.nl/virtual/1fur8m  

Dinsdag 23 februari 5 km  https://runnermaps.nl/virtual/h1a9wl  

Dinsdag 23 februari 10km  https://runnermaps.nl/virtual/lf89ry  

Woensdag 24 februari 5 km  https://runnermaps.nl/virtual/6nped0  

Woensdag 24 februari 10 km https://runnermaps.nl/virtual/2zelxf  

Donderdag 25 februari 5 km  https://runnermaps.nl/virtual/npxizp  

Donderdag 25 februari 10 km https://runnermaps.nl/virtual/rr9xg5  

Vrijdag 26 februari 5 km  https://runnermaps.nl/virtual/j5wkuv  

Vrijdag 26 februari 10 km  https://runnermaps.nl/virtual/veinf5  

Zaterdag 27 februari 5 km  https://runnermaps.nl/virtual/9u6isf  

Zaterdag 27 februari 10 km  https://runnermaps.nl/virtual/tfjjg8  

Zondag 28 februari 5 km  https://runnermaps.nl/virtual/24q8ac  

Zondag 28 februari 10 km  https://runnermaps.nl/virtual/24q8ac  

 

https://runnermaps.nl/virtual/65pykc
https://runnermaps.nl/virtual/1fur8m
https://runnermaps.nl/virtual/h1a9wl
https://runnermaps.nl/virtual/lf89ry
https://runnermaps.nl/virtual/6nped0
https://runnermaps.nl/virtual/2zelxf
https://runnermaps.nl/virtual/npxizp
https://runnermaps.nl/virtual/rr9xg5
https://runnermaps.nl/virtual/j5wkuv
https://runnermaps.nl/virtual/veinf5
https://runnermaps.nl/virtual/9u6isf
https://runnermaps.nl/virtual/tfjjg8
https://runnermaps.nl/virtual/24q8ac
https://runnermaps.nl/virtual/24q8ac

