
Virtuele Wandeltochten

Wat komt er kijken bij het organiseren

van een Virtuele Wandeltocht?



De RWV 
biedt aan:

• De mogelijkheid om de oorspronkelijk geplande 
wandeling te doen op een zelf gekozen moment 
(binnen een vastgestelde periode).

• Hiervoor ontvangt men na inschrijven per e-mail:

• PDF bestand van de routebeschrijving (Acrobat Reader)

• GPX bestand voor GPS toestel

• Link naar www.afstandmeten.nl per route/afstand

• De mogelijkheid zelf een route in de eigen omgeving te 
wandelen op een zelf gekozen moment 
(binnen een vastgestelde periode).

• Deelnemers verzorgen zelf hun route en planning.

http://www.afstandmeten.nl/


Waarom?
Wat wil je 
aanbieden, 
en wat niet?

• In het geval van de RWV zijn er strikte 
beperkingen vanuit gemeenten. 
(Niet alleen Rotterdam, ook Albrandswaard en Capelle a/d IJssel)

• Er zijn vlot wisselende regels met meer en 
minder beperkingen.

• RWV kiest ervoor om niet de grenzen van de 
regels op te zoeken! 

• We willen (onze) wandelaars blijven stimuleren 
te gaan wandelen.

• Wandelen was nog nooit zo populair; dan 
moeten we als wandelsport daar nu een 
antwoord op geven.



Voorbereidingen

net even anders :

• Periode plannen
• Rondom de oorspronkelijke datum. 
• Voldoende tijd om aan te melden en routes te 

versturen
• Wandelen doet men niet alleen in het weekend!
• Houdt rekening met collega’s die in dezelfde 

periode organiseren

• Route
maken/controleren/corrigeren/redigeren/controleren
• Aanpassen ‘koptekst’ 

verwijs naar coronaregels….
• Aanpassen begin en einde van de beschrijving 

afgesloten sportterrein, ….
• Rustlocaties aanpassen 

vermeld eventueel To-Go optie
• Afsluitingen vanwege coronaregels?

kinderboerderij, winkelcentrum, …



Routebeschrijving



Routebeschrijving

Kaartje is 
extra nuttig
als er niet
gepijld kan

worden
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• Teken de track op 
de kaart of importeer 
de route van een GPS 
toestel

• Sla de track op 
als ‘publiek’

http://www.afstandmeten/


Routebeschrijving

• Stuur geen Excel of Word bestand 
Stuur PDF bestanden

• PDF heeft een vaste lay-out
Acrobat Reader is gratis en dus voor iedereen beschikbaar

• Microsoft Office is niet gratis en men heeft vaak oude versies…



Plaatje voor het wandelkilometerboekje
Belangrijk voor veel wandelaars…

plaatje en een ‘stempel’ voor het wandelboekje

Ook dit als PDF!

Natuurlijk mag men ook
later ‘echt’ stempelen



• De RWV heeft gekozen voor www.inschrijven.nl

• Eerste keer is dit best een klus om het goed op te zetten

• Laat iemand dat doen die:
• De organisatie goed kent
• Thuis is in websites en informatieverwerking

• KWBN korting & RWV korting

• Te lopen afstand, postadres, e-mail

• Geboorte datum (<12 jaar = gratis bij de RWV) 

• Medaille als optie

Denk ook aan de mogelijkheden van KWBN via WANDEL.nl

Inschrijven

http://www.inschrijven.nl/


Inschrijven.nl



Na betalen wordt bevestiging per e-
mail verstuurd naar de deelnemer.

Inschrijven.nl



Deelnemersinfo op Inschrijven.nl



Internet 

Deelnemers
informeren

• Evenement op de eigen website beschrijven

• Evenement bij Wandel.nl (KWBN ledenservice) 
melden, inclusief voldoende informatie

• Vereniging op Facebook? Maak dan een 
evenement aan om informatie te delen met 
wandelaars

• Op sociale media evenement onder de aandacht 
brengen

• Maak een nieuwsbrief met een aankondiging

• Zet de informatie in uw eigen clubblad

• Bij dit alles; denk aan een volgorde van 
informeren.



Informatie
en bestanden
versturen

• Denk aan AVG en privacy !!!!!!!

• Nooit e-mail adressen zichtbaar gebruiken!!!!!

• Gebruik de BCC optie (dus NIET de CC optie).

• Maak een test-mail voordat je 100+ mailtjes 
verstuurt met een fout erin.

• Voeg alle bestanden toe als bijlage

• Beschrijf bijzonderheden

• Meldt wanneer men eventuele medaille 
kan verwachten



Voorbeeld van een e-mail



Voorbeeld van een e-mail
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Sociale media zijn voor deelnemers een link 
naar andere wandelaars en de organisatie



Versturen van 
medailles via PostNL

• De RWV heeft een contract met PostNL

• We versturen de medailles in speciale 
enveloppen

• Gewicht van een envelop met medaille 
is meestal >20 gram.


