
Wielsbeke Sport: De gemeente daagt jullie uit! 
 

In deze challenges proberen de inwoners van Wielsbeke een gezamenlijk doel te halen en zo het 
gemeentebestuur en/of het gemeentepersoneel een tegenprestatie te laten uitvoeren! 

Er wordt elke week een prijs verloot onder de deelnemers die het weekdoel gehaald hebben! 
In de laatste week zoeken we ook een opvolger voor Sam als sportiefste inwoner van groot-
Wielsbeke. 

Enkel activiteiten met de hashtag #wielsbekesport in de titel komen in aanmerking voor de 
weekprijzen! 

 

Week 1: 22/11-28/11 

Weekdoel: 100 personen die minstens een uur sporten! 

Tegenprestatie: De voltallige sportdienst fietst naar de kust en terug. 

Weekprijs: €50 Wielsbeke geschenkbon. 

Reglement: Uit alle Wielsbekenaren die deze week minstens een uur sport registreren op Strava, 
wordt een winnaar getrokken die de Wielsbeke geschenkbon t.w.v. €50 wint! 

 

Week 2: 29/11-5/12 

Weekdoel: 50 personen die in 1 week minstens 30 minuten lopen, fietsen en zwemmen (bewijs met 
foto aan zwembad op Strava indien geen smartwatch)! 

Tegenprestatie: De sportfunctionaris zwemt de wal aan het gemeentehuis over. 

Weekprijs: Een speelsessie van 1 uur met een groep van 8 personen op de Lü (interactive wall) of 
een uur afhuring van het binnenzwembad (t.w.v. €50). 

Reglement: Uit alle Wielsbekenaren die deze week minstens 30 minuten zwemmen, lopen EN fietsen 
registreren op Strava, wordt een winnaar getrokken die een uur één van volgende activiteiten op de 
sportdienst kan reserveren: 1 uur afhuring van het binnenzwembad of een speelsessie van 1 uur op 
de LÜ (interactive wall). 
Indien het zwemmen niet geregistreerd kan worden met een smartwatch, moet een foto in het 
zwembad (inkom, …) aan de activiteit op Strava toegevoegd worden! 

 

Week 3: 6/12-12/12 

Weekdoel: 10 sportactiviteiten van minstens 30 minuten in een groep met minstens 4 deelnemers. 
(groepsfoto als bewijs)! 

Tegenprestatie: De burgemeester helpt een uur met de bediening van de maaltijden in het WZC over 
de middag. 

Weekprijs: bon voor een lunch voor 4 personen in Brasserie Mauritz (t.w.v. €60). 



Reglement: Uit alle Wielsbekenaren die deze week minstens 30 minuten sport registreren op Strava 
in een groepje van minstens 4 personen, wordt een winnaar getrokken die een lunch voor 4 
personen wint in Brasserie Mauritz! 
Vergeet niet om een groepsfoto up te loaden bij de activiteit. 
 

Week 4: 13/12-19/12 

Weekdoel: alle inwoners sporten samen minstens 400 uren! 

Tegenprestatie: De sportdienst en gemeentebestuur dagen zichtzelf uit om zoveel mogelijk 
tegenprestaties te verzamelen. 

Weekprijs: 2 magnumflessen champagne (t.w.v. €57). 

Reglement: Wie wordt de nieuwe Sam: de sporter die het meeste sport registreert in deze week wint 
een magnumfles Champagne.  

Uit alle andere Wielsbekenaren die deze week minstens 1 uur sport registreren op Strava wordt een 
winnaar getrokken die een magnumfles Champagne wint. 

Om de eindwinnaar te bepalen in de laatste week, worden de geregistreerde sporten verrekend op 
volgende wijze: 

- Looptijd buiten: vermenigvuldigd met 4 

- Zwemtijd: vermenigvuldigd met 4 (enkel indien geregistreerd met een smartwatch) 

- Fietstijd buiten: vermenigvuldigd met 1,5 

- Lopen op een loopband en fietsen op hometrainer of op de rollen: effectieve sporttijd (x1) 

Er komt regelmatig een update op de Facebookpagina “Sport in Wielsbeke” met de recentste 
tussenstand volgens deze berekening. 

Bij privacybeheer op Strava moeten activiteiten ingesteld staan op “zichtbaar voor iedereen” , zodat 
deze kunnen gecontroleerd worden. 

Er mag geen nieuwe activiteit gestart worden als de vorige niet geüpload werd op Strava (geen 
activiteiten opsparen). 

Wandelingen mogen niet geregistreerd worden als loopsessies (het looptempo moet minstens 
8:00/km zijn). 

Algemeen reglement: 

Enkel personen die gedomicilieerd zijn in groot-Wielsbeke komen in aanmerking voor de 
weekprijzen. 

Enkel activiteiten met de hashtag #wielsbekesport in de titel komen in aanmerking voor de 
weekprijzen! 

De Sportdienst staat in voor de controle van alle activiteiten en heeft het recht om activiteiten te 
weigeren indien deze niet aan de wedstrijdvoorwaarden of fair play voldoen. 

 


