Wandelboekje
Je kan het Wandelboekje terugvinden via www.wandelboekje.be of via de website van Wandelsport
Vlaanderen vzw.
Nieuw wachtwoord aanmaken
Ben je je wachtwoord vergeten of wil je een nieuw wachtwoord instellen? Dit kan door op
“wachtwoord vergeten” te klikken.

Daarna geef het e-mailadres op waarmee je geregistreerd bent en klik je op “verzenden”. Je zal dan
een e-mail ontvangen op het e-mailadres waarmee je bent geregistreerd.
In deze e-mail zit een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen.

Dan klik je op de link “klik hier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen”. Je geeft tweemaal je
nieuwe wachtwoord in en klikt onderaan op “registreren”.

Daarna kan je inloggen met je gebruikersnaam (e-mailadres waarmee je bent geregistreerd) en je
nieuwe wachtwoord.
Inloggen
Je kan inloggen op het wandelboekje door je e-mail en paswoord in te geven. Daarna klik je op
inloggen.

Profiel
Iedere gebruiker heeft een eigen profiel waar je je account kan personaliseren met een foto of je
gegevens aanvullen. Je kan het profiel bereiken door op “Profiel bewerken” te klikken of door
rechtsboven op het “mannetje” te klikken. Je wordt dan doorverwezen naar de profielpagina.

Op de profielpagina kan je zelf je gegevens invullen en een foto toevoegen. Je kan zelf kiezen welke
gegevens je aanvult. Om gebruik te maken van de berekening van het aantal verbruikte calorieën is
het wel noodzakelijk om hier je lengte en gewicht in te vullen.

Na het invullen van de gegevens klik je onderaan op “opslaan”. Je gegevens zijn dan opgeslagen in
het profiel. Je kan dan verder naar het wandelboekje.

Welkom
Op de welkomspagina vind je de kalender. Je kan hier per dag alle wandelingen terugvinden door te
klikken op de gewenste datum. Rechts zie je dan onder “Wandelingen” alle wandelingen op de
geselecteerde dag verschijnen.

Tochten toevoegen
Tochten uit de kalender kan je eenvoudig toevoegen door op “deze tocht toevoegen” te klikken
onder de tocht die je wil invoegen in je wandelboekje.

Je wordt dan doorverwezen naar de tochtpagina waar je de gegevens van de tocht kan aanvullen. Na
het aanvullen van de gegevens kan je de tocht opslaan door onderaan op “opslaan” te klikken.

Je wordt dan doorverwezen naar “mijn wandelingen” waar al je toegevoegde wandelingen worden
weergegeven.

Om een eigen wandeling toe te voegen die niet in onze wandelkalender staat kan je op “andere tocht
toevoegen” klikken.

Daarna vul je op dezelfde manier de tochtgegevens aan en klik je weer onderaan op opslaan. Je
wordt opnieuw doorverwezen naar “mijn wandelingen” en zal je eigen tocht hier ook terugvinden.
Mijn wandelingen
Je kan alle tochten die je opslaat opnieuw raadplegen via “mijn wandelingen”.

Je kan hier ook filteren op een gewenst jaar en op een gewenste maand. De jaarfilters worden pas
actief wanneer je ook tochten uit twee verschillende jaren in “mijn wandelingen” hebt toegevoegd.

Verder kan je bij elke tocht nog de gegevens wijzigen door op “wijzigen” te klikken onder de
gewenste tocht. Je kan ook elke toch nog opnieuw uit je wandelboekje verwijderen door op
“verwijderen” te klikken onder de tocht.
Statistieken
Je statistieken kan je bekijken via “statistieken”.

Hier kan je de gekende statistieken bekijken van alle wandelingen in “mijn wandelingen”. De
statistieken slaan niet terug op de “historiek”.
Van alle wandelingen die je in “mijn wandelingen” hebt ingevoegd kun je de totalen bekijken en
eventueel ook filter met de jaar – en maandfilters. Om de calorieën te gebruiken dien je in je profiel
je lengte en gewicht in te geven en bij een tocht de tijd en afstand.
Onderaan vind je ook nog de grafieken van deze statistieken.

Historiek
In de historiek vinden gebruikers van het vorige wandelboekje een overzicht van hun tochten uit het
oude systeem en een totaal van de statistieken per jaar. Via “toon wandelingen” kan je per jaar alle
tochten bekijken.
Nieuwe gebruikers kunnen hier eventueel statistieken toevoegen die ze zelf hebben bijgehouden.
De historiek is dus louter een overzicht. De tochten die hier te zien zijn worden niet opgenomen in de
statistieken.

Uitloggen
Om uit te loggen klik je rechts bovenaan op de Pijl.

