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Welke app gebruiken
hardlopers
en waarom?

Welke app’s?

Runkeeper is de meest gebruikte app, op afstand gevolgd 
door Strava en TomTom Sports.

Tom Tom Sports, Garmin Connect en Nike + Run Club worden 
significant vaker door 10 km lopers gebruikt, Runkeeper, Hardlopen met 

Evy en Start to Run vaker door 5 km lopers.

Jet van der Werf, Joan Dallinga & Marije Deutekom (2017)
© 2017 M. Deutekom, Lectoraat Kracht van Sport, Hogeschool van Amsterdam, Inholland Hogeschool Haarlem

App-gebruik
Driekwart van de deelnemers (76%) 
maakt tijdens hardlopen gebruik van 
een sport-app. Een losstaande sport-
app (48%) en/of een sport-app
gekoppeld aan een sporthorloge 
(44%) worden het meest gebruikt. 

Tevredenheid app

Tevredenheid met de app is groot (92% (heel 
zeer) tevreden), omdat de app overzichtelijk, 
compleet qua functies, accuraat en 
betrouwbaar is.
“Alles in 1, handig, gebruiksvriendelijk, meerdere 
sporten te gebruiken”
“De app doet wat ik ervan verwacht, route, af-
stand aantal stappen, hoogteverschillen en tijd 
bijhouden”
10 km lopers lijken iets meer tevreden te zijn over de 
app dan 5 km lopers.

Onderzoek

Online enquête onder de 
deelnemers van de Alkmaar 
City Run by Night (5 en 10 km) 
2017 (n=1.458).

Belangrijkste doel van app
Bijhouden/inzicht prestaties 95%
Ondersteuning tijdens trainen 47%
Maakt sporten/bewegen leuker 28% 

Ontevredenheid app

Ontevredenheid komt doordat de app 
beperktere mogelijkheden heeft, niet 
altijd goed werkt of onnauwkeurig is.

Waarom deze app? Omdat….
• Familieleden / vrienden deze app 

al gebruikten (38%)
• Het een gratis app is (32%)
• Deze populair/bekend is (27%)
• Deze gekoppeld is met 

sporthorloge, activity tracker of 
smart watch (14%)

Gebruik App
48% gebruikt de app tussen de 1 en 
3 jaar.
10 km lopers gebruiken de app significant 
langer dan 5 km lopers.

78% gebruikt de app tijdens alle 
trainingen, 17% bij het merendeel en 
5% bij de helft of enkele trainingen.

Type loper
App-gebruikers zijn jonger, hebben 
vaker overgewicht, hebben vaker een 
specifieke trainingsperiode en willen 
vaker en/of meer kilometers lopen dan 
ze nu doen.

Perceptie app
App-gebruikers vinden het makkelijker 
om te begrijpen hoe apps werken, 
denken dat apps hun helpen om 
actiever te leven en apps voldoen vaker 
aan hun verwachtingen.

Ideale functies app
Belangrijkste functies van een ideale app zijn 
snelheid, tijd, afstand etc. bijhouden, eigen 
progressie bijhouden en terugkijken van de route.
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Muziek tijdens het hardlopen

Tips gericht op opbouw van training

Persoonlijke records bijhouden

Bewaren / terugkijken…

Terugkijken van route

Eigen progressie bijhouden

Bijhouden snelheid, tijd,  afstand etc.
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