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

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.

Profiel
Sporthorloge app gebruikers vs. Losstaande app gebruikers
Type loper
Sporthorloge-app gebruikers zijn iets ouder, hebben
vaker overgewicht, zijn vaker de 10 km lopers
Hebben in de voorbereiding vaker tussen de 10 en 20
km per week hardgelopen, hebben vaker geen aparte
trainingsperiode en lopen vaker 3 of meer keer per
week hard.
Verder zijn de sporthorloge-app gebruikers met
ggemiddeld een 7,7 (op een schaal van 0-10) meer
ggemotiveerd om hard te lopen.
Motieven om hard te lopen zijn vaker vanwege de
M
gezelligheid met sociale contacten.

Losstaande apps gebruikers zijn vaker de 5 km
lopers.
Hebben in de voorbereiding vaker tussenn
de 5 en 10 km per week hardgelopen en lopen
vaker 1 keer per week of minder hard.
Losstaande apps gebruikers zijn met gem.
er
een 7,2 (op een schaal van 0-10) iets minder
gemotiveerd om hard te lopen.

Ze lopen vaker hard voor een mooier/strakkerr
lichaam, om af te slanken, omdat hardlopen niet
iet
duur is en er weinig/geen reistijd voor nodig is.
Welke app

TomTom Sports*, Strava,
Garmin Connect* zijn
RunKeeper;
vaker gekoppeld aan
44%
een sporthorloge.

Runkeeper en Runtastic
worden meer als losstaande
sport-app gebruikt.

TomTom
Sports;
45%
Garmin
Connect;
22%

Strava; 30%
23%
16%
* Deze app kan alleen maar
gekoppeld zijn met een
sporthorloge

3%

3%

Nike+
Run
Club;
8%10%

Runtastic;
14%
3%

Reden keuze app
Vaker omdat familieleden/vrienden de app
Vaker vanwege de koppeling met het sporthorloge
al gebruikten (47%), omdat app gratis is
(69%), omdat de app meest nauwkeurig/
(46%) en/of populair/ bekend is (32%).
betrouwbaar is (17%) en/of op advies van een
professional (6%).
Gebruik app
Sporthorloge apps worden vaak korter gebruikt
(2 jaar of korter), maar wel vaker: vaker bij alle
trainingen.

Losstaande sport-apps worden vaak langer
(langer dan 2 jaar), maar ook minder vaak
gebruikt, bij merendeel van de trainingen.
Ideale app

Sporthorloge-apps gebruikers willen vaker
feedback op prestaties en tips gericht op variatie
in training in een ideale app terugzien.

Losstaande sport-app gebruikers
willen vaker audio coaching, muziek
tijdens hardlopen, (spraak)
navigatie en aansporing om vol
te houden in een ideale app
terugzien.
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