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Waarom gebruiken hardlopers geen
app’s
en wat zijn de kenmerken van deze groep?
Online enquête onder de deelnemers
van de Alkmaar City Run by Night (5 en
10 km) 2017 (n=1.458).
Reden(en) om geen app te gebruiken
Lopen smartphone vervelend

57%

Past niet bij beleving loopsport

30%

Ander monitoringsapparaat

30%

Niet nodig

27%

Geen toegevoegde waarde

Niet-app gebruikers

15%

Te prestatiegericht

19% gebruikt geen sport-apps en 3%
kent geen apps.

9%

Meest genoemde reden om geen
app te gebruiken is dat lopen met
een smartphone als vervelend
ervaren wordt.

Zijn vaker man, ouder en hebben een
lagere BMI (minder vaak
overgewicht).

Ook 30% dat het niet in de beleving
van de loopsport past of wordt een
app niet nodig gevonden.

Vaker 10 km lopers, trainen vaker het
hele jaar door, vaker een
trainingsfrequentie van 2 keer of meer
per week, zijn gemotiveerder om hard
te lopen en hoeven niet vaker/meer
kilometers te lopen dan ze nu doen

30% gebruikt een ander
monitoringsapparaat.

Verder vinden ze vaker dat sport-apps
hun niet helpen om actiever te leven
en ze kunnen vaker geen sport-app
vinden die aan hun verwachtingen
voldoet.

Niet-app gebruikers vinden
vaker dan ex-app
gebruikers lopen met een
smartphone vervelend,
vinden vaker dat sport-apps
niet passen bij hun beleving
van de loopsport en
gebruiken vaker een ander
monitoringsapparaat.

Sport-app gaan gebruiken
Weet niet;
6%

Ws wel;
5%
Misschien;
21%

Zeker niet;
33%
Ws niet;
35%

Weinig overwegen een app te
gaan gebruiken, me meerderheid
(68%) waarschijnlijk/zeker niet.
Niet-app gebruikers overwegen veel
minder vaak dan ex-app gebruikers om
sport-app te gaan gebruiken.
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