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Welke sport-app gebruiken fietsers

APP'S

Strava;
61%

en waarom?

Online enquête onder de
deelnemers van de Dam tot
Dam FietsClassic (40, 60, 85,
105 of 150 km) 2017 (n=939).

RunGarmin; EndoRoad bike
mondo; TomTom; keeper;
10%
Runtastic;
3%
4%
4%
2%

App-gebruik
Bijna twee derde van de deelnemers (63%)
maakt tijdens het fietsen gebruik van een
sport-app. Een losstaande sport-app wordt het
meest gebruikt (60%). Bijna een kwart (24%)
maakt gebruik van een sport-app gekoppeld
aan een sporthorloge en 20% maakt van een
sport-app gekoppeld aan een activity tracker.

Welke app’s?
Strava is de meest gebruikte app, op afstand gevolgd door
Garmin. Endomondo, TomTom en Runkeeper worden in veel
mindere mate gebruikt door fietsers.

Type fietser
Sport-appgebruikers zijn iets vaker man,
zijn jonger, hebben vaker getraind in de
voorbereiding en willen vaker en/of meer
kilometers fietsen dan ze nu doen.

Waarom deze app? Omdat….
• Familieleden / vrienden deze app
al gebruikten (48%)
• Deze populair/bekend is (42%)
• Het een gratis app is (38%)
• Deze het meest nauwkeurig/
betrouwbaar is (20%)
• Deze gekoppeld is met
sporthorloge, activity tracker of
smart watch (16%)

Perceptie app
Sport-appgebruikers vinden het
relatief makkelijker om te begrijpen
hoe sport-apps werken en willen
vaker sport-apps gebruiken, omdat
ze zich zorgen maken om hun
leefstijl.

Belangrijkste doel van app
Bijhouden/inzicht prestaties
93%
Maakt sporten/bewegen leuker 42%
Ondersteuning tijdens trainen 47%
Vergelijken van eigen
prestaties met anderen
36%

Gebruik App
46% gebruikt de app tussen de 1 en
3 jaar.
76% gebruikt de app tijdens alle
trainingen, 17% bij het merendeel en
7% bij de helft of enkele trainingen.

Tevredenheid app
Tevredenheid met de app is groot
(93% (zeer) tevreden), omdat dat de
sport-app gebruikersvriendelijk is,
compleet qua functies (zoals afstand
en route) en nauwkeurig is. Ook het
sociale karakter wordt veelvuldig
genoemd.

Ideale functies app
Belangrijkste functies zijn snelheid, tijd, afstand etc.
bijhouden, feedback op prestaties, terugkijken van
de route en eigen progressie bijhouden.
Bijhouden snelheid, tijd, afstand, etc

90%

Feedback op prestaties

87%

Terugkijken van route

86%

Eigen progressie bijhouden

85%

Route tips

75%

Bewaren en terugkijken van trainingsstatistieken

74%

“Je kan ook eigen segmentjes maken om
te kijken of je vooruit gaat.”
“Overzichtelijk, makkelijk in gebruik, leuk
om andere sporter te volgen en elkaar
'kudos' te geven.“

Ontevredenheid app
Ontevredenheid komt doordat
de sport-app soms stopt of
niet goed werkt.
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Losstaande vs Sporthorloge vs. Activity Tracker appgebruikers
Onderzoek

Online enquête onder de deelnemers van de Dam tot Dam FietsClassic (40, 60, 85, 105 of 150 km) 2017 (n=939)

vs.

Sporthorloge
appgebruikers

vs.

Activity tracker
appgebruikers

Type loper
Losstaande appgebruikers
fietsen relatief minder
kilometers in de
voorbereiding (vaker tussen
de 20 en 40 kilometer per
week) en fietsen relatief
minder vaak (vaker 1 tot 4
keer per maand). Zij zijn het
iets vaker eens met dat
sport-apps hen niet helpen
om actiever te leven.

66%

Sporthorloge appgebruikers
zijn iets vaker vrouw, trainen
vaker tussen de 60 en 80 km
per week en fietsen relatief
vaker 4 of meer keer per week.
Zij zijn het iets vaker oneens
dat sport-apps hen niet helpen
om actiever te leven.

Activity tracker appgebruikers zijn vaker
man, hebben vaker
overgewicht, trainen
vaker meer dan 100 km
per week en fietsen
relatief iets vaker 4 of
meer keer per week.

Welke app

71%

42%

Strava wordt vaker door
losstaande en activity
tracker appgebruikers
gebruikt
25%
4%

Strava

11%

Garmin en TomTom worden
meer door sporthorloge
appgebruikers gebruikt.
19%

6%

1% 1%

Garmin

Endomondo

Losstaand

Sporthorloge

0%

0%

TomTom

6%

0% 1%

Runkeeper

Activity tracker

Keuze app
Losstaande appgebruikers
hebben vaker voor de sport-app
gekozen, omdat familie / vrienden
deze sport-app al gebruikten,
omdat deze gratis is en/of omdat
deze populair/bekend is.
.

Sporthorloge
appgebruikers hebben
vaker voor de sport-app
gekozen, omdat deze
gekoppeld kan worden aan
hun sporthorloge.

Activity tracker appgebruikers
hebben vaker voor de sport-app
gekozen omdat deze populair/
bekend is en/of het meest
nauwkeurig/ betrouwbaar is.

Gebruik app

Losstaande appgebruikers
gebruiken de sport-app relatief
langer (1-4 jaar) en minder frequent
(relatief minder vaak bij alle
trainingen).

Sporthorloge
appgebruikers gebruiken de
sport-app korter (3 maanden
– 2 jaar) en frequenter (relatief vaker bij alle trainingen)

De sport-app wordt relatief vaker
gebruikt voor het bijhouden en
inzicht in prestaties, omdat het
sporten en bewegen leuker maakt
en/of als voorbereiding
sportwedstrijd of sportevenement.

De sport-app wordt relatief
vaker gebruikt om eigen
prestaties met die van
anderen te vergelijken en/of
contact te onderhouden met
andere sporters.

Activity tracker app-gebruikers
gebruiken de sport-app langer (1-4
jaar) en frequenter (relatief vaker bij
alle trainingen).
De sport-app wordt relatief vaker
gebruikt voor bijhouden en inzicht in
prestaties, omdat het sporten
en bewegen leuker maakt
en/of vergelijking van
eigen prestaties met die
van anderen.
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Losstaande
appgebruikers

Profiel

Waarom fietsers geen sport-app meer gebruiken?
En wat zijn de kenmerken van deze groep?
Onderzoek

APP'S

Strava; 20%

RunGoogle
keeper;
Garmin;
Maps;
14%
14%
14%

Ex-sport-appgebruikers
5% heeft in het verleden een sport-app gebruikt.
Ex-appgebruikers zijn relatief ouder, hebben iets minder
vaak getraind in de voorbereiding, zouden relatief vaker
meer kilometers willen fietsen en zijn iets minder
gemotiveerd om te fietsen.
Perceptie sport-app
Ook ex-app gebruikers vinden het relatief makkelijk om
te begrijpen hoe sport-apps werken, willen vaker sportapps gebruiken, omdat ze zich zorgen maken om hun
leefstijl, maar denken wel vaker dat sport-apps hen niet
helpen om actiever te leven.

Fietstijden.nl; Samsung
7% Health; 7%

Welke app’s?
Ook Strava was bij deze groep de meest gebruikte sportapp, gevolgd door Garmin, Google Maps en Runkeeper.

Reden(en) om geen sport-app meer te gebruiken
30%

Geen toegevoegde waarde

23%

Ander monitoringsapparaat
Te prestatiegericht

19%

Past niet bij beleving fietssport

19%

Fietsen met smartphone vervelend

Belangrijkste doel van app
Bijhouden/inzicht prestaties
59%
Maakt sporten/bewegen leuker 26%
Ondersteuning tijdens trainen 18%

15%

Meest genoemde redenen om geen
sport-app meer te gebruiken, zijn dat
een app geen toegevoegde waarde
en/of dat ze een ander monitoringsapparaat gebruiken.
Waarom ooit deze sport-app
gekozen? Omdat….

Tevredenheid sport-app

• Familieleden / vrienden deze sportapp al gebruikten (40%)
• Het een gratis app is (38%)
Gebruik sport-app

Opnieuw sport-app gebruiken?
De meeste deelnemers hebben de
sport-app maar kort gebruikt: 25%
Weet niet; 6%
Zeker
minder dan 3 maanden. Veel korter Zeker niet;
wel;
21%
dan huidige sport-appgebruikers.
9%
De sport-app werd ook minder
Ws niet;
frequent gebruikt tijdens de
15%
trainingen vergeleken met
huidige gebruikers: 53% gebruikte
het bij enkele trainingen .

De tevredenheid over de gebruikte
sport-app is aanzienlijk lager dan bij
sport-appgebruikers, zo is maar 50%
(zeer) tevreden (waarvan 9% zeer
tevreden). Ex-appgebruikers zijn
vooral neutraal (44%) over hun
gebruikte sport-app.

De meerderheid overweegt om
weer sport-app te gaan
gebruiken tegen 24% die dit
zeker/waarschijnlijk niet
Ws wel; overweegt.
12%

Misschien;
38%
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Online enquête onder de
deelnemers van de Dam tot
Dam FietsClassic (40, 60, 85,
105 of 150 km) 2017 (n=939).

Waarom gebruiken fietsers geen sport-apps?
En wat zijn de kenmerken van deze groep?
Online enquête onder de
deelnemers van de Dam tot
Dam FietsClassic (40, 60, 85,
105 of 150 km) 2017 (n=939).
Niet-app gebruikers

Reden(en) om geen app te gebruiken

22% weet van het bestaan van sportapps, maar gebruikt er geen en 9%
kent geen sport-apps.

30%
27%

Niet nodig
Past niet bij beleving fietssport

23%
22%

Geen toegevoegde waarde

Sport-appkenners maar geen
gebruikers zijn iets vaker vrouw, zijn
ouder, hebben minder vaak getraind in
de voorbereiding, trainen iets vaker
gedurende het heel jaar en geven
minder vaak aan dat ze vaker en/of
meer kilometers te willen fietsen dan
ze nu doen.

Fietsen met smartphone vervelend

18%

Ander monitoringsapparaat

13%
12%

Te prestatiegericht
Weet niet welke app gebruiken

Meest genoemde redenen om
geen sport-app te gebruiken zijn
dat het niet nodig gevonden
wordt en dat het niet past bij de
beleving van de fietssport.

Geen sport-appkenners zijn ouder,
willen niet vaker en/of meer kilometers
fietsen en zijn iets gemotiveerder om
te fietsen.

Niet-appgebruikers vinden vaker
dan ex-appgebruikers dat fietsen
met een smartphone vervelend is
en vaker dat het niet past bij de
beleving van de fietssport.

Perceptie sport-app
Sport-appkenners maar geen
gebruikers, maar meer nog de
geen sport-app kenners vinden
het minder makkelijk om te
begrijpen hoe sport-apps werken,
willen minder vaak sport-apps
gebruiken, omdat ze zich zorgen
maken om hun leefstijl.
Sport-appkenners maar geen
gebruikers in tegenstelling tot
geen sport-app kenners kunnen
wel vaker een sport-app vinden
die aan hun verwachtingen
voldoet.

Sport-app gaan gebruiken?
Er zijn maar weinig niet-sportZeker
Weet niet; 6% wel; 2% Ws wel; 6%
appgebruikers die overwegen
een sport-app te gaan
gebruiken. De meerderheid
(65%) overweegt waarschijnlijk/
Misschien;
Zeker niet;
zeker niet een sport-app te gaan
21%
31%
gebruiken.
Ws niet;
34%

Niet-appgebruikers overwegen veel
minder vaak dan ex-appgebruikers
om een sport-app te gaan gebruiken.
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