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Even voorstellen?

Even afspreken!

Geen sponsor of merk
Geen organisatie

Geen hitech-bobo, geen internet-goeroe, geen data-nerd
Een enthousiaste gebruiker!

Kennis delen
Interesse wekken

Bekijken en uitproberen
Allemaal enthousiaste gebruikers!



Goeie ouwe tijd…..

POLL



Goeie nieuwe tijd…..



Zelfs dit…



Marktverkenning

Wearables

Sport-/smartwatches
Sensors
Mobiel
Kleding
(Bril?) 

Tracking & GPS

Meters
Apps

Testing-Pacing-Analyse

Video
Meters
Apps

Organisaties

Evenementen 
Magazines & Forums & Websites
Medisch / Gezondheid
Innovatie / Looplabs
“Externe” commerciële partijen



Kenmerk: Alles is Hybride

Asics (maar ook Adidas) produceert schoenen & 
kleding, publiceert trainingsschema’s, organiseert 
evenementen, onderhoudt eigen community via 
Runkeeper.

Garmin (maar ook Polar) produceert GPS apparatuur 
& hartslagmeters, publiceert trainingsschema’s, 
sponsort outdoor events, onderhoudt eigen 
community via Garmin Connect.

Adidas -> Runtastic
UnderArmour -> MapMyRun

Anekdote: komt een man bij de dokter….



En daar sta je dan…

Polar – Garmin – Suunto –
TomTom – Asics – Samsung 
– Apple – Fitbit – Seiko –
Stryd – UnderArmour

PaceCalculator – Hudl –
Hatobito – TrainingPeaks
– LaFoot

Strava – Runkeeper –
Endomondo – Runtastic –
Garmin Connect – NikePlus –
MapMyRun- Afstandmeten

Le Champion – ProRun –
RunnersWorld – ProLoop –
Hartstichting – Sportzorg –
Natuurmonumenten –
Running 20/20



Vragen voor de trainer:

• Wat wil je als trainer? Wat kún jij?
• Over welke talenten/vaardigheden beschik je?
• Welke “diensten” kun je aanbieden? 
• Welke hulpmiddelen zet je in?

Afhankelijk van:
• Wie is/zijn de sporter(s) die je begeleidt?
• Wat is hun ambitie, en wat hebben ze er voor over?
• Wat is hun beleving, en hoe toont zich dat?

Tenslotte:
• Hoe werkt dit dan samen?

GEELTJES OPDRACHT



Digitale logboeken

connect.garmin.com

flow.polar.com



Running Apps

Strava
Runkeeper 
Endomondo
Runtastic
Garmin Connect 
NikePlus
MapMyRun

“Dit zijn de acht beste hardloopapps”



Trainingen analyseren 
Feedback geven

connect.garmin.com

DEMO



Een (grote) stap verder…
ook trainingen invoeren en schema’s opstellen online

Trainingpeaks.com

DEMO

Boost4run



Een stap naar buiten … Just for fun? Of juist ook trainingsvorm?

GPS

Strav.art Rungoapp.com

Afstandmeten.nl Mapmyrun.com



OVERLEG





Online

www.prorun.nl

www.runinfo.nl DEMO



Hartslagmeting





Kinovea.org
(android only…)

Video-analyse

DEMO



hudl.com

Video-analyse

PRAKTIJK



Nog meer meten

DEMO 



Nog meer “fun”? Of nog meer trainingsvormen?



“ Het is prachtig dat alles tegenwoordig gemeten en gevolgd kan 
worden. Als de hardloper plezier en inspiratie haalt uit het gebruik 
van apps of apparaten, kunnen wij als trainer daar dan ook ons 
voordeel mee doen? In deze workshop kijken we naar een aantal apps 
en apparaten en bespreken we mogelijke toepassingen in de praktijk 
van onze trainingen met loopgroepen en individuele atleten. ”

JA / NEE
• Is dit gelukt? 
• Is dit jouw ervaring van de workshop? 
• Ga je vanavond meteen “iets” 

downloaden / installeren? 
• Ga je met jouw lopers van de week 

“iets nieuws” uitproberen? 
• Heb je voldoende inspiratie opgedaan?

Vragen ter afronding:

OVERLEG


