
Waarom zou je gebruik gaan maken van apps 

tijdens trainingen? Hebben we met de hart-

slagmeter, de snelheidsmeter op de fiets en ook 

de footpod op de hardloopschoen niet al vele 

jaren goede en betrouwbare hulpmiddelen om 

onze trainingen te volgen, te zien hoe intensief 

een training is en hoeveel de afgelopen periode 

getraind is? Ja. Maar met het gebruik van apps 

op de smartphone kan weer een volgende stap 

worden gezet. De rekencapaciteit van een smart-

phone is vele malen groter dan die van een sport-

horloge of fietscomputer met als gevolg dat de 

mogelijkheden ook enorm zijn. Een voordeel kan 

zijn dat je nu alle data die je wilt verzamelen in 

één apparaat kunt opslaan en ook direct kunt 

uploaden naar een database op internet. Er zijn 

ook vele apps die het trainen veel aantrekkelijker 

en leuker maken. Dit wordt meestal gerealiseerd 

door er een soort virtuele competitie aan te 

verbinden, via een virtuele tegenstander of via 

internet met andere personen/vrienden.

Ook is er een aantal apps (bijvoorbeeld uBike) 

die er naast het verzamelen van alle data van de 

sensoren die je gebruikt ook voor zorgen dat je 

deze na de trainingen in grafieken kunt opslaan 

en analyseren, zodat je een heel digitaal logboek 

tot je beschikking hebt. Veel apps kunnen hun 

data ook direct uploaden naar Trainingpeaks, 

wat een zeer goed systeem is om je trainingen 

te monitoren en je vooruitgang gedurende het 

seizoen te volgen. Voordeel van Trainingpeaks is 

dat je een basisaccount gratis kunt aanmaken. 

Wel is het soms lastig om steeds je smartphone 

mee te nemen. Een makkelijke houder op je fiets 

en om je arm is dan wel handig.

Voor de overzichtelijkheid heb ik een onder-

scheid gemaakt in apps die je kunt gebruiken 

om de training op te slaan en te monitoren en 

apps die handig zijn om triathlonwedstrijden 

te timen of te volgen via tussentijden of op de 

een of andere manier je training leuker maken. 

Daarnaast is er een aantal sensoren op de markt 

die hartslag, snelheid, cadans, pasfrequentie 

(footpod), vermogen en nog veel meer kunnen 

meten. Communicatie gaat meestal via ANT+ 

of via Bluetooth. Bij iPhone apps die een ANT+ 

sensor willen opvangen heb je een extra dongle 

nodig: een zogenaamde ANT+ key. Deze wordt 

in de iPhone geplugd en daarmee kan de iPhone 

het ANT+ signaal ontvangen. Er zijn ook enkele 

Android toestellen die een ingebouwde ANT+ 

receiver hebben. Alle smartphones hebben 

tegenwoordig een Bluetooth receiver dus de 

Bluetooth sensoren kunnen direct worden 

opgevangen. In de toekomst zal Bluetooth 

(low energy) waarschijnlijk ook de standaard 

worden, omdat deze een langere batterijduur 

heeft dan ANT+.

uBike verzamelt alle data van 

ANT+ en Bluetooth sensoren 

(hartslag, snelheid, footpod, 

cadans, vermogen, GPS) en is ook 

direct live naar internet te zenden zodat iemand 

anders direct ziet wat er tijdens de training/

wedstrijd gebeurt met hartslag, vermogen et 

cetera. Ook directe upload naar bijvoobeeld 

Trainingpeaks is mogelijk. uBike werkt 

momenteel alleen nog op Android telefoons, 

zoals bijvoorbeeld de Sony Xperia.

 

WahooUtility is een makkelijke 

app om al je diverse ANT+ en 

Bluetooth sensoren te testen. 

Ook zit er een mooi overzicht in 

welke apps er allemaal op de markt zijn.

WahooFitness is een trainingsmonitor die alle 

ANT+ en Bluetooth sensoren kan koppelen en 

deze in diverse overzichtelijke schermen laat 

zien. Zowel hartslag, snelheid, footpod, cadans 

als vermogen kunnen worden gekoppeld.

De Garmin Fit App zet je 

smartphone om in een 

trainer die snelheid, afstand, 

calorieën - en via ANT+ dongle - ook hartslag, 

cadans en vermogen weergeeft.

iMobileIntervals kan zowel 

voor fietsen als hardlopen 

worden gebruikt. Zowel ANT+ 

als Bluetooth sensoren kunnen 

worden gekoppeld.

In de app van CycleOps kun 

je naast routes en trainingen 

ook je voeding zetten en het 

als een soort logboek gebrui-

ken. Sensoren die gekoppeld kunnen worden 

zijn: hartslag, snelheid, cadans, vermogen, 

pasfrequentie.

Met Strava Cycling kan de eigen 

progressie in kaart worden 

gebracht en bijgehouden en is 

het ook mogelijk om op ieder 

moment van de dag een wedstrijd aan te gaan 

met anderen. Ook handig om routes te verken-

nen in een onbekend gebied. Sensoren die gekop-

peld kunnen worden via ANT+ en Bluetooth zijn: 

hartslag, vermogen, snelheid en cadans.

Trainingpeaks kent geen 

koppeling met sensoren maar 

wel directe toegang tot je 

Trainingpeaks account (als je die 

hebt aangemaakt). Hierop kun je je trainings-

kalender zien, je logboek bijhouden met diverse 

gegevens als ochtendpols, gewicht, slaap-

kwaliteit en -uren, stress, vermoeidheid 

et cetera. Ook kun je er in bijhouden wat en hoe-

veel je per dag eet. Cycle Tracker en Run Tracker 

zijn GPS tracking apps met directe upload naar 

een Trainingpeaks account.

 

Train slim met 
je smartphone
Er zijn tegenwoordig een heleboel applicaties op je smartphone (iPhone of 
Android) te downloaden die je uitstekend kunt gebruiken om je trainingen op 
te slaan, te monitoren of gewoon leuker te maken. Wat zijn de bekenste apps 
en wat kun je er mee?
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Voor de iBike Coach, Powerhouse 

en iBike apps heb je extra 

attributen nodig. De iBike 

Dash+Power verandert je iPhone, 

samen met de houder of box waar je iPhone in 

wordt geplaatst, met behulp van de iBike App 

in een draadloze vermogensmeter en fiets-

computer. Deze vermogensmeter werkt anders 

dan de andere vermogensmeters op de markt. 

Door een ingenieuze constructie meet de iBike 

alle omstandigheden rondom de fietser (zoals 

wind, maar er wordt ook een kalibratie gemaakt 

waarmee de vertraging wordt gemeten in een 

bepaalde houding en op een bepaald wegdek) en 

berekent dan het benodigde vermogen voor die 

bepaalde snelheid. 

 

Runkeeper is erg populair bij 

hardlopers. Deze app maakt van 

je smartphone een eigen perso-

nal trainer. Het gebruikt de GPS 

om al je trainingen te registreren. 

Koppelen van hartslag via Bluetooth is mogelijk.

 

Nike+ Running is een app 

die GPS gebruikt om tempo, 

afstand en route te meten. Nike+ 

FuelBand is een slimme armband 

met een ‘accelerometer’ die je bewegings-

patroon meet. Alle gegevens kunnen direct naar 

Nikeplus.com worden gestuurd.

 

MiCoach van Adidas heeft een 

aantal sensoren zoals footpod, 

pacer, hartslagband en dongle 

die kunnen communiceren met 

de app op je smartphone en zo je training sturen 

en opslaan. Ook deze kun je synchroniseren met 

de website.

 

De My Asics app werkt met 

GPS om je trainingen te kunnen 

sturen en op te slaan. Ook hier 

kun je dit weer online zetten.

 

Runtastic maakt training met 

GPS en hartslag mogelijk. Ook 

kun je via deze app aanmoedigin-

gen krijgen tijdens je training.

TriTimerLite voor de timing van triathlonwed-

strijden. IronTrac voor resultaten en timing 

van Ironman races. ChallengeFamily met alle 

Challenge races op een rij met ook live timing

Swimulator voor het bepalen van je Critical Swim 

Speed aan de hand van je 200 en 400 meter 

tijd. Coach my Video voor snel video-opnames 

maken met mogelijkheden voor eenvoudige 

bewe gingsanalyse. Ubersense voor eveneens 

video maken en eenvoudige bewegingsanalyses

Video Coach voor het afspelen, opnemen en 

archiveren van video’s
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