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Je weet niet
wat je meet

A
leida heette ze.
Een positief ty-
pe, want als le-
vende coach van
het Philips Di-
rectLife pro-
gramma was het
haar taak om
m o t ive re n de
mailtjes te sturen
naar mensen die
met een bewe-

gingssensor van dat merk rondliepen. „Wat ge-
weldig om te zien dat je na een korte pauze in de
wintermaanden het programma weer zo goed
hebt opgepakt! Je gemiddelde energieverbruik is
gestegen met 100 calorieën. Groeten, Aleida.”

Philips en Aleida waren in 2009 hun tijd ver
vooruit. Nu maakt de hele elektronica-industrie
draagbare gadgets die je activiteiten vastleggen.
Wearable tech is het buzzword: sensoren in een
armband (‘tracker ’), sporthorloges met GPS. En
de smartwatch, die bewegingen meet en berich-
ten van telefoon doorseint naar pols. Google be-
dacht daarvoor Android Wear. En Apple broedt
op de langverwachte iWatch, vol sensoren.

De combinatie van sport en statistiek was al-
tijd iets voor professionals, maar is dankzij de
fitnessgadgets doorgedrongen tot het domein
van de amateur. Die geeft al kapitalen uit aan
sportkleding en accessoires, en een bewegings-
sensor van honderd euro en een abonnement
op een fitnessapp mag niet ontbreken.

Slaap ik wel goed? Eet ik wel goed? Beweeg ik
genoeg? Dat zijn de vragen die datasporters toe-
vertrouwen aan ‘smar t’ sensoren. Volgens de
commercials van de elektronicabranche wor-
den we met wearable tech allemaal een stuk
sportiever en gezonder.

Tot zover de reclame. Want digitale doping
verandert niet iedereen in een topsporter. Zes
redenen waarom we de fitnesshype niet te seri-
eus moeten nemen.

1
ONBETROUW BARE METINGEN

Fitnessgadgets wekken de suggestie dat ze je ac-
tiviteiten nauwkeurig meten: cijfers liegen niet.
Maar vaak slaat de elektronica er maar een slag
naar. Stappentellers zijn onbetrouwbaar. Zelfs
als je achter je bureau zit om een stukje te tik-
ken, een schroef in de muur draait of je gulp
opentrekt, denkt de sensor dat je aan het wan-
delen bent. De fitnessarmband van Sony ziet gi-
taarspelen als een lange sprint. Dit is statistiek
met de natte vinger. Of neem de hartslagmeter
van de Galaxy Fit, een kruising tussen fitness-
armband en smartwatch. De optische hartslag-
sensor is comfortabeler dan een band om de
borst, maar veel metingen mislukken. De helft
van de tijd ben je klinisch dood.

Ook calorieverbruik wordt verschillend ge-
meten. Een rondje op de fiets, met een TomTom
sporthorloge, de Runkeeper-dienst en een ou-
derwetse fietscomputer tegelijk, levert drie ver-
schillende resultaten op. Dat scheelt al snel een
boterham of drie.

We behangen onszelf met sensoren
en fitnesstrackers. Digitale doping
waarmee je jezelf voor de gek houdt.
tekst Marc Hijink illustraties Gijs Kast

2
D EMOTIVEREND E DATA

Datasporters laten zich graag stimuleren door
andermans activiteiten. Maar dat moet wel haal-
bare kaart zijn. Als je bijvoorbeeld bij Strava in-
logt, een webdienst voor met name wielren-
ners, zie je ook hoe andere gebruikers op het-
zelfde parcours presteren. Strava is populair bij
professionals – de jongens en meisjes die dage-
lijks vaseline onder de billen smeren. De moed
zakt je in de schoenen als je ziet dat een bijna-
beroepsrenner 61 kilometer per uur rijdt op een
stuk waar jij (20 jaar ouder, 20 kilo zwaarder)
amper 35 kilometer per uur haalt. De volgende
keer mijd je dat traject.

Een schrale troost: sporters delen vaak alleen
hun succesvolste prestaties met de buitenwe-
reld. En je weet niet of dat persoonlijk record ge-
vestigd werd met de wind mee, of in het kielzog
van een scooter. Naast valsfietsers zijn er ook
lieglopers die af en toe een stukje gaan fietsen,
om de rit vervolgens als een razendsnel hard-
looprondje op Facebook te delen: kijk eens hoe
sportief ik ben.

3
GED OE MET BLUETOOTH

Je activiteiten meten brengt extra gedoe met zich
mee. Batterij opladen, wachten: TomToms
sporthorloge zoekt rustig eerst een minuut naar
satellieten om zijn GPS-positie te bepalen. De
draadloze bluetoothverbinding tussen sensoren
en telefoon is ook niet altijd solide. De Samsung
Gear Fit geeft er tijdens de proefritten een paar
keer de brui aan omdat de telefoon niet gevon-
den wordt. Dat betekent: afstappen, resetten en
boos verder fietsen.

Meer gedoe: vrijwel alle geteste gadgets moe-
ten om de haverklap geüpdatet worden en vra-
gen om nieuwe software via de computer of de
telefoon. Samsung en TomTom vernieuwden de
software in de afgelopen weken een paar keer:
de productcategorie lijkt nog niet helemaal af.

Het is bovendien niet eenvoudig om bewe-
gingsgegevens uit te wisselen tussen fitness-
apps onderling. Veel sporters klagen dat ze hun
‘geschiedeni s’ kwijtraken als ze overstappen
van het ene fitnessnetwerk naar het andere.

4
D E TRAC K ER W ORDT OVERBOD IG

De wearable tech hype ten spijt, zullen veel fit-
nesstrackers van de markt verdwijnen zodra el-
ke smartphone zijn ingebouwde bewegingssen-
soren gebruikt voor sporttoepassingen. De
iPhone 5s heeft al een aparte, zuinige chip met
bewegingsmeter die je activiteiten vastlegt.
Voor de meeste amateursporters levert dat vol-
doende gegevens op en is honderd euro voor
een extra sensor niet nodig.
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DE SLIMSTE SPORTHORLOGES

ALS JE TOCH WILT METEN
Een fitnesstracker is een band die met
sensoren je bewegingen meet en bijhoudt. Ze
zijn er grofweg van 69 euro (Sony Smartband)
tot 149 euro (Jawbone UP24).

Een smartwatch met sensor meet bewegingen
of toont berichten van je telefoon op je pols.

Om sportdata te verzamelen kun je je abon-
neren op een fitnessdienst, gratis, of betaald
voor uitgebreidere analyses. Populair zijn Run-
keeper (Premium: 40 dollar per jaar) en Strava
(Premium: 60 dollar per jaar).

Sportfabrikant Nike zag de bui al hangen en is
gestopt met de productie van de populaire Fuel
activiteitenmeter. Ook Philips levert zijn Direct
Life sensor niet meer – Aleida heeft haar laatste
motiverende mailtje verzonden.

Smartphones als de Galaxy S5 van marktlei-
der Samsung tellen zelf hoeveel stappen je per
dag neemt en kunnen meten wat je hartslag is.
Dat is nog maar het begin: Samsung toonde af-
gelopen maand de Slimband, die ook bloeddruk
en ademhaling moet gaan meten. Ook Apple
stort zich op de gezondheidsrage: vanaf dit na-
jaar heeft de iPhone een HealthKit die calorie-
verbruik, slaappatronen en sportactiviteiten
vastlegt. Google bedacht net zoiets: Google Fit.

5
HET GEZEUR

Datasporters kunnen kiezen uit bewegingssche-
m a’s, van beginner tot beroeps. Afvallen, condi-
tie verbeteren, snelheid verbeteren, langere af-
standen: vink aan wat je wilt. Maar je moet het
vervolgens ook doen .

Om de discipline af te dwingen tikken virtuele
coaches je op de vingers als je niet volgens het
afgesproken schema beweegt. De zeurberichten
spelen in op het schuldgevoel: „We missen je.”
Of: „Wordt het niet eens tijd om te rennen?”– na-
tuurlijk net tijdens een lunch met kroketten.

Runkeeper laat je boodschappen sturen naar
vrienden die te lang op hun gat blijven zitten. Ga
eens rennen, joh! Ook de echte fitnessleraar be-
moeit zich er tegenaan: Amerikaanse sportscho-
len volgen de activiteiten van hun leden op af-
stand en sturen berichten als de activiteitenme-
ter te lang stilstaat.

6
LOL VALT NIET TE METEN

Just do it, de slogan van Nike, volstaat niet meer.
Het motto is nu prove it – lever het bewijs van je
inspanningen. Doelen stellen, discipline tonen,
vooruitgang meten en de glorie delen met ande-
ren. En achteraf door gedetailleerde grafieken
bladeren, terugdenken aan al die liters zweet die
je onderweg vergoot. Dat is gezond, ongetwij-
feld, en wellicht leeft een datasporter langer.
Maar in de wereld van wearable tech telt doelloos
sporten – gewoon, voor de lol – niet meer mee. Je
prestaties vastleggen is net zo verslavend als een
r unner’s high. Een Strava-amateur biecht op dat
hij niet meer zonder digitale doping kan: „Als ik
een rit niet vastleg met mijn smartphone, heb ik
het gevoel dat ik voor niets gefietst heb.”

Sensoren meten niet hoeveel plezier je onder-
weg had. Geen app die registreert hoeveel mug-
gen je moet happen als je langs dat ene slootje
fietst, of hoe het tijdens het joggen ruikt als het
gras net gemaaid is. Weten hoeveel calorieën je
verbrandt is één ding. Maar hoeveel energie
krijg je eigenlijk van anderhalf uur wielrennen,
net voor zonsondergang, windstil en afgerond
met een groot glas witbier?

Voor de hightechsporter
Samsung Gear Fit / Gear 2
De Gear Fit en de Gear 2 smartwatch zijn hightech fitness-
gadgets met stappenteller en hartslagmeter. De elegante
Gear Fit heeft een gebogen OLED-scherm. De hartslag-
meter is niet erg adequaat. Als je op pad gaat moet er ook
een Samsung-telefoon mee om je route vast te leggen. Met
de Fit kun je de telefoon bedienen: een ander muziekje
opzetten of je mail lezen. Met de Gear 2 kun je à la Michael
Knight telefoongesprekken via de pols voeren. Beide
schermpjes zijn in de zon slecht leesbaar. Net nieuw: de
vrijwel identieke Gear Live, die dankzij Android Wear ook
met telefoons van andere merken werkt.
Gear 2: 299 euro, Gear Fit 199 euro, Gear Live 199 euro.

Voor de multisporter
TomTom Multisport Cardio
Triatleten zullen zweren bij een GPS-horloge dat meet hoever
je rent, fietst en zwemt. Je kunt de Multisport koppelen aan je
telefoon, maar een echte smartwatch is het niet. Des te beter
werkt hij als sporthorloge: het scherm is zwart-wit, goed
leesbaar in de zon en de hartslagmetingen zijn betrouw-
baarder dan bij Samsung – waarschijnlijk omdat de band
strakker zit. Ondanks QuickGPS moet je lang wachten tot je
positie gevonden is. Om het horloge op te laden wurm je de
klok uit de band en klik je die in een houder. Zo monteer je
de Multisport ook op het fietsstuur en kun je je trapfrequentie
bijhouden. TomTom heeft de MySports webdienst, maar je
kunt fitnessdata ook exporteren naar Strava of Runkeeper.
Adviesprijs: 299 euro.

Voor de nerdsporter
Pebble Watch met Runkeeper
De Pebble is de best verkochte smartwatch van 2013 en
werkt samen met Android en iPhone. Berichten lezen, ge-
sprekken aannemen: het werkt prima. Met zijn zwart-wit-
scherm draait de Pebble bijna een week op een batterij. Het
scherm is beperkt maar is goed leesbaar in de zon. De
Pebble is een goede combinatie met fitnessdienst Run-
keeper, al vergde het wat software-updates voordat dat
stabiel werkte. Er zijn veel Pebble-apps beschikbaar, zodat
je je horloge nieuwe trucs kunt blijven leren. Apps laten zich
op je telefoon installeren via de Pebble Store. Een beetje
nerdy sporter draait daar zijn hand niet voor om.
Pebble met stalen band: 249 dollar. Plastic band: 150 dollar.


