
Hardlopen met Power! 
 
Hardloopvermogensmeters 26: Kennismaking met Arion 

We volgen al een tijdje de berichtgeving over Arion. Arion is een slimme inlegzool voor in je 
hardloopschoen. Het is een van de zes innovaties die afgelopen december beloond is met de 
Nationale Sportinnovator Prijs 2017. Sportinnovator is een initiatief van Topteam Sport, ZonMw en 
Kenniscentrum Sport in opdracht van het Ministerie van VWS. 
 
De zooltjes van Arion zijn heel dun, zo’n 0,3 mm. Je legt ze onder de zool van je hardloopschoen. De 
zool bevat 8 gebieden waarmee de druk van je voeten op de zool wordt gemeten. Daarmee krijg je 
een directe meting van de interactie van je voeten met de ondergrond en een goed beeld van je 
hardlooptechniek. Het systeem bevat ook GPS. Met deze instrumenten aan boord produceert Arion 
zo’n beetje alle gegevens die je nodig hebt om te kunnen werken aan je looptechniek.  
 

Vermogen wordt nog in 2018 verwacht 
De drukmeting tijdens de landing van je voeten op de ondergrond was de primaire reden van onze 
interesse in deze innovatie. We zien parallellen met vermogensmeters voor wielrennen waarbij het 
vermogen wordt berekend uit de krachten die je op de trapas zet. Op die manier wordt de invloed 
van de ondergrond en wind ook mee genomen in de vermogensberekening. Dit zijn nog precies de 
manco’s van de hardloopvermogensmeters die momenteel in de markt zijn.  
Op de doos van de Arion die Hans en Ron elk besteld hebben staat vermogen genoemd als “running 
metric”. Deze optie volgt echter pas in de loop van 2018, zegt Arion.  
Dat neemt niet weg dat we veel potentie zien in de Arion zooltjes. In onze artikelen op ProRun en in 
onze boeken Hardlopen met Power! en The Secret of Running schrijven we veel over de relatie 
tussen je loopstijl, paslengte, cadans, energieverbruik en hardloopprestaties. Arion geeft hier 
bruikbare informatie over in de vorm van harde cijfers en combineert dit met visualisatie van wat je 
met je voeten doet tijdens het hardlopen. Het kan achteraf worden geanalyseerd over het verloop 
van de training of wedstrijd. Heel interessant is ook dat je tijdens je training meteen gesproken 
feedback kunt krijgen over je cadans en voetlanding. 
 



 
 
 

Eerste ervaringen 
In eerste instantie dachten we dat de meerwaarde maar beperkt is. Want veel van de gegevens 
krijgen we al op de een of andere manier. Deze scepsis was maar van korte duur. Arion blijkt 
behoorlijk compleet in de informatie én je kunt per voet zien wat er gebeurt. Zo ontdekten we 
bijvoorbeeld dat het landingspunt van de linkervoet van Ron altijd dicht bij de hiel ligt, terwijl dat 
rechts een mooie middenvoetslanding is. Mogelijk is dit looppatroon het gevolg van een blessure 
waar Ron mee te maken heeft gehad. In onderstaande afbeelding is dit mooi te zien. Via een soort 
van kruimelspoor zie je in het plaatje hoe de voetafwikkeling verder verloopt. 
Via de app op je telefoon (zowel App Store als Google Play) kun je aangeven waar je je landingszone 
wil hebben. Tijdens de training coacht de app je vervolgens met veel geduld permanent op je landing. 
  
Arion maakt gebruik van een eigen GPS-chip. Deze bleek een stuk nauwkeuriger dan de iPhones van 
Hans en Ron. We veronderstellen dat dit nog beter wordt zodra Arion de integratie met Garmin (en 
andere) hardloophorloges geregeld heeft. Arion kan ook nog niet over weg met de hartslagband van 
Garmin aangezien deze het ANT+ protocol voor de verbinding nodig heeft. Ook dit komt er aan. 
Volgens zeggen werkt de Wahoo hartslagband die op bluetooth gebaseerd is wel al. 
 
Alles valt terug te kijken via de app op je telefoon maar ook op de bijbehorende portal voor je pc. De 
app blijkt in de technische ontwikkelingen voor te lopen op de portal. Arion is nog niet lang op de 
markt met dit product en is nog volop bezig om de gebruiksmogelijkheden uit te breiden en door te 
ontwikkelen. Arion geeft aan dat al die nieuwe ontwikkelingen met gratis updates van de app 
beschikbaar komen. 
 
Arion beschikt over een website en Facebook pagina waar het nodige aan gebruiksinformatie te 
vinden is. Aan een achtergronddocument met gedetailleerde uitleg wordt gewerkt. 
 
Wij gaan door met het in de praktijk uitproberen van deze interessante innovatie en zullen met onze 
ervaringen zeker nog een keer terugkomen op ProRun. 



  

 
 
 
 

Op ons YouTube kanaal The Secret of Running kun je veel bekijken 

https://www.youtube.com/channel/UCZD6RjE9d17TsXpB-TDCCrg 

Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons boek  

Hardlopen met Power! 

Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het boek legt de achtergronden en voordelen uit 

van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt verschijnen. Net als wielrenners, kunnen 

hardlopers nu ook hun prestaties in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra 

informatie van hun wattage! Van de schrijvers van Het Geheim van Hardlopen. 
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