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Voortaan kun je tijdens het hardlopen 
via je iPhone precies in de gaten 
houden waar je bent en wat je route 
is. Nike heeft namelijk een speciale 
Nike+ GPS App gelanceerd, die je 
hardloopgegevens linea recta vertaalt 
naar de kaart.

De mogelijkheden van 
Nike+ waren eigenlijk al 
legio. Tijdens het hard-
lopen luisteren naar je 
favoriete muziek, terwijl 
je updates krijgt over de 
afgelegde afstand en 
je na afl oop direct de 
resultaten kunt uploaden, 
analyseren en delen met 
vrienden.

De nieuwe GPS App 
gaat nog een stapje 
verder. Waar je ook rent 
of gerend hebt, je kunt 
overal – binnen en buiten 
– zien waar en hoe je hebt gelopen. 
Naast de gebruikelijke statistieken van 
Nike+ zoals hoe lang en hard je hebt 
gelopen, hoeveel kilometers je hebt 
afgelegd en hoeveel calorieën
 je hebt verbrand, kun je nu ook op 
de kaart terugzien hoe hard je liep op 
bepaalde punten van de route. 
De nieuwe app heeft bovendien een 

slimme ‘Challenge Me’ feature die lop-
ers stimuleert om grenzen te verleggen 
en steeds verder, harder of langer 
hard te lopen dan tijdens vorige runs. 
Op basis van je runs uit het verleden 
worden deze ‘challenges’ voortdurend 

gepersonaliseerd, waar-
bij bekende Nike-atleten als 
Lance Armstrong en Paula 
Radcliffe voor extra stimulans 
zorgen. 

De Nike+ GPS App is 
ontwikkeld voor de iPhone. 
Niet-iPhonebezitters kunnen 
de app uitproberen in het 
tijdelijk Nike Runhouse aan 
de Van Baerlestraat 5 in 
Amsterdam. Vanuit het Nike 
Runhouse kunnen lopers een 
iPhone 4 met Nike+ GPS App 
lenen om een testrun te doen. 

Onder het motto Run Un-
leashed, Take Mokum start 

bovendien dagelijks een speciale run 
vanuit Nike Runhouse. Een run uniek 
door het thema, het gezelschap, de 
route of het tijdstip. Een mooie gelegen-
heid om de GPS App van Nike+ eens 
uit te proberen. De activiteiten rond het 
Runhouse zijn te volgen via: 
facebook.com/nikerunningnederland. 

Jouw run op de kaart met 
Nike+ GPS App

Geen negatief reisadvies meer. Zo
min mogelijk bevroren wissels.
En nieuwe wisselverwarmers op
plekken waar dat nog niet
bestond. Dat zijn enkele punten
uit het actieplan van de NS en
ProRail om een barre winter als
vorig jaar het spoor niet weer
eens zo te beïnvloeden. “Afgelo-
pen winter ging het niet goed,
zijn we door het ijs gezakt. Maar
met het plan dat er nu ligt, zijn
we voorbereid op een winter als
vorig jaar", aldus een woordvoe-
der van ProRail. Direct volgt wel
de nuance. “Maar een 100 pro-
cent sneeuwongevoelig spoor
bestaat niet.”

De NS en ProRail stoppen geza-
menlijk een zak geld van 95 mil-
joen euro in het winterklaar
maken van het spoor. Vooral de
wissels, die vorig jaar regelmatig

bevroren, krijgen aandacht. “Er
zijn in Nederland 7.000 wissels,
waarvan er 5.500 zijn verwarmd.
Daarvan zijn er 2.300 zo cruciaal,
dat ze allemaal worden gecheckt
en waar nodig worden vervangen
of hersteld.”

Een andere maatregel is dat er
een speciaal weerbureau wordt
opgericht in samenwerking met
Meteo Consult, om te monitoren
op welke plekken de weersom-
standigheden slecht zullen zijn
voor het spoor. “En daarbij heb-

ben we extra sneeuwploegen aan-
gesteld, die dan direct paraat
staan als er slecht weer is aange-
kondigd.”

Ook de bereikbaarheid van de
bevroren wissels was vorig jaar
een lastig punt. Technische mede-
werkers konden de bevroren wis-
sels slecht bereiken door de
besneeuwde weilanden. Is daar
nog iets op bedacht? “Nou, een
weiland door moeten kost nu
eenmaal tijd. Maar de maatregel
daarvoor is: extra mankracht.”

Kan ProRail de reizigers nog
een mooie belofte doen naar aan-
leiding van deze maatregelen?
“Als er dan vertraging ontstaat
door het slechte weer, dan is ie in
elk geval korter dan vorig jaar.” 

De kans dat je erg lang moet wachten op de trein door een bevroren wissel is volgens ProRail met dit plan een

stuk kleiner komende winter.

ILVY NJIOKIKTJIEN/ANP

Extra ploegen om spoor te beschermen tegen winter weer
“Maar het spoor is nooit 100 procent ongevoelig voor sneeuw”

2.300
wissels worden extra aange-
pakt om ervoor te zorgen
dat ze niet weer bevriezen
door het barre winterweer. 

Belo!e van ProRail:
sneeuwvertragingen
dit jaar stuk korter
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OMROEPBLOEMEN

GERARD
DROSTERIJ
POLITICOLOOG DROSTERIJ SCHRIJFT ELKE

DAG IN METRO OVER DE FORMATIE

Pieter Storms discussieert met Jort Kelder over de ver-
vuiling van de journalistiek in De Wereld Draait Door.
Na een halve minuut kijken we naar twee totaal opge-
fokte gasten. De tragedie van de publieke omroep in
een notendop. Mijn studenten vinden tv nauwelijks nog
interessant. De buis lijdt aan een gebrek aan kwaliteit,
vinden zij, en dat meet je niet met ‘links’ of ‘rechts’. En
de omroepen maar smoelen trekken: PowNews, Uitge-
sproken dit, Uitgesproken dat - in hun ambitie onder-
scheidend te zijn, vergeten zij de kijker.

L
ogisch dus dat het Hilversumse instituut betrokken
wordt in de formatiebesprekingen. De verhouding
tussen geld en inhoud is zoek. Het is een doorn in het
oog van de belastingbetaler. Elke avond ziet hij waaraan
zijn geld wordt besteed. Een avondje televisiekijken zon-
der hoofdpijn is er niet meer bij. Dus heren in Den Haag,

please, zet die links-rechts scherpslijperij bij het groot vuil en richt
u op één doel: kundig snoeien. Opdat vele, nieuwe bloemen zullen
bloeien.

Gerard Drosterij is verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

ROBERT JUNG

Oud medicijn
antwoord op tbc
ONTDEKKING. Een goedkoop
medicijn dat de laatste jaren
werd gebruikt als antipsychoti-
cum voor schizofreniepatiënten
lijkt te werken tegen multiresis-
tente tbc. Het Nijmeegse UMC
St Radboud heeft dat gisteren
bekendge maakt. Onderzoekers
van het ziekenhuis hebben de
ontdek king gedaan, samen met
het RIVM. Ze willen snel een

ver volgstudie inzetten. Regulie-
re medicijnen werken nau we -
lijks meer tegen multiresistente
tuberculose. ANP

Trein rijdt het 
station voorbij
REMMEN. Een trein van de NS op
het traject Leeuwarden-Wolvega
is woensdagavond doorgereden
bij het station in Heerenveen,
omdat het niet lukte om te rem-
men. Dat heeft een woordvoer-
der van de NS gisteren gezegd.
De trein moest vervolgens door-
rijden naar Wolvega, de volgen-
de halte. ANP
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