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Grote storing bij Garmin: ‘Alsof
Facebook het niet doet, maar dan
voor hardlopers’
Gps- en sporthorlogebedrijf Garmin kampt met een grote storing. Dat kan
vervelend zijn voor hardlopers en wielrenners, want zij missen nu bepaalde data
die in sommige gevallen belangrijk zijn. ,,Ik heb nu niet het totale beeld van hoe fit
ik ben.”
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Voor Wim Nieuwenhuijse (55) uit Den Haag is Garmin ‘best belangrijk’. Hij loopt vijf keer
per week hard en traint voornamelijk voor lange afstanden zoals halve (21,1 kilometer)
en hele (42,195 kilometer) marathons.

Lees ook

Grote storing bij Garmin: diensten en klantenservice al dag onbereikbaar

Lees meer

Meten is weten: dit zijn de beste smartwatches om actief mee te sporten

Lees meer

 ,,Ik gebruik Garmin voor het bijhouden van mijn gemiddelde looptijden en mijn hartslag”,
legt hij uit. ,,De data die Garmin verzamelt, stuur ik vervolgens door naar mijn
hardloopcoach. Die bekijkt dan hoe ik het doe en stelt op basis van de data mijn
trainingsprogramma bij. Je hebt nu niet het totale beeld van hoe fit je bent.”

Storing
De storing begon gisterochtend en is op
het moment van schrijven nog niet
opgelost. Het probleem zit onder meer bij
de Garmin Connect-apps en -websites.
Daardoor kunnen Garmin-gebruikers
bijvoorbeeld geen gebruikmaken van de
cloud-diensten van het bedrijf.

In eerste instantie meldde Garmin op
Twitter dat het om onderhoud ging, maar
enkele uren later stelde het bedrijf dat het
wel degelijk een storing betreft. Volgens
geruchten worden de problemen
veroorzaakt door een ransomware-
aanval, maar dit is nog niet bevestigd.

De sporthorloges van Garmin kunnen
door de storing ook niet lokaal worden
gesynchroniseerd met de bijbehorende
apps, zoals bijvoorbeeld
Strava. Nieuwenhuijse: ,,Ik mis het om
mijn mede-atleten te volgen op Strava.
Daar krijg je ook inspiratie en motivatie
door. Het voelt een beetje alsof Facebook het al twee dagen niet meer doet, maar dan
voor hardlopers.”

Voorlopig zit er voor hem niets anders op dan wachten totdat Garmin weer in de lucht is.
,,Dat is niet het einde van de wereld hoor”, zegt hij lachend. ,,Dat het twee dagen niet
werkt, is niet zo erg. Een weekje geen Garmin houd je ook nog wel vol met het
trainingsschema dat je hebt. Je bent ervaren genoeg om je schema zelf bij te stellen,
maar met data is dat toch makkelijker.”

Wim Nieuwenhuijse tijdens een wedstrijd. © Privéfoto

Weinig communicatie
Nieuwenhuijse vindt het jammer dat Garmin zo weinig communiceert. ,,Je krijgt alleen de
melding: ‘server is down due to maintenance’. Verder hoor je helemaal niks en via via
moet je horen dat het waarschijnlijk om een ransomware-aanval gaat. Een officiële
reactie geven ze niet.”

De helpdesk van het bedrijf is ook offline, waardoor e-mails, telefoonoproepen en online
chats onbeantwoord blijven. Eerder was de website volgens ZDNet helemaal uit de lucht,
maar die werkt nu weer. In Azië zouden enkele productielijnen stilliggen.

Korpslei ding zet landsadvocaat op
amateurspeurder na dreigement,
undercovers vrezen voor veiligheid

 Politieagenten maken zich zorgen om hun veiligheid en die van
hun naasten nu een bekende van de politie dreigt de adresgegeven…
van enkele undercoveragenten bekend te maken. Dat laat politiebond
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