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Wolvega, april 2019  

 

 

Onderwerp:  Doe mee aan de fittest! 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het Buurtsportwerk Weststellingwerf organiseert in samenwerking met Sport Fryslân een 

fittest voor de inwoners van de gemeente Weststellingwerf. Deze fittest maakt onderdeel uit 

van het project ‘Sport, beweegt u fit’. Met dit project willen de gemeente Weststellingwerf, 

Buurtsportwerk en Sport Fryslân de fitheid van mensen met een chronische aandoening of 

lichamelijke beperking vergroten. 

 

Tijdens de fittest kunt u: 

 Uw fitheid laten meten. 

 Gericht advies op maat ontvangen over beweegactiviteiten die voor u geschikt zijn. 

 Informatie ontvangen over bewegingsactiviteiten in de omgeving. 

 

Bent u tussen de 18 en 75 jaar en heeft u een chronische aandoening of lichamelijke 

beperking? Wilt u meer bewegen? Dan zijn wij op zoek naar u! 

 

Datum fittest:   vrijdag 17 mei 2019   

Tijd:   15.00 uur tot 20.00 uur  

Locatie:   Sporthal De Steense in Wolvega  

 

Deelname aan de fittest duurt ongeveer een uur. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 

dinsdag 14 mei a.s. bericht hoe laat u op vrijdag 17 mei wordt verwacht.  

In de bijlage treft u verdere informatie aan over de fittest. 

 

Aanmelden via: 

 Inschrijving op de website via www.sportfryslan.nl/fittestwolvega of 

 bijgevoegd antwoordformulier    

Aanmelden is mogelijk tot 14 mei 2019. 

 

Heeft u nog vragen mail of bel gerust met Sport Fryslân, Berber van der Krieke via mail 

berber@sportfryslan.nl  of 06 – 10 32 32 58. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team Buurtsportwerk Weststellingwerf 

 

 

mailto:berber@sportfryslan.nl
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De Fittest  

  

 

Wat houdt zo’n fittest in? 

Aan de hand van een fittest, die speciaal ontwikkeld is door de Rijksuniversiteit Groningen, 

wordt uw fitheid gemeten. Iedereen kan deelnemen aan deze fittest, want iedereen doet 

mee op z’n eigen niveau. Afhankelijk van de aandoening kan het zijn dat deelnemers niet 

alle onderdelen van de test mee kunnen doen. Voor personen in een rolstoel vervallen een 

aantal onderdelen. De fittest onderdelen zijn: 

 Invullen vragenlijst 

 Meting van bloeddruk  

 Lengte en gewicht 

 Evenwichtstest 

 Balgooitest (snelheid) 

 Balgooitest (mikken) 

 Schoptest 

 Opraaptest 

 Tennistest 

 Wandeltest 

 Advisering 

 

Een deskundige geeft u na afloop advies over de sportieve activiteiten die voor u het meest 

geschikt zijn en kan u informeren over het beweegaanbod in de omgeving. Deelname aan 

de fittest duurt ongeveer een uur.  

 

Hoe kan ik mij inschrijven voor de fittest? 

U schrijft zich in door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en dit formulier terug 

te sturen naar Sport Fryslân. U ontvangt in de week voorafgaand aan de fittest een 

bevestigingsbrief, waarin o.a. staat vermeld hoe laat u op verwacht wordt. Wilt u graag 

samen met iemand deelnemen aan de fittest? Geef u dan samen op! Bij het indelen van de 

deelnemers zorgen wij er voor dat u op hetzelfde tijdstip aan de fittest kunt deelnemen. 

 

Wat kost het om mee te doen aan de fittest? 

Deelname aan de fittest is gratis. 

 

Wat moet ik meenemen naar de fittest? 

Wanneer u besluit deel te nemen aan de fittest, neem dan makkelijk zittende kleding mee. 

U kunt zich omkleden en eventueel douchen in de kleedkamers van de sporthal. Wilt u er 

rekening mee houden dat het niet toegestaan is om op schoenen met zwarte zolen de 

sporthal te betreden?
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Aanmeldingsformulier Fittest 

Vrijdag 17 mei 2019, sporthal De Steense in Wolvega 

 

 

O Ja, ik doe mee aan de fittest op vrijdag 17 mei 2019. 

O Nee, ik doe niet mee aan de fittest, maar wil graag vrijblijvend meer 

informatie over het sport- en beweegaanbod in de gemeente ontvangen.  

O Nee, ik doe niet mee aan de fittest. 

 

Naam deelnemer 1:  ………………………………………………………………… 

Woonplaats:    ………………………………………………………………… 

Leeftijd:    ………jaar          (bijv. 53 jaar, geen geboortedatum) 

Geslacht:    O man   O vrouw 

E-mailadres:   ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  ………………………………………………………………… 

Opmerking / beperking:  ………………………………………………………………… 

Adres, Postcode/Woonplaats: ………………………………………….………………… 

 

O Ja, ik doe samen met deelnemer 1 mee aan de fittest 

 

Naam deelnemer 2:  ………………………………………………………………… 

Woonplaats:    ………………………………………………………………… 

Leeftijd:    ………jaar          (bijv. 53 jaar, geen geboortedatum) 

Geslacht:    O man   O vrouw 

E-mailadres:   ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  ………………………………………………………………… 

Opmerking / beperking:  ………………………………………………………………… 

Adres, Postcode/Woonplaats: ………………………………………….………………… 

 

Graag aankruisen wat van toepassing is: 

O Ik/wij nemen graag aan de fittest deel tussen 15.00 en 18.00 uur.* 

O Ik/wij nemen graag aan de fittest deel tussen 18.00 en 20.00 uur.* 

O Ik/wij heb(ben) geen voorkeur voor een tijdstip. 

* U ontvangt uiterlijk dinsdag 14 mei a.s. een bevestiging van de fittest. Hierin staat 

vermeld hoe laat u op vrijdag 17 mei a.s. wordt verwacht. 
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Via de inschrijflink uw aanmelding doorgeven vóór 14 mei a.s. 

 

Per post dit formulier graag vóór 14 mei a.s. (een postzegel is niet nodig): 

toesturen aan:  

Sport Fryslân, t.a.v. Berber 

Antwoordnummer 1063, 8440 VB Heerenveen  

 

 A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

De persoonsgegevens, (naam, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, geslacht) 

hebben we nodig om uw aanmelding op te slaan en met u te communiceren over de 

fittest. Voor het geven van een goed beweegadvies worden deze gegevens gebruikt 

door de arts en adviseurs. Geeft u toestemming om deze gegevens tijdens de fittest 

te gebruiken, anoniem te verwerken/op te slaan?  

Na verwerking wordt het anonieme resultaat opgeslagen ter vergelijking met andere 

fittesten en uw formulier wordt vernietigd. 

 

 

 

 Toestemming 

󠅀    Ja, ik geef toestemming om deze gegevens voor deze doeleinden te  

       gebruiken en te verwerken. 

 


