
Doe mee met onze FIT-QUIZ! 
 

Vraag 1: Wat meet je BMI? 
A. Slechte adem  
B. Of je een gezond gewicht hebt 
C. Of je zwanger bent  
D. Je bloeddruk 
 
Vraag 2: Waar let je op als je nieuwe voetbalschoenen koopt? 
A. Merk, voor welke ondergrond, soort/plaats noppen, materiaal 
B. Materiaal, kleur, voor welke ondergrond, hoeveelheid noppen 
C. Voor welke ondergrond, soort/plaats noppen, maat en pasvorm, materiaal 
D. Kleur, soort en plaats noppen, voor welke ondergrond, geur 
  

Vraag 3: Moet je 1,5 liter per dag drinken? 

A. Nee, alleen als je veel sport   

B. Nee, alleen aan water heb je al twee liter nodig, 

C. Ja, zeker 1,5 liter vocht, alle dranken tellen mee 

D. Ja, zeker 1,5 liter water, andere dranken tellen niet mee 

 

Vraag 4: Welke vitamine maak je aan onder invloed van zonlicht? 

A. Vitamine A 

B. Vitamine B 

C. Vitamine C 

D. Vitamine D 

 

Vraag 5: Roken, wat is waar? 

A. Rokers hebben een 3x grotere kans op psoriasis (huidziekte) 

B. Steeds meer middelbare scholieren gaan roken 

C. De elektronische sigaret is een goed alternatief 

D. Na 25 jaar roken heeft stoppen geen zin meer 

   

Vraag 6: Bewegen is goed, maar hoeveel matige/zware inspanning is nodig? 

A. Kinderen 0,5 uur per dag, volwassenen/ouderen 100 minuten per week 

B. Kinderen 1 uur per dag, volwassenen/ouderen 150 minuten per week 

C. Kinderen 150 minuten per week, volwassenen/ouderen 1 uur per dag 

D. Kinderen 100 minuten per week, volwassenen/ouderen 0,5 uur per dag 

 

Vraag 7: Hoeveel praktijken horen bij Gezondheidscentrum Croonstadt? 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15 

 

Vraag 8: Waarom is alcohol juist gevaarlijk voor jongeren? 

A. Het lichaam raakt gewend aan alcohol waardoor je verslaafd kunt raken 

B. Je doet sneller dingen die je anders niet zou doen 

C. De hersenen kunnen niet goed ontwikkelen, leerprestaties gaan achteruit 

D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist 

 

Vraag 9: Gezondheidscentrum Croonstadt is sponsor van  

A. Sportvereniging Argon 

B. Shopping Mijdrecht 

C. Sportvereniging Hertha 

D. Amsterdamsche Football Club Ajax 

 

Ingevuld door: …………………………………………………………….…………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………….. 

Dit ingevulde formulier uiterlijk zaterdag 16 november inleveren in de inlever-

box in de kantine en bestuurskamer bij Argon. Uitslag begin december op onze 

website www.croonstadt.nl. De prijswinnaars worden gebeld.  

 


