




lopen   -   springen   -   hangen   -   buigen   -   pompen   -   hurken   -   heffen   -   strekken

Colofon

De promotiefolder ‘fit-o-meter’ is een uitgave 
van het Bloso - Vlaamse Gemeenschap IVA rp

Werkgroep concept fit-o-meter
Geert Beeckman, Renilde Beyens, Johan Blondelle, 

Ann Colpaert, Guido Devos, Myriam Dewael, Stef Soeveryns, 
Michel Van Espen, Luc Van Nuffel, Hervé Van der Aerschot

Coördinatie promotiefolder
Ann Colpaert, Hervé Van der Aerschot, André Van Lierde

Wetenschappelijke inbreng
Christophe Delecluse, Erik Van cauteren en Lou Cuppens

Vormgeving en Fotografie: Bloso - Lieve Wyndaele

Verantwoordelijke uitgever:
Bloso - André Van Lierde

Zandstraat 3 - 1000 Brussel
www.bloso.be

c 2007



lopen   -   springen   -   hangen   -   buigen   -   pompen   -   hurken   -   heffen   -   strekken

  4

In de jaren ’70 was de fit-o-meter een van de succes-

volle realisaties van de Bloso Sportbiënnale.  Zo goed 

als elke gemeente in Vlaanderen had een fit-o-meter 

die druk werd gebruikt door sportclubs en individuele 

sporters. Niettegenstaande dit succes bleek na verloop 

van tijd dat de fit-o-meter ook een aantal onvolmaakthe-

den had.  Dertig jaar later beantwoordden een aantal 

van de oefeningen inderdaad niet meer aan de inzichten 

van de moderne trainingsleer.  Bovendien oogden som-

mige oefeningen oubollig en waren de oefentoestellen 

niet aangepast aan de huidige kwaliteitseisen.Tijd dus 

voor de nieuwe fit-o-meter 2007. In deze tijd van geso-

fistikeerde fitnesstoestellen in nog gesofistikeerder 

fitnesscentra, biedt de fit-o-meter 2007 een alternatief 

in de open natuur.  Geschikt voor zowel de recreatieve 

als de competitieve sporter, met eenvoudige oefeningen:  

‘back tot basics’.

‘Back to basics’
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Waarom deze nieuwe
fit-o-meter 2007?

De fit-o-meter 2007 is een geschikt middel om je 
fysieke fitheid op peil te houden. De fit-o-meter 

heeft een aantal sterke punten:

• De omloop is voor iedereen toegankelijk en geschikt voor jong en  
 oud, klein en groot (aangepaste toestellen)
• Je kan het oefenparcours afleggen wanneer je wilt
• Je kan het alleen doen of met vrienden, familie, sportclub, ...
• De oefeningen zijn eenvoudig en veilig
• Democratisch: gratis
• Flexibiliteit: je kan zelf je oefenpakket samenstellen (interpre- 
 tatie van het voorgestelde aantal herhalingen en rustpauzes, 
 oefeningen overslaan, oefeningen uitkiezen, alleen het loopcir- 
 cuit  gebruiken, ...)
• Veelzijdigheid: geschikt voor zowel beginnende als getrainde  
 sporters (verschillende oefenniveaus)
• Je oefent in openlucht
• Het informeel karakter
• Gelegenheid tot sociaal contact
• ...
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De omloop

Bloso biedt de gemeenten een fit-o-meterpakket aan, bestaande uit: panelen met oefentips en panelen 
waarop de oefeningen staan beschreven .
De gemeenten kunnen de toestellen zelf aanmaken.
De gemeenten zorgen voor een gepast loopparkoers.

Gebruik de fit-o-meter voor je persoonlijke training.

Met de nieuwe fit-o-meter kan je zelf je eigen oefenpakket samenstellen. 
De nieuwe fit-o-meter heeft 8 oefenstations met telkens twee oefeningen en voor elke oefening heb je 
de keuze uit drie niveaus.
Wil je een algemene training waar de vijf basiseigenschappen kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid 
en uithouding evenwaardig aan bod komen, kies dan je niveau en werk de volledige fit-o-meter af, van 
station 1 tot en met station 8.  Beginners kiezen het niveau ‘groen’, wie al een goede basisconditie heeft 
kiest ‘blauw’, en voor de gevorderde sporter is er het niveau ‘rood’.  Wie kiest voor deze algemene con-
ditietraining zal dus 16 verschillende oefeningen afwerken: twee in elk oefenstation.  Tussen twee 
stations kan je wandelen, joggen of lopen.

Een van de vele voordelen van de fit-o-meter is dat je onbeperkt je eigen trainingspakket kan samenstel-
len.  Je kan bijvoorbeeld kiezen om alleen de loopoefeningen te doen, of alleen de krachtoefeningen, 
of alleen oefeningen voor de benen of alleen voor de armen, enz. …
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Welk niveau je ook kiest, train verstandig en denk aan je oefendoel.
Overdrijf niet en bouw je trainingsintensiteit en je trainingshoeveelheid langzaam op.  Wie ouder is 
dan 40 en nooit eerder regelmatig aan sport heeft gedaan, loopt best eerst even bij de dokter langs.
Bij de start van de fit-o-meter staat een bord met enkele gouden tips.  Lees ze aandachtig en ‘verken’ 
je eerste fit-o-meter tegen een rustig tempo.  Het niveau ‘groen’ leent zich hier uitstekend toe.  En-
kele eenvoudige waarnemingen helpen je om je trainingsintensiteit te bepalen.  Let op of je weinig of 
veel zweet en of je tijdens het oefenen nog een gesprek kan blijven voeren.  Vooral het al dan niet 
gemakkelijk kunnen praten tijdens je inspanning is een goede indicator.  Alleen wie reeds over een 
goede conditie beschikt mag de intensiteit zodanig opdrijven dat praten moeilijk wordt.

In deze brochure vind je afbeeldingen met uitleg van de oefeningen van de 17 panelen (startpaneel en 
16 panelen met oefeningen).

Met Kim Gevaert als het goede voorbeeld, streeft  Bloso naar het verbeteren 
van de levenskwaliteit en naar een bewustmaking van een gezonde levensstijl 
bij elke Vlaming.
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• Overdrijf niet en hou je hartslag zeker onder  
 90% van je maximale hartslag. Je maximale hart- 
 slag = 220 slagen per minuut - verminderd met  
 je leeftijd ! (vb : leeftijd 30 j. : maximale hart 
 slag 220-30 = 190      90% = 190 x 0,9 = 171).

• Ben je ouder dan 40 en heb je nooit eerder   
 regelmatig aan sport gedaan, raden we je aan  
 je dokter te raadplegen. Aan de hand van een     
 inspanningstest kan je conditie worden geme- 
 ten of kan een mogelijke hartafwijking ont-  
 dekt worden. 
 (Bij familiale voorbeschiktheid voor hartpro- 
 blemen steeds je dokter raadple gen !)

• Kies een niveau dat bij je conditie past en con- 
 troleer of je waarneming  aan het gestelde 
 oefendoel beantwoordt.   

(Groen : laag - Blauw : gemiddeld - Rood : hoog) 

Startpaneel
sport verstandig, 

denk aan je oefendoel!!
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Beantwoordt je waarneming aan het 
gestelde oefendoel?
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  10 fit-o-meter
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Station 1
1.1 Springen tot steun

Doel: springkracht en behendigheid

Stand voor de  balk. Met beide voeten afsto-
ten en springen tot steun. 10 tellen houden.
Afspringen en onder de balk doorkruipen.

Let op: Adem langzaam uit tijdens het 
 “10 tellen houden”
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Station 1
1.2 Pompen      

Doel: Kracht 
 (armstrekkers en voorzijde romp)

Handen- en voetensteun schuin tegen de balk.
Armen snel volledig buigen en strekken 
(pompbeweging).

Let op: lichaam gestrekt houden (bekken niet laten 
doorzakken)
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Station 2

Doel: Kracht 
  (buikspieren en heupbuigers)

Stand aan het toestel, springen tot elle-
boogsteun. (neem de handgrepen vast). Knieën 
snel optrekken tot de dijen horizontaal zijn. 
10 tellen houden. Benen terug strekken.

Tip: Gebruik de rugsteun voor betere controle bij de 
uitvoering en adem langzaam uit tijdens het “10 tellen 
houden”.

2.1 Knieën optrekken      
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Station 2
2.2 Optrekken      

Doel: Kracht  
  (armbuigers)

Schuine hang aan de balk, handen in palm-
greep (duimen naar buiten). Armen snel bui-
gen, 10 tellen houden en strekken (borst 
raakt telkens de balk).

Let op: lichaam gestrekt houden (bekken niet laten 
doorzakken). Langzaam uitademen tijdens het “10-tel-
len houden”
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Station 3
3.1 Bokspringen 
 en slalommen      

Doel: Behendigheid en snelheid

Bokspringen over palen (kies een aangepaste 
hoogte). Terugkeren met slalom tussen de 
palen.
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Station 3
3.2 Heen- en weerlopen      

Doel: Snelheid en behendigheid

Snel heen- en weerlopen rond de paaltjes. 
Paaltjes niet vastnemen.
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Station 4
4.1 Rug strekken      

Doel: Kracht 
  (rug- en bilspieren)

Buiklig op het toestel, Knieën gebogen. Benen 
(langzaam en horizontaal) naar achter strek-
ken. 10 tellen houden. Knieën terug buigen.

Let op: langzaam uitademen tijdens het “10-tellen houden”
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Station 4
4.2 Sit-ups      

Doel: Kracht 
   (buikspieren)

• Ruglig op het toestel, gebogen benen op het   
 verhoogde deel.
• Armen gekruist voor de borst.
• Schouders 10 cm “opkrullen” en 10 tellen   
  houden (onderste deel van de rug blijft op   
 het toestel, de kin NIET naar de borst 
 brengen, het hoofd rechtop!).
• Romp (langzaam) “afrollen” tot ruglig.

Tip: goed blijven ademen!
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Station 5
5.1 Hurkwenden      

Doel: Behendigheid

Stand naast de balk.
Balk vastnemen met beide handen.
Met gebogen benen over de balk springen.

Tip: Sprongetjes ter plaatse kunnen je helpen!
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Station 5
5.2 Springen      

Doel: Explosieve kracht en behendigheid

Stand onder de balk.
Springen en de balk “zo hoog mogelijk” met 2 
handen aantikken.

Tip: Neem tussen de sprongen een paar seconden rust. 
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Station 6
6.1 Hiel heffen      

Doel: Kracht 
   (kuitspieren)

Voorste deel van één voet op de balk plaatsen.
Handen nemen de steunbalk vast.
Met gestrekt been de hiel van het standbeen 
heffen en 10 tellen houden. 
Oefening met ander been herhalen.

Tip: Begin met 1 reeks “beide voeten samen”! 
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Station 6
6.2 Flamingostand      

Doel: Evenwicht

Stand voor de balk en opstappen.
Stand op linkerbeen, rechtervoet met rechter-
hand vastnemen.
1 stap vorderen: oefening op ander been her-
halen.
De oefening herhalen na iedere stap.
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Station 7
7.1 Tarzan-ladder       

Doel: Kracht 
   (armbuigers en rompspieren)

Hang aan een sport van de ladder.
Vorder voorwaarts of zijwaarts hangend aan 
de ladder.

Tip: Gebruik het opstap-laddertje!
     Probeer ook eens zijwaarts te vorderen!
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Station 7
7.2 Schaatsen       

Doel: Kracht 
   (vierhoofdige dijspier)

Stand tussen de merktekens. Afwisselend met 
de linker- en de rechtervoet in de merktekens 
springen (kies een geschikte afstand tussen de 
merktekens!)

Tip: handen op de rug voor echte schaatshouding
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Station 8
8.1 Vorderen in armsteun       

Doel: Kracht (armstrekkers en schou-
dergordel) en behendigheid

Stand tussen de balken.
Op gestrekte armen steunen en vorderen over 
de brug.

Tip: Gebruik het opstap-laddertje!
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Station 8
8.2 Rekoefeningen       

Doel: Lenigheid - ontspannen

a: kuitspieren – tenen van de achterste voet   
MOETEN naar VOOR wijzen! Hiel op de grond 
houden.
b: beenbuigers 
c: vierhoofdige dijspier 
 (let op: knieën samenhouden)
d: lage rugspieren
e: heupbuigers

Tip: Oefeningen links en rechts uitvoeren!       
NIET veren!       
Langzaam de spier aanspannen (inademen).       
Spanning 10 tellen aanhouden (uitademen).       

Pijngevoel vermijden!

    
Loop hierna ontspannen terug naar “start”



Bloso-centra met een nieuwe fit-o-meter omloop

Bloso-centrum Brugge - Julien Saelens
Speelpleinlaan 1 - 8310 Brugge Assebroek

Tel 1: 050/35 08 61 - Tel 2: 050/28 98 40
Fax: 050/36 37 99

brugge-saelens@bloso.be

Bloso-centrum Herentals - Netepark
Vorselaarsebaan 60 - 2200 Herentals

Tel.: 014/85 95 10
Fax: 014/85 95 26

herentals@bloso.be

Voor Bloso-centra en gemeenten die een nieuwe fit-o-meter omloop willen realiseren

Bloso-inspectiedienst Antwerpen
Vorselaarsebaan 60 - 2200 Herentals
Tel: 014/85 96 60 - Fax: 014/21 59 38

inspectie-antwerpen@bloso.be

Bloso-inspectiedienst 
Vlaams-Brabant en Brussel

Zandstraat 3 - 1981 Hofstade
Tel: 015/61 41 64 - Fax: 015/61 18 72

inspectie-vlaams-brabant-brussel@bloso.be

Bloso-inspectiedienst Limburg
Gouv.Verwilghensingel 13 - 3500 Hasselt

Tel: 011/30 08 01 - Fax: 011/22 28 90
inspectie-limburg@bloso.be

Bloso-inspectiedienst Oost-Vlaanderen
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Tel: 09/243 12 80 - Fax: 09/243 12 89
 inspectie-oost-vlaanderen@bloso.be

Bloso-inspectiedienst West-Vlaanderen
Speelpleinlaan 1 - 8310 Brugge

Tel: 050/37 50 05 - Fax: 050/37 49 89
inspectie-west-vlaanderen@bloso.be

Ga naar
www.bloso.be

of 
contacteer de Bloso-inspectiediensten





Bloso

Arenberggebouw 

Arenbergstraat 5 - 1000  Brussel - tel: 02 209 45 10

www.bloso.be
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