
 BI-FIT 
--- PERSBERICHT --- 

Na 4 weken heel veel lopen bij het December Kwalificatietoernooi is bekend welke vijftien lopers 

namens BI-Fit zullen deelnemen aan de ‘WeFitter’ Olympic Games (24 januari t/m 14 februari 2022). 

Vanuit het Competence Center Business Intelligence is er een topteam samengesteld met een 

variëteit van wandelaars en hardlopers.  De technisch directeur E. Knol maakte de namen vandaag 

bekend in Utrecht. 

In ons team is er ruimte om te groeien, een aantal van onze teamleden gebruiken de challenge om 

meer stappen te gaan zetten. Een aantal van ons heeft het bewegen al helemaal ingebed in zijn/haar 

dagritme en zet nu een stapje harder. In beweging zijn en komen is in alle gevallen van belang voor 

een individu en we moedigen dit dan ook aan! Als team doen we mee om te winnen, maar vinden 

we meedoen belangrijker dan winnen. 

Gedurende het spel maken we gebruik van de door ons gezette stappen en tegelijkertijd proberen 

we ook zo intelligent mogelijk om te gaan met het speelbord en gebruik te maken van alle 

mogelijkheden die het speelbord ons biedt. Vol enthousiasme gaan we aan de slag met de 

verschillende weekopdrachten, waarbij we als team heel creatief aan de gang gaan. Bij het 

decemberspel zijn we meerdere keren als winnaar uit de bus gekomen op ons speelbord. Dat zijn 

mooie complimenten voor onze creatieve inzet! We zijn graag buiten in de natuur rondom onze 

woonplaats en gelukkig wonen we door heel Nederland op mooie plekjes, zoals jullie al eerder in 

onze vlog hebben kunnen zien! 

Ons team bestaat uit 5 vrouwen en 10 mannen, van jong tot oud. Kortom een hele diverse groep aan 

teamleden. We lopen hard en wandelen dat het ons een lieve lust is. Ook met andere sporten 

kunnen we onze stappen behalen, zoals bijvoorbeeld tennis.  

Vrouwen PR stappen per dag Competentie 
Anne-Marie 21.261 stappen Wandelen 
Antoinette 27.123 stappen Wandelen 
Elja 24.106 stappen Wandelen 
Maaike 27.434 stappen Hardlopen 
Patricia 17.004 stappen Wandelen 
   
Mannen PR stappen per dag Competentie 
Arjan Rond de 25.000 Wandelen 
Gerben 27.129 stappen Wandelen/hardlopen 
Harry 24.657 stappen Hardlopen 
Maik 14.123 stappen Wandelen 
Mark 23.933 stappen Efficiënt wandelen 
Martin 21.661 stappen Wandelen 
Peter 42.163 stappen Wandelen/hardlopen/fietsen 
Remon 13.456 stappen Wandelen 
Rob 30.545 stappen Wandelen 
Wim 22.123 stappen Wandelen 

 

Wij zijn vol vertrouwen in een mooi, sportief eindspel! 

 


