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Ring Fit
Adventure

Samenvatting resultaten testpanel

Wij mochten voor Ring Fit Adventure van Nintendo 10
vrouwen selecteren. Deze vrouwen mochten het spel
gedurende een week thuis testen. Hieronder vind je

een samenvatting van de resultaten van dit testpanel.

"Het voor elke leeftijd. Wij hebben het met de

kinderen gespeeld en met mijn partner hebben

we wedstrijdje gedaan wie het meeste iets kon

doen." - Mariska (35)

10
vrouwen

1
week getest

10
ingevulde
vragenlijsten

"Na het spelen voelde ik zeker de spieren die

ik gebruikt had. Omdat je ook veel met je

benen bezig bent (stiljoggen) begin je op een

gegeven moment toch wel te zweten. Je

moet je bij bepaalde oefeningen ook echt

inspannen. Na het spelen voelde ik mij wel

goed." - Serena (33)

100%

"Niet alle oefeningen lenen zich even goed om

te doen voor de TV." - Bregje (39)

9 op de 10
testers zou waarschijnlijk tot zeker

Ring Fit Adventure aanbevelen
aan andere Nintendo Switch

gebruikers. Bij 6 op de 10
testers overtrof Ring Fit

Adventure de verwachtingen
die van te voren waren gesteld.

is het vaakst gespeeld door de testers van 
Ring Fit Adventure. 

Avontuur

"Ik merkte dat ik spierpijn kreeg! En vooral na het

rennen van een lang parcours met veel

trappen, water, loopbanden was ik aardig aan het

zweten. Super ook dat er een hartslagmeter in zit,

zodat je kunt zien hoe uitdagend het level was." 

- Bregje (39)

"Echt een goede workout. Leuk voor iedereen, want

alles is in te stellen naar ieders kunnen. Man, vrouw en

kind (5 jaar) hebben het met veel plezier gespeeld. Ik

kreeg ook echt flinke spierpijn, vooral in mijn armen. Als

je dit regelmatig speelt, hoef je niet meer naar de

sportschool. Door de spel elementen ben je snel lang

aan het sporten, zonder dat je het door hebt." 

- Elma (37) 


