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Samenvatting 
 
In opdracht van het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) in Alphen aan den Rijn is de 
richtlijn “voedingsvoorlichting aan ouders/verzorgers, trainers en coaches van jeugdige 
waterpoloërs” geschreven. Deze richtlijn is tot stand gekomen door de probleemstelling te 
beantwoorden, namelijk: “hoe kunnen ouders/verzorgers, trainers en coaches van jeugdige 
waterpoloërs, in de leeftijdscategorie van 8 tot 23 jaar, geïnformeerd worden over de relatie 
tussen voeding en topsport”. Ook is diverse literatuur geraadpleegd waarin onder andere 
ouderlijke invloeden, gedragsverandering, voeding en sport en voorlichting beschreven 
staan. De geraadpleegde literatuur is terug te lezen in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 5. 
Verder zijn onderzoeken verricht naar het voedingspatroon van de waterpoloërs middels 
een 24-uur recall en zijn vochtmetingen verricht. De belangrijkste resultaten van het 
onderzoek zijn: waterpoloërs hebben gemiddeld genomen geen vooruitgang geboekt op het 
gebied van gezonde voeding wanneer de eerste meting met de tweede meting vergeleken 
wordt, de voeding van de behandelgroep is ten opzichte van de controlegroep beter wat 
betreft macro- en micronutriënten, namelijk: vezels, ijzer, selenium, water en calcium. Ook 
het vochtgebruik tijdens de training is toegenomen, tijdens de eerste meting werd er 130 ml 
per waterpoloër gedronken en dit is bij de tweede meting 245 ml per waterpoloër. De 
richtlijn is 600-1000 ml per uur training. Het percentage waterpoloërs dat voldoende heeft 
gedronken tijdens de training is gestegen met 1%. Het percentage waterpoloërs dat geen 
vocht mee heeft genomen tijdens de training is gedaald met 9% en het percentage 
waterpoloërs dat onvoldoende heeft gedronken is gestegen met 8%. In hoofdstuk 6 worden 
de resultaten totaal weergegeven. 
 
De kennis van de ouders/verzorgers, trainers en coaches is middels een internetenquête 
getest en deze internetenquête is terug te vinden in bijlage 2 en 3. De respons op de 
internetenquête was relatief laag, 6,5% van de ouders/verzorgers en 33,3% van de trainers 
en coaches heeft de internetenquête ingevuld.  
 
Als laatste is een voedingsvoorlichting aan de ouders/verzorgers, trainers en coaches van de 
waterpoloërs van het WOC gegeven, te lezen in hoofdstuk 4. De doelstelling van deze 
voedingsvoorlichting is: “aan het einde van de specialisatie is de voeding van 30% van de 
waterpoloërs waarvan de ouders/verzorgers, trainers en coaches op de voedingsvoorlichting 
komen, verbeterd ten opzichte van de voeding van de waterpoloërs waarvan de 
ouders/verzorgers, trainers en coaches niet op de voedingvoorlichting komen. Dit zal 
middels een voor- en nameting gemeten worden”. Deze doelstelling is echter niet behaald, 
omdat de voeding van slechts 17% van de waterpoloërs verbeterd is. 
 
In de gevonden literatuur is weinig te vinden over richtlijnen voor voeding in combinatie met 
waterpolo. Om de voedingsvoorlichting beter te laten aansluiten op de doelgroep is 
onderzoek gedaan naar het kennisniveau van de ouders/verzorgers, trainers en coaches en 
naar de voedingsgewoonten van zowel de controlegroep als de behandelgroep. De 
internetenquête heeft echter weinig resultaat opgeleverd. Resultaten van de 
voedingsdagboekjes wijzen uit dat de voeding wel degelijk verbeterd is ten opzichte van de 
controlegroep. Uit de vochtmetingen blijkt dat het vochtgebruik tijdens training verbeterd is. 
Op basis van de vochtmeting en de gevonden literatuur is de voedingsvoorlichting 
ontwikkeld. De praktijk wijst echter uit dat niet alles volgens plan verloopt tijdens de 
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voorbereiding van een voedingsvoorlichting. Aanbevolen wordt om voldoende tijd en ruimte 
vrij te maken voor onder andere het inwinnen van informatie, het raadplegen van 
verschillende literatuur en het verrichten van metingen en onderzoeken. Contact met 
ouder/verzorgers, trainers en coaches vindt plaats via e-mail. De afstand tussen de 
onderzoekers en de doelgroep was echter te groot, het gevolg hiervan is dat er een te lage 
respons op de internetenquête heeft plaatsgevonden. Bij het verrichten van metingen en 
onderzoeken is het dus belangrijk om persoonlijk contact te hebben met de doelgroep. 
Onderzoeksmateriaal dient getest te worden alvorens het gebruikt wordt tijdens het 
onderzoek, waardoor de uitkomst een hogere representativiteit heeft en de uitkomst 
betrouwbaarder is. Een voorlichting is pas effectief wanneer er follow-up activiteiten 
plaatsvinden. Deze en andere aanbevelingen zijn terug te lezen in hoofdstuk 7. 
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Summary 
In assignment of the water polo training centre (WOC) in Alphen aan den Rijn the guideline 
“nutritional education to parents/guardians, trainers and coaches of youthful water polo 
players” has been written. This guideline has been developed by answering the following 
problem definition “how can parents/guardians, trainers and coaches of youthful water polo 
players, in the range of 8 till 23 years of age, be informed about the relation between 
nutrition and top-class sport”. Several literature has been consulted. The literature which 
has been consulted concerned: parental influence, change of behaviour, nutritional and 
sports as well as education guidelines. The consulted literature can be retrieved in chapter 1 
till 5. Research has taken place on the feeding patterns of the water polo players using a 24- 
hours recall and measurement of fluid. The most important results of the research are: there 
is no improvement in the healthy feeding patterns of the water polo players comparing the 
first and second measurement, the feeding pattern of the water polo players is better in 
comparing with the students from the Scala College who play a different kind of sport. The 
feeding pattern of the water polo players is in comparison to the players who play a 
different kind of sport five macro and micronutrients better namely: fibers, iron, selenium, 
fluid and calcium. The fluid intake has been increased during the training. During the first 
measurement the water polo player drank 130 ml and during the second measurement 245 
ml. The guideline is 600-1000 ml per hour training. Water polo players who took enough 
fluid during the training increased with 1%. The percentage of water polo players who took 
no fluid decreased with 9% and the water polo players who took insufficient fluid increased 
with 8%. The total results can be retrieved in chapter 6.  
 
The knowledge of parents/guardians, trainers and coaches was tested by an internet poll. 
The response was relatively low, 6,5% of the parents/guardians and 33,3% of the trainers 
and coaches responded. The results of the internet poll can be found in appendix 2 and 3.       
 
Finally there was given a nutritional education about nutrition and fluid intake during 
exercise. This education was given to parents/guardians, trainers and coaches of youthful 
water polo players from the training centre (WOC). The aim of this education is to improve 
the nutrition intake of 30%  of the water polo players  whose parents/guardians, trainers and 
coaches attended the nutritional education in comparing with the nutrition intake of the 
water polo players whose parents/guardians, trainers and coaches did not attend the 
nutritional education. This aim has not been achieved because the nutrition has only been 
improved by only 17% of the water polo players. The results can be read in chapter 4.  
 
In this research there was few literature found about nutritional guidelines in combination 
with water polo. To make sure that the nutritional education closely connect with the target 
group, research has taken place of the knowledge level of parents/guardians, trainers and 
coaches and also of the nutrition habits of the students who play a different sport and the 
water polo players. There was low response at the internet poll. The results of the nutrition 
journal shows that the nutrition has been improved in comparing with the students who play 
a different kind of sport and the fluid intake has been increased during the training. The 
nutrition education was developed based on the fluid measurements and the consulted 
literature. In everyday life not everything goes according to plan during developing a 
nutrition education. It is recommended that during the development that there is sufficient 
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time and space to gain information, to consult literature and conduct measurements and 
researches. Contact with parents/guardians, trainers and coaches take place by e-mail. The 
distance between the investigators and the target group was far, the consequence was that 
there was a low response at the internet poll. It is important to have personal contact during 
measurements and research. Research material should been tested before using. By testing 
the research material there will be a higher and more reliable outcome. An education will be 
effective when follow-up activities will take place. These and other recommendations can be 
read in chapter 7.    
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Voorwoord 
 
Begin september 2009 zijn wij, Marja van Nes en Johan Oostland, begonnen met een 
specialisatie in opdracht van het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) in Alphen aan den 
Rijn. Wij zijn vierdejaars studenten Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool te 
Groningen. Na overleg met dhr. Eric Noordegraaf, directeur van het WOC, en sportdiëtist 
Yvette Kilian is besloten om een voedingsvoorlichting te geven aan zowel de 
ouders/verzorgers als aan de trainers en coaches van de waterpoloërs van het 
opleidingscentrum. Besloten is om een richtlijn te ontwikkelen met betrekking tot effectieve 
voedingsvoorlichting aan ouders/verzorgers, trainers en coaches van jeugdige waterpoloërs 
in de leeftijdscategorie van 8 tot 23 jaar. 
 
 
Graag willen wij de volgende mensen bedanken voor hun medewerking, begeleiding of hulp 
bij het realiseren van deze scriptie: 
 

− Alle waterpoloërs van het WOC; 
− Alle sporters van het Scala College; 
− Eric Noordegraaf, directeur WOC; 
− Klaas Flokstra, begeleider Hanzehogeschool Groningen; 
− Marjolein Treur, sportdiëtist; 
− Menso Havinga, docent Hanzehogeschool Groningen; 
− Michael van der Werve, sportarts aan het Rijnland ziekenhuis, afdeling 

sportgeneeskunde; 
− Peter de Jeu, trainer WOC; 
− Raymond Pet, coördinator Scala College; 
− Sander Wools, trainer WOC; 
− Yvette Kilian, sportdiëtist. 
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Inleiding 
 
Gezonde en gebalanceerde voeding is van belang bij topsporters, maar door 
maatschappelijke ontwikkelingen kunnen deze, apart of in combinatie, binnen iedere 
gezinsconstellatie van invloed zijn op het beweeggedrag en voedingspatroon van kinderen. 
Door het toegenomen opleidingsniveau in het algemeen is de kennis rondom voeding 
gegroeid. Begrippen als onder andere calorieën, voedingstoffen, koolhydraten, eiwitten, 
vetten zijn niet meer onbekend. Ondanks deze toegenomen kennis hebben veel gezinnen 
geen besef hoeveel men gedurende de dag eet en hoe een gezond voedingspatroon 
eruitziet.  
 
Tegenwoordig bestaat een gezin meestal uit tweeverdieners, wat er aan kan bijdragen dat 
het gezin in een betere welstand verkeert. Door de betere welstand kunnen gezinnen zich 
permitteren om onder andere vaker en meer energierijke tussendoortjes te gebruiken, in 
tegenstelling tot vroeger. De opvoeding van de kinderen wordt overdag vaak niet door de 
ouders/verzorgers gedaan maar door crèche, school, buitenschoolse en tussentijdse opvang 
of oppas. Aanvullend vervullen trainers en coaches vaak een voorbeeldfunctie voor jonge 
topsporters en fungeren vaak als rolmodel.  
 
Het moderne gezin heeft vaak minder tijd voor sociale aangelegenheden en de bereiding van 
de voeding. Het gebruik van onder andere kant-en-klaar maaltijden of een snelle en 
makkelijke bereiding wordt vaak verkozen boven een uitgebreide, gevarieerde en gezonde 
maaltijd. Er is dus sprake van een gewijzigd opvoedingsklimaat en ook de controle en 
voorbeeldfunctie van ouders/verzorgers is veranderd ook wat betreft de voeding. 
Tegenwoordig is de opvoeding in veel gezinnen gericht op zelfontplooiing en geborgenheid, 
waardoor er in de gezinshuishouding onder andere onderhandeld wordt over wat, waar en 
wanneer er gegeten wordt. Dit kan resulteren in een ongezonder voedingspatroon. 
 
Wanneer kinderen op jonge leeftijd beginnen met topsport dan zijn voeding en beweging 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder goede en gezonde voeding is optimaal 
presteren niet mogelijk. Een gezonde voeding kan zorgen voor betere prestaties en een 
sneller herstel. Een efficiënte inname van koolhydraten, eiwitten, vetten en vitaminen en 
mineralen dragen bij aan een snelle en betere groei en een goede ontwikkeling van 
kinderen1

 
  

Op grond van voorgaande gegevens is de volgende probleemstelling geformuleerd, namelijk: 
“hoe kunnen ouders/verzorgers, trainers en coaches van jeugdige waterpoloërs, in de 
leeftijdscategorie van 8 tot 23 jaar, geïnformeerd worden over de relatie tussen voeding en 
topsport”. In dit rapport wordt de richtlijn voedingsvoorlichting aan ouders/verzorgers, 
trainers en coaches van jeugdige waterpoloërs beschreven. 
 
In hoofdstuk 1 wordt algemene informatie gegeven over de tak van sport. In hoofdstuk 2 
worden de verschillende onderzoeken toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de 
gedragsveranderingen besproken, in hoofdstuk 4 de trainingsanalyse besproken en in 

                                                      
1 Boom- Brinkhorst, F.H. van der, Hartman, E., Hartog, A.P. den, Lith, A. van, Lossonczy von Losoncz, T.O. von, 
Ronhaar, P., Veen, J.M., Winkelman, M.L.J. (2005). Mens en voeding (5de druk). Baarn: Hb uitgevers. 
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hoofdstuk 5 de voedingsvoorlichting. In hoofdstuk 6 staan de resultaten beschreven en als 
laatste komt in hoofdstuk 7 de conclusie, discussiepunten en aanbevelingen aan bod. 

Hoofdstuk 1 Waterpolo 
 
1.1. De geschiedenis 
 
Over het ontstaan van waterpolo is weinig zekerheid. William 
Wilson, geboren in 1844, werd gezien als de uitvinder van het 
“handbal in water”. Hij heeft in 1876 de regels voor het balspel 
ontworpen bij zijn zwemvereniging in Aberdeen. In 1877 werd de 
eerste waterpolowedstrijd gespeeld, maar deze sport werd pas in 
1885 officieel erkend. In 1888 werd in Engeland een 
waterpolocommissie opgericht en het eerste nationale 
kampioenschap gespeeld. In datzelfde jaar werden regels 
vastgelegd en werd het spel vanuit Engeland naar de Verenigde 
Staten geëxporteerd. 
 
 
1.2. Waterpolo 
 
Het waterpolo team bestaat uit zes veldspelers en een keeper. Het thuisspelend team draagt 
een witte cap en het uitspelend team een blauwe, keepers hebben een rode cap met 
oorbescherming.  
 
Een wedstrijd is verdeeld in vier perioden, die afhankelijk van de leeftijd van de spelers, het 
competitieniveau en het land, 3 tot 8 zuivere minuten duren. Dit betekent dat de tijdsmeting 
wordt stilgelegd tussen het begaan van een overtreding (op het fluitsignaal van de 
scheidsrechter(s)) en het nemen van de daaropvolgende vrije worp (Kring Utrecht 2008).  
Wanneer er twee periodes zijn gespeeld wisselen de teams van speelhelft. Een verlenging 
bestaat uit twee periodes, waarbij er gewisseld wordt van speelhelft na één periode. Als er 
na een verlenging nog geen winnaar is, worden er strafschoppen genomen.  
 
De grootte van het speelveld is bij de heren maximaal 20 meter breed en 30 meter lang en 
bij de dames is de lengte maximaal 25 meter. De minimale grootte van een speelveld is 10 
meter breed en 20 meter lang. De doelen zijn 3 meter breed en 90 centimeter hoog. De 
diepte van het speelveld is minimaal 1,80 meter. Spelers mogen, wanneer zij in het bezit zijn 
van de bal, niet staan of lopen met de bal.  
 
1.3. Oprichting WOC 
 
Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) is opgericht in 2004 door Eric Noordegraaf en 
André de Jeu en is gevestigd in Alphen aan den Rijn. Het WOC streeft er naar spelers en 
speelsters in de leeftijd van 8 tot 23 jaar voor het hoogste niveau op te leiden, waardoor ze 
kunnen meedraaien met de nationale en internationale top.  
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Door dit opleidingscentrum is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen het WOC, het 
Scala college in Alphen aan den Rijn en vanaf schooljaar 2010/2011 het Leonardo college in 
Leiden. Deze scholen hebben een speciale afdeling voor topsporters, een zogeheten LOOT-
afdeling (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport). Op een LOOT-afdeling krijgen 
toptalenten in de sport kans om hun topsportcarrière te combineren met hun school. Zo 
krijgen de waterpoloërs van het Scala College de kans om overdag bij het WOC te komen 
trainen. Deze waterpoloërs hebben vrijstelling van een aantal lessen aan het Scala College, 
waaronder de gymnastieklessen en de handvaardigheidlessen. Het verzorgingsgebied van 
het WOC omvat zo goed als de gehele provincie Zuid Holland. 
 
Tevens wordt er samengewerkt met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), de kring 
Gouwe Rijnstreek en Kring Haaglanden. Volgens het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo 
(MOW) van de KNZB worden de waterpoloërs opgeleid tot topsporters. Het MOW biedt een 
gestructureerde en inzichtelijke opleidingsweg aan alle waterpoloërs. Als laatste wordt er 
samengewerkt met het Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie 
(NOC*NSF). Particuliere investeerders hebben het WOC financieel en materieel gesteund. 
 
Het WOC spant zich in om de combinatie sport/studie, of sport/werk in een verantwoord 
evenwicht te brengen (Waterpolo Opleidingscentrum 2009). 
 
 
 
  

Bron: www.waterpolo-opleidingscentrum.nl 
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Hoofdstuk 2 Onderzoek 
 
Voor het geven van een goed aansluitende voedingsvoorlichting aan de ouders/verzorgers, 
trainers en coaches van de waterpoloërs zal eerst een literatuuronderzoek verricht worden. 
Gedurende dit onderzoek zullen boeken, wetenschappelijke artikelen en websites 
geraadpleegd worden om de kennis te vergroten omtrent waterpolo in combinatie met 
voeding.   
Tevens dient een voorlichtingsonderzoek gedaan te worden. In dit onderzoek zal naar voren 
komen wat de beste methode is om een voedingsvoorlichting te geven aan de betreffende 
doelgroep. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het kennisniveau van de 
ouders/verzorgers, trainers en coaches. Om hierachter te komen vindt een nulmeting plaats 
middels een internetenquête, zodat bekend wordt welke kennis reeds aanwezig is. Op basis 
van de resultaten van de internetenquête kan bepaald worden welke informatie nuttig is om 
tijdens de voedingsvoorlichting naar voren te laten komen. Ook dienen de waterpoloërs een 
voedingsdagboekje voor en na de voedingsvoorlichting bij te houden,  zodat tijdens een 
vergelijkingsonderzoek bepaald kan worden of de informatie die tijdens de 
voedingsvoorlichting verschaft is aan de ouders/verzorgers, trainers en coaches effect heeft 
gehad op de waterpoloërs. In het vergelijkingsonderzoek worden de resultaten van de 
waterpoloërs vergeleken met een controlegroep. De controlegroep voor dit 
vergelijkingsonderzoek zal bestaan uit 27 sporters van het Scala College, die een andere tak 
van sport beoefenen. Er wordt eenmalig een voedingsdagboekje afgenomen bij deze 
controlegroep. 
 
2.1. Literatuuronderzoek 
 
De probleemstelling vanuit het WOC is hoe ouders/verzorgers, trainers en coaches van 
jeugdige waterpoloërs in de leeftijd van 8 tot 23 jaar, geïnformeerd kunnen worden over de 
relatie tussen voeding en topsport. Bij deze probleemstelling kunnen veel onderwerpen 
bespreekbaar gemaakt worden, aangezien het onderwerp specifieker moet zijn, is deze 
geconcretiseerd. De probleemstelling ziet er als volgt uit: “hoe kunnen ouders/verzorgers, 
trainers en coaches van jeugdige waterpoloërs, in de leeftijd van 8 tot 23 jaar, geïnformeerd 
worden over voeding en vochtgebruik voor, tijdens en na een training of wedstrijd”. Met 
deze probleemstelling is literatuuronderzoek gedaan naar ouderlijke invloeden, 
gedragsveranderingmodellen en voeding en vochtgebruik voor, tijdens en na inspanning. 
Hierbij is gezocht naar boeken en wetenschappelijke artikelen. Zowel de wetenschappelijke 
artikelen als de boeken zijn opgenomen in de literatuurlijst. Voor het zoeken naar 
wetenschappelijke artikelen is Pubmed® gebruikt. Helaas is er weinig informatie te vinden 
over het onderwerp waterpolo en voeding- en vochtgebruik in combinatie met waterpolo. In 
de onderstaande tabel staan de zoektermen die zijn ingevoerd in Pubmed®.   
 
Zoekterm Resultaat 

Hydration AND exercise 
Role of Whole Foods en Promoting Hydration after Exercise in 
Humans 
Hydration and Physical Performance 

Carbohydrate intake 
AND exercise, limits: 
humans 

Effect of training in the fasted state on metabolic responses 
during exercise 
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Sports AND protein 
intake, limits humans 

Nutritional aspects of women strength athletes, exercise and 
functional foods 
International Society of Sports Nutrition position stant; Nutriënt 
timing 

Parental influence AND 
nutrition 

family and social determinants of children's eating patterns and 
diet quality 
Parental influence on eating behavior conception to adolescence 
The Athletic Trainer's Role in Modifying Nutritional Behaviors of 
Adolescent Athletes Putting Theory into Practice 
Development and preliminary validation of a Family Nutrition and 
Physical Activity (FNPA) screening tool 
Childhood Overweight Prevention Strategies for Parents 
Review of family and social determinants of children's eating 
patterns and diet quality 

Nutrition AND exercise 

Exercise and functional foods 
The endocrine response and substrate utilization during exercise 
in children and adolescents 
Nutrition and physical activity 

Artikel op de website 
van het WOC 

Studie motivatie sporters 

Tabel 1 (zoekresultaten Pubmed®) 

In bovenstaande tabel, tabel 1 (zoekresultaten Pubmed®) staan artikelen die betrekking 
hebben op factoren die invloed hebben op het voeding- en beweeggedrag van kinderen. 
Sport- en voedinggerelateerde artikelen zijn als informatiebron gebruikt tijdens de 
voedingsvoorlichting aan ouders/verzorgers, trainers en coaches. In bijlage 4 wordt deze 
informatie nader toegelicht. De wetenschappelijke artikelen die betrekking hebben op 
ouderlijke invloeden en invloeden van trainers en coaches zijn gebruikt om de 
doelgroepkeuze te onderbouwen en is in hoofdstuk 3 beschreven. 
 
2.2. Voorlichtingsonderzoek 
 
Voordat een goed aansluitende voorlichting gegeven kan worden aan de doelgroep, dienen 
verschillende zaken uitgezocht te worden. Voor de onderbouwing van de 
voedingsvoorlichting zijn verschillende theorieën onderzocht, namelijk: de theorie van  
attitude en gedragsverandering, theorie van de sociale beoordeling, cognitieve dissonantie 
theorie, de theorie van beredeneerd gedrag, beïnvloedingstheorie “openstaan-begrijpen-
willen-kunnen-doen-blijven doen”. Deze theorieën hebben betrekking op  het gedrag, 
gedragsverandering en gedragsbehoud en zijn opgenomen in bijlage 1.  
 
2.3. Vergelijkingsonderzoek 
 
Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een behandelende groep en een 
controlegroep. De behandelende groep bestaat uit 34 waterpoloërs van het WOC en de 
controlegroep bestaat uit 27 sporters van het Scala College in Alphen aan den Rijn die een 
andere tak van sport beoefenen. Het doel hiervan is om te controleren of de voeding van de 
waterpoloërs waarvan de ouders/verzorgers naar de voedingsvoorlichting zijn geweest, 
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verbeterd is ten opzichte van de voeding van sporters waarvan de ouders/verzorgers geen 
voedingsvoorlichting hebben gehad. Deze sporters vullen hetzelfde voedingsdagboekje in als 
de waterpoloërs. Het voedingsdagboekje is terug te vinden in bijlage 5. De voeding van 
zowel de waterpoloërs als de andere sporters wordt berekend met het 
voedingsberekeningsprogramma “de Eetmeter” van het voedingscentrum. Hierbij wordt de 
voeding gecontroleerd op alle macronutriënten2 en micronutriënten3

hoofdstuk 5

. De uitslagen van dit 
onderzoek vinden plaats op groepsniveau, dit houdt in dat het gemiddelde van de 
behandelgroep wordt vergeleken met het gemiddelde van de controlegroep. De resultaten 
van dit onderzoek zullen besproken worden in . 
  

                                                      
2 Onder macronutriënten worden koolhydraten, eiwitten, vetten en vezels verstaan. 
3 Onder micronutriënten worden alle vitamines en mineralen in de voeding verstaan. 
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Hoofdstuk 3 Gedragsverandering 
 
3.1. Ouderlijke invloeden 
 
Dat ouders/verzorgers, trainers en coaches invloed hebben over de sportkeuze van kinderen 
wordt bevestigd door een artikel “De invloed van ouders en coaches op de motivatie van 
jeugdige topsporters” geschreven door Arjan de Wit4

 

, waarin hij toelicht welke invloed 
ouders/verzorgers, trainers en coaches kunnen hebben op kinderen die aan (top)sport doen. 
Ouders/verzorgers dienen vaak als rolmodel voor hun kinderen, zij moedigen hun kinderen 
aan om op hoog niveau te gaan sporten. Deze invloedrijke rol van ouders/verzorgers is niet 
altijd positief. De kinderen hebben vaak een extrinsieke motivatie om de sport te beoefenen. 
Dit houdt in dat de gemaakte keuze voor het beoefenen van de tak van sport niet de keus is 
van het kind zelf, maar vaak de keuze is van de ouders/verzorgers. Wanneer niet naar 
verwachting wordt gepresteerd zal het kind dit moeten ontgelden, waardoor de intrinsieke 
motivatie van het kind verminderd. Tot een leeftijd van 10 jaar zal het kind voornamelijk 
beïnvloed worden door de ouders/verzorgers, vanaf het 10e levensjaar hebben ook trainers, 
coaches en vrienden een grote invloed op de motivatie3. 

Ouders/verzorgers hebben niet alleen invloed op de sportkeuze van hun kinderen, maar ook 
op de voeding van hun kinderen. Zij hebben een directe invloed op het bewegingspatroon en 
voedingsgewoonten van hun kinderen. Tevens bepalen de ouders/verzorgers in welke 
fysieke en sociale omgeving de kinderen opgroeien. Diverse studies5,6,7 hebben bevestigd 
dat het ouderlijk gedrag en de sociale omgeving bepalend is voor het beweeggedrag en 
voedingspatroon van kinderen. Overmatig ouderlijk toezicht en de druk om gezond te eten 
kan een negatieve invloed hebben op de inname van gezonde voeding bij kinderen. De 
productkeuze van kinderen die onder druk gezet worden door hun ouders/verzorgers zal 
juist bestaan uit energierijke producten in plaats van gezondere varianten, zoals groente en 
fruit8

 
. 

3.2. Attitude en gedragsverandering 
 
Het doel van een voorlichting is het gedrag of de attitude van een groep te veranderen. Het 
begrip attitude verwijst naar een mening, houding of opvatting die een persoon heeft over 
een bepaald onderwerp. Er zijn theorieën die betrekking hebben op het veranderen van een 
attitude, hieronder worden een aantal theorieën besproken. Deze theorieën kunnen helpen 
een opzet te maken voor een effectieve voedingsvoorlichting. Volgens de theorie van de 
sociale beoordeling (Sherif en Hovland 1961; Sherif e.a. 1965, bijlage 1) is het belangrijk om 

                                                      
4 Wit, A. de (2007). De invloed van ouders en coaches op de motivatie van jeugdige topsporters.  
5 Philipsen, N.M. Philipsen, N.C. (2008). Childhood Overweight: Prevention Strategies for Parents. The Journal of 
Parental Education, winter 2008, 44-47 
6 Ihmels, M.A. Welk, G.J. Eisenmann, J.C. Nusser, S.M. (2008). Development and preliminary validation of a 
Family Nutrition and Physical Activity (FNPA) screening tool. International Journal of Behavioral 
Nutrition and Physical Activity, 12-03-2009 
7 Heather, P. Theresa A.N. (2003).  A Review of Family and Social Determinants of Children’s Eating Patterns 
and Diet Quality. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 24 (2005), No. 2, 83–92  
8 Savage, J.S. Orlet Fisher, J. Birch, L.L. (2007). Parental Influence on Eating Behavior: Conception to 
Adolescence.  J Law Med Ethics, 2007 ; 35(1), 22–34 
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de informatie die verstrekt wordt aan te sluiten op de attitude van de ontvanger. Om goed 
aansluitende informatie te geven aan de ontvanger is er een internetenquête ontwikkeld 
voor de ouders/verzorgers (Bijlage 2) en voor de trainers en coaches (Bijlage 3) De cognitieve 
dissonantie theorie (Festinger 1957, bijlage 1) kan als hulpmiddel dienen om de 
besluitvorming van de ontvanger te kunnen beïnvloeden. Na het veranderen van het gedrag 
krijgt men spijt van de gemaakte beslissing (post-decision-regret), hierbij is het belangrijk om 
follow- up activiteiten te laten plaatsvinden zodat men niet terugvalt in het oude gedrag. Om 
te kunnen beoordelen in welke fase van gedragsverandering de ontvanger verkeerd kan de 
theorie van beredeneerd gedrag (Fishbein en Ajzen 1975, bijlage 1) gebruikt worden. Deze 
theorie beschrijft het ASE- model, welke het proces van de gedragsintentie tot het uitvoeren 
van het gedrag beschrijft. Vanuit het ASE- model zijn op basis van attitude, sociale invloeden, 
eigen effectiviteit en intentie vragen ontwikkeld die in de internetenquête worden gesteld. 
Het ASE- model is een onderdeel van de beïnvloedingsmethodiek. De 
beïnvloedingsmethodiek (Bijlage 1) is een uitgebreidere methode om de fase van 
gedragsverandering te bepalen. De theorieën in deze paragraaf zullen toegepast worden op 
de voedingsvoorlichting. De inhoud van deze voedingsvoorlichting wordt besproken in 
bijlage 4. 
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Hoofdstuk 4 Trainingsanalyse 
 
Het WOC is een opleidingscentrum en verzorgt extra trainingen naast de trainingen van de 
waterpoloclubs waarbij de waterpoloërs zelf zijn aangesloten. Het WOC biedt twee tot vier 
waterpolotrainingen in de ochtend aan. Daarnaast worden er nog één tot drie fysieke 
krachttrainingen en drie zwemtrainingen in de middag aangeboden. De zwemtrainingen 
gelden voor alle waterpoloërs die een opleiding volgen tot topsporter. Deze opleiding is 
geïntegreerd binnen de LOOT-school. Naast de waterpolotrainingen ’s ochtends dienen de 
waterpoloërs 1 zwemtraining en 2 fysieke trainingen te volgen. Er worden ook nog extra 
trainingen gegeven maar dit wordt door de trainers en coaches bepaald. Waterpoloërs 
hebben ook extra trainingen, wanneer zij geselecteerd zijn om te spelen voor jong Oranje. 
Een overzicht van de trainingen is weergegeven in Tabel 2 (Overzicht trainingsschema). 
 
Dag Training 1 Type Training 2 Type 

Groep 1: Waterpoloërs op de basisschool 
Maandag 07:00-08:00 Water - - 
Dinsdag - - - - 
Woensdag 15:00-16:30 Fysiek - - 
Donderdag 07:00-08:00 Water - - 
Vrijdag 19:30-20:15 Fysiek - - 

Groep 2: Meisjes 
Maandag 08:00-09:40 Waterpolo 13:30 of later Fysiek 
Dinsdag 14:30-15:30 Zwemtraining 13:30 of later Fysiek 
Woensdag 08:15-09:30 Waterpolo - - 
Donderdag 08:30-09:40 Waterpolo 13:30 of later Fysiek 
Vrijdag 07:45-08:45 Waterpolo   

Groep 3: Jongens `95/`96 
Maandag 14:30-15:30 Zwemtraining - - 
Dinsdag 08:00-09:30 Waterpolo 13:30 of later Fysiek 
Woensdag 08:15-09:30 Waterpolo - - 
Donderdag 07:45-08:45 Waterpolo 13:30 of later Fysiek 
Vrijdag 07:45-08:45 Waterpolo - - 

Groep 4: Jongens `93/`94 
Maandag 14:30-15:30 Zwemtraining - - 
Dinsdag 08:00-09:30 Waterpolo 13:30 of later Fysiek 
Woensdag 07:00-08:15 Waterpolo - - 
Donderdag 07:45-08:45 Waterpolo 13:30 of later Fysiek 
Vrijdag 08:45-09:45 Waterpolo - - 

Groep 5: Jongen `92 en ouder 
Maandag - - - - 
Dinsdag 09:45-10:45 Fysiek 11:00-12:30 Waterpolo 
Woensdag 07:00-08:15 Waterpolo - - 
Donderdag 09:45-10:45 Fysiek 11:00-12:30 Waterpolo 
Vrijdag 11:00-11:30 Fysiek 11:30-12:30 Waterpolo 
Tabel 2 (Overzicht trainingsschema) 

De trainingen bij het WOC zijn elke week verschillend. De intensiteit van de training begint 
met 40% en piekt op 90-95%. Hierdoor is het moeilijk te zeggen hoe lang de onderdelen 
duren en in welke week met welke intensiteit getraind wordt en hoeveel de waterpoloërs 
per training verbranden. Een overzicht van de trainingsopbouw is weergegeven in bijlage 6. 
Gemiddeld wordt 10,5 kcal per uur per kg lichaamsgewicht verbrand9

 

. Dit houdt in dat een 
persoon van 70 kg die een uur waterpolo speelt 10,5 x 70 x 1 = 735 kcal zal verbranden. 

                                                      
9 Harms-Aris, C. Geerets T. (2005). Sportvoedingswijzer (2e druk). Den Haag: Deltahage. 
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4.1. Zwemtechnieken 
 
De zwem- en waterpolotrainingen bestaan uit een aantal zwemtechnieken, namelijk: 
schoolslag, borstcrawl, rugcrawl, vlinderslag en watertrappen. Deze zwemtechnieken 
worden hieronder behandeld.  
 
Schoolslag is de oudste en tevens de meest in de praktijk gebrachte slag, vanwege het 
simpele feit dat er tijdens deze oefening eenvoudig adem gehaald kan worden. Het is ook de 
traagste van de vier zwemslagen. De armen en handen komen tijdens de gehele slag niet 
boven het wateroppervlak uit, hetgeen wat veel weerstand tot gevolg heeft. 
Bij de schoolslag is de 'klappende' beenbeweging verreweg de belangrijkste stuwingfactor.  
 
De lichaamverbranding voor de schoolslag ligt tussen de 8,5 en 10,5 
kcal per kilo lichaamsgewicht per uur.  Voor een lichte of gemiddelde 
inspanning wordt 8,5 kcal per kilo lichaamsgewicht per uur gerekend 
en tijdens zware inspanning wordt er 10,5 kcal per kilo 
lichaamsgewicht per uur gerekend. Voor iemand van zeventig kilo 
die een uur schoolslag zwemt zal tussen 8,5 x 70 x 1 = 595 kcal en 10,5 x 70 x 1 = 735 kcal 
verbranden. 
 

De borstcrawl staat een grotere bewegingsvrijheid van de armen toe 
dan bij de rugcrawl, waarbij het stuwende gedeelte van de slag 
achter de ruggengraat plaatsvindt. Het voorwaarts bewegen van de 
armen vind plaats boven het water wat een enorme reductie van de 
weerstand heeft ten opzichte van de schoolslag. Ten slotte kent deze 
slag in vergelijking met andere slagen een relatief constante snelheid, 

door de afwisseling van stuwing door linker- en rechterarm.  
 
De lichaamsverbranding voor de borstcrawl ligt tussen de 8,5 en 11,5 kcal per kilo 
lichaamsgewicht per uur. Voor een lichte of gemiddelde inspanning wordt 8,5 per uur per 
kilo lichaamsgewicht gerekend en tijdens een zware inspanning wordt er 11,5 per uur per 
kilo lichaamsgewicht gerekend. Voor een persoon van 70 kg die een uur borstcrawl zwemt 
zal tussen 8,5 x 70 x 1 = 595 kcal en 11,5 x 70 x 1 = 805 kcal verbranden. 

  
Rugslag of rugcrawl is een zwemslag die op de rug wordt 
gezwommen. Het onderdeel heeft als voordeel een eenvoudige 
ademhaling, maar als nadeel dat de zwemmer niet ziet waar hij zich 
bevindt. Omdat de doorhaal van de armen langs het lichaam 
plaatsheeft, bestaat de neiging te gaan slingeren. Er is daarom een 
goede beenslag vereist om de zijwaartse afwijkingen te compenseren, meer nog dan bij de 
borstcrawl. Daarnaast blijft de stuwende functie van de benen van belang. Niet de benen, 
maar de armen dragen grotendeels bij aan de verplaatsing en dus de snelheid in het water.  
 
Voor de lichaamsverbranding voor de rugcrawl wordt 8,5 kcal per kilo lichaamsgewicht per 
uur gerekend. Iemand van 70 kg die een uur rugcrawl zwemt zal 8,5 x 70 x 1 = 595 kcal 
verbranden.  
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De vlinderslag is nog een betrekkelijk jonge zwemslag. Hij is ontstaan 
uit de schoolslag, doordat de contrabeweging van de armen op een 
bepaald moment boven het water werd uitgevoerd. De vlinderslag is 
de op één na de snelste zwemslag. De verplaatsing is minder continu 
dan de borstcrawl, door de gelijktijdigheid van de armbeweging. Ook 

de ligging is minder ideaal, omdat er meer in verticale richting bewogen moet worden. 
Vlinderslag is, zoals dat heet, een echte 'hoofdzaak' en dat heeft alles te maken met de 
bewegingen van het hoofd ten opzichte van de romp. Voor een optimale snelheid moet het 
lichaam in voldoende mate deze beweging volgen om de wisselende bol-hol-ligging goed aan 
te voelen. De timing van de hoofdbeweging op de armslag is doorslaggevend. Bovendien 
moet de timing van de ondersteunende beenactie aansluiten op de bol-hol vanuit de 
armslag en de hoofdbeweging. De vlinderslag beenbeweging is een voortdurend op en neer 
bewegen van beide benen, en dat gelijktijdig. Vlinderslag is de enige slag waarbij de rug 
actief deelneemt aan de zwembeweging. Aan de bewegingsmogelijkheden van de 
schouders, nek en rug worden eveneens hoge eisen gesteld. Een relatief grote krachtsinzet is 
noodzakelijk; hierdoor is de slag ongeschikt voor lange afstanden. 
 
Voor de lichaamsverbranding voor de vlinderslag wordt 11,5 kcal per kilo lichaamsgewicht 
per uur gerekend. Voor een persoon van 70 kg die een uur vlinderslag zwemt zal  
11,5 x 70 x 1 = 805 kcal. 
  
Watertrappen is een techniek om in het water het hoofd boven 
water te houden, door met de benen een trappende beweging te 
maken. Vaak is het niet mogelijk om tijdens het watertrappelen een 
specifieke richting op te zwemmen. Waterpolokeepers zullen 
gebruik maken van watertrappen om het lichaam zo ver mogelijk 
boven het water te krijgen, zodat een schot op doel geblokkeerd kan worden. In training 
wordt er vaak gebruik gemaakt van watertraptechnieken, zal zijwaarts watertrappen en 
watertrappen met behulp van een elastiek om de taille en vastgebonden aan een startblok, 
zodat het watertrappen zwaarder wordt omdat de weerstand verhoogd wordt. 
 
Naast de verschillende zwemtechnieken bestaat een waterpolotraining ook uit het oefenen 
van werptechnieken en het beoefenen van aanval- en verdedigingstrategieën.  Er zijn 
verschillende werptechnieken waar gebruik van wordt gemaakt tijdens de 
waterpolotrainingen, namelijk: de strek-, boog-, achterwaarts-, slinger-, druk-, back-, pols- 
en stootworp. Deze verschillende worpen worden getraind door middel van het werpen van 
een kleine, zware bal van ongeveer 1 kg tegen een muur. 
 
Aangezien elke zwemtechniek een andere lichaamsverbranding heeft en de 
waterpolotraining deze zwemtechnieken combineert, kan geen nauwkeurige 
energieverbranding bepaald worden. 
 
Zoals eerder in dit hoofdstuk genoemd is, bestaat de training van de waterpoloërs naast 
zwem- en waterpolotrainingen ook uit fysieke trainingen. Deze fysieke trainingen zijn 
krachttrainingen die de sporter kan helpen om bijvoorbeeld harder te kunnen werpen of 
sneller te kunnen zwemmen. De nadruk bij de fysieke trainingen ligt op explosiviteit.  
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4.2. Voedingslessen 
 
Het WOC heeft altijd al aandacht gehad voor voeding in combinatie met topsport. In 2006 is 
het waterpolo opleidingscentrum gestart met voedingslessen voor waterpoloërs, de lessen 
zijn in twee keer vijf lessen verdeeld over twee jaar. Waterpoloërs van het WOC krijgen de 
gelegenheid voedingslessen te volgen op het Scala College. Deze voedingslessen worden aan 
de eerste en tweede klassen van de LOOT-afdeling van het Scala College gegeven en worden 
verzorgd door sportdiëtist Yvette Kilian. De voedingslessen maken deel uit van het 
opleidingsprogramma van het WOC, de opleiding tot topsporter. Tijdens de voedingslessen 
worden de waterpoloërs bewust gemaakt van hun voedingspatroon en wat voor invloed het 
voedingspatroon heeft op de sportprestaties.  
 
Tijdens de voedingslessen wordt de schijf van vijf behandeld. Waterpoloërs leren wat 
gezonde voeding is en wat voorkeursproducten zijn tijdens de verschillende 
maaltijdenmomenten (ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes). Verder leren de 
waterpoloërs wat de verschillende macronutriënten (koolhydraten, eiwitten, vetten, vezels 
en vocht) zijn, wat deze voor functies hebben in het lichaam en in welke producten ze 
voorkomen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de spijsvertering, etikettering en 
sportvoeding. Wat kan gebruikt worden voor, tijdens of na een training. De richtlijn voeding- 
en vochtgebruik wordt behandeld, zowel voor, tijdens als na de training. Tijdens de 
sportvoeding komen ook de verschillende sportdranken aan bod. Deze richtlijnen worden 
vertaald in praktische adviezen.  
Naast de voedingslessen kunnen de waterpoloërs, wanneer dit nodig is, individueel begeleid 
worden door sportdiëtist Yvette Kilian, die verbonden is aan WOC.  
 
4.3. Doelgroepanalyse  
 
Zoals uit de vorige paragraaf blijkt krijgen waterpoloërs voldoende informatie over gezonde 
voeding in combinatie met topsport. Omdat de voedingslessen aan jeugdige waterpoloërs en 
sporters, die in de 1e of 2e klas van de LOOT-school zitten wordt gegeven, is het ook 
belangrijk dat ouders/verzorgers van de waterpoloërs worden geïnformeerd aangezien zij de 
maaltijden verzorgen. Zoals eerder aangegeven hebben ouders/verzorgers invloed op de 
voedingsgewoonten en het beweeggedrag van de sporters. Om deze reden wordt er een 
workshop, gecombineerd met een kookworkshop gegeven aan de ouders/verzorgers van de 
sporters. In vergelijking met het aantal voedingslessen die gegeven worden aan de 
waterpoloërs, is er voor gekozen om een voedingsvoorlichting te gegeven aan de 
ouders/verzorgers. Trainers en coaches krijgen geen voedingsles, maar zij kunnen 
voedingsrichtlijnen terugvinden in het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW). Het 
MOW biedt een gestructureerde en inzichtelijke opleidingsweg aan alle waterpoloërs. De 
voedingsrichtlijnen die beschreven staan in het MOW zijn niet volledig weergegeven. Er 
wordt wel beschreven wat de voedingsrichtlijn is, maar niet waarom deze gehanteerd moet 
worden. De trainers en coaches zijn een rolmodel voor de sporters en dienen inzicht te 
krijgen in de onderbouwing van een voedingsrichtlijn. Deze onderbouwing komt in de 
voedingsvoorlichting naar voren. 
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Hoofdstuk 5 Voorlichting 
 
In eerste instantie wordt het geven van een voedingsvoorlichting opgevat als het verschaffen 
van kennis en informatie over gezonde voeding. Hierbij wordt verondersteld dat de mensen 
weten wat gezonde voeding is en ook bewust zijn van de risico’s van hun ongezonde 
eetgedrag, waardoor ze vervolgens gemotiveerd raken om dit gedrag aan te passen. Echter 
in de praktijk is dit niet altijd het geval. Jeugdige (top)sporters die bijvoorbeeld ongezond 
eten, blijven vaak ook ongezond eten ondanks dat zij weten dat het gezondheidsrisico’s met 
zich mee kan brengen10

 
.  

5.1. Doel 
 
Het doel van de voedingsvoorlichting is onder andere het veranderen van de kennis, de 
houding en het gedrag ten aanzien van voeding en voedingsgewoonten. 
Voedingsvoorlichting is veel complexer dan alleen het verschaffen van informatie over 
gezonde voeding. Het is niet alleen belangrijk om mensen te informeren over wat gezond en 
ongezond is, maar ook hoe zij deze vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen. Uit 
onderzoek is gebleken dat men negentig procent onthoudt van de informatie die verschaft 
wordt wanneer deze ook gedemonstreerd wordt11

Er zal gedurende de onderzoeksperiode één voedingsvoorlichting gegeven worden aan 
zowel de ouders/verzorgers als aan de trainers en coaches van de waterpoloërs. Om een 
goed aansluitende voedingsvoorlichting te geven en ervan uitgaande dat een informatieve 
voorlichting minder doeltreffend is dan een praktische voorlichting, zal de 
voedingvoorlichting bestaan uit zowel informatieve als praktische onderwerpen. Tijdens de 
voedingsvoorlichting zal zowel de kennis van de ouders/verzorgers, trainers en coaches 
worden opgefrist als de ontbrekende kennis worden aangevuld waarbij er nieuwe informatie 
wordt verschaft. In de voedingsvoorlichting worden theoretische richtlijnen vertaald in 
praktische adviezen door middel van een casus. Gedurende de voedingsvoorlichting zullen  
aan de hand van casussen vragen worden gesteld om te controleren of zowel de 
ouders/verzorgers als de trainers en coaches de verstrekte informatie begrepen heeft. Ook 
worden er vragen gesteld om de ouders/verzorgers, trainers en coaches actief bij de 
voedingsvoorlichting te betrekken en te prikkelen om over de onderwerpen na te denken. 
Bovendien wordt de doelgroep gestimuleerd om een relatie te leggen tussen de verschafte 
informatie en hoe men dit kan toepassen in het dagelijks leven. Tijdens de 
voedingsvoorlichting is er ondersteunend materiaal uitgedeeld zie 

. 

bijlage 7. In de brochure 
staan onder andere enkele richtlijnen, praktische adviezen, enkele tips en een korte 
samenvatting van de onderwerpen die tijdens de voedingvoorlichting besproken worden. 
 
5.2. Methode  
 
Om gedragsverandering of een fase van de gedragsverandering van ouders/verzorgers, 
trainers en coaches te beïnvloeden tijdens de voedingsvoorlichting, is er gebruik gemaakt 

                                                      
10 Dagevos, H. Munnichs, G. (2007). De obesogene samenleving. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
11Burgt, M. van der Mechelen-Gevers, E.J. van (2002). Preventie: samen werkt het!. Houten: Bohn Stafleu Van 
Loghum. 
 Brinkman, J. (2006). Cijfers spreken (4e druk). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 
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van de beïnvloedingsmethodiek bijlage 1 en eerder genoemd in paragraaf 3.2. De 
beïnvloedingmethodiek helpt om te bepalen welke doel de voedingsvoorlichting heeft. 
Tijdens de voedingsvoorlichting is de beïnvloedingsmethodiek gebruikt. De 
beïnvloedingsmethodiek bestaat uit vijf stappen, namelijk: openstaan, begrijpen, willen, 
kunnen, doen en blijven doen. Deze stappen worden tijdens de voedingsvoorlichting 
doorlopen om gedragsverandering of een fase ervan te bewerkstelligen. In bijlage 1 staat 
beschreven hoe deze theorie onderbouwing geeft aan de voedingsvoorlichting. Doordat 
ouders/verzorgers, trainers en coaches naar de voedingsvoorlichting komen, kan een groot 
percentage van de doelgroep openstaan voor gedragsverandering. Daardoor zit de 
doelgroep in de fase: “openstaan”. 
 
De informatie die gegeven wordt tijdens de voedingsvoorlichting wordt visueel onderbouwd 
door een PowerPoint presentatie. Voor deze methode van voorlichten is gekozen, omdat uit 
onderzoek blijkt dat mensen 55% van de informatie onthouden wanneer zij dit horen en 
zien12

hoofdstuk 6

. Om goed aan te kunnen sluiten op het kennisniveau van de doelgroep is gekozen om 
een internetenquête voorafgaand aan de voedingsvoorlichting te houden. Helaas is de 
respons op deze internetenquête te laag uitgekomen, 6,5% van de ouders/verzorgers en 
33,3% van de trainers en coaches heeft de internetenquête ingevuld, waardoor de uitkomst 
hiervan als niet bruikbaar kan worden beschouwd. Voor een goede beoordeling van de 
functionaliteit van de voedingsvoorlichting zijn de waterpoloërs van het WOC gevraagd vóór 
de voedingsvoorlichting een voedingsdagboekje bij te houden. Dit voedingsdagboekje zal na 
de voedingsvoorlichting nogmaals door de waterpoloërs worden ingevuld om te kunnen 
beoordelen of de voeding verbeterd is. De resultaten hiervan zijn beschreven in .  
 
5.3. Uitvoering 
 
Het is tijdens een voorlichting belangrijk om het doel niet te hoog te stellen, 
gedragsverandering na één voorlichting is onrealistisch10. Tijdens de specialisatieperiode zal 
er één voedingsvoorlichting worden gegeven, verdeeld in twee delen. Eén hiervan zal 
gegeven worden aan ouders/verzorgers van de waterpoloërs en één voedingsvoorlichting 
wordt gegeven aan de trainers en coaches van het WOC. Follow-up activiteiten in eventuele 
vervolgonderzoeken zouden kunnen bijdragen aan gedragsverandering. Denk hierbij aan 
voorlichtingen met betrekking tot de onderwerpen die in bijlage 4 naar voren zijn gekomen. 
Om een zo goed mogelijk aansluitende voedingvoorlichting te geven aan de 
ouders/verzorgers, trainers en coaches, is er een internetenquête ontwikkeld. Bij de 
ontwikkeling van de internetenquête is rekening gehouden met de verwachtingen, 
behoeftes en wensen van de doelgroep. De internetenquête bevat vragen over o.a. 
basisvoeding, macro en micronutriënten, etikettering en voeding en vocht tijdens topsport. 
Deze internetenquête is terug te lezen in bijlage 2 en in bijlage 3. Op basis van de uitslagen 
van de internetenquête en de workshops die sportdiëtist Yvette Kilian aan de waterpoloërs 
en de ouders/verzorgers van de waterpoloërs heeft gegeven, worden de onderwerpen 
waarop slecht gescoord is in de voedingsvoorlichting verwerkt en behandeld.  
 
De uitkomsten van de internetenquêtes zijn echter te weinig om een goede aansluitende 
voedingsvoorlichting te ontwikkelen. Slechts 6 van 92 ouders/verzorgers hebben de 
                                                      
12 Burgt, M. van der Mechelen-Gevers, E.J. van (2002). Preventie: samen werkt het!. Houten: Bohn Stafleu Van 
Loghum. 
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internetenquête ingevuld en 3 van de 9 trainers en coaches hebben respons gegeven op de 
internetenquête. Om toch de juiste gegevens te verkrijgen, zal er aan het begin van de 
voedingsvoorlichting een verkorte versie van de huidige enquête af worden genomen. Op 
basis van de uitslagen zal een reeds onderwerpen behandeld worden waarop slecht 
gescoord is. Voorgaande is niet uitgevoerd, aangezien de spreektijd hiervoor helaas te kort 
is. Er is daarom samen, met de sportdiëtist mevrouw Yvette Kilian en sportdiëtist Marjolein 
Treur, overlegd welke onderwerpen besproken moeten worden op basis van de informatie 
die tijdens de workshops zijn behandeld. De onderwerpen vocht en voeding voor, tijdens en 
na de training en wedstrijd zijn gekozen om tijdens de voedingsvoorlichting te behandelen. 
In de voedingsvoorlichting worden voornamelijk informatieve en praktische adviezen 
gegeven aan de ouders/verzorgers, trainers en coaches, zodat ze dit in het dagelijks leven 
kunnen toepassen.  
De vragen en opmerkingen uit de ingevulde internetenquêtes worden meegenomen en 
behandeld in de voedingsvoorlichting. De onderwerpen die besproken worden tijdens de 
voedingsvoorlichting zijn terug te lezen in bijlage 4. 
 
5.4. Verantwoording 
 
5.4.1. Voedingsdagboek  
 
Om te beoordelen of de voedingsvoorlichting aan de ouders/verzorgers, trainers en coaches 
effect heeft gehad op de voedingsgewoonten van de waterpoloërs, is er zowel voor de 
voedingsvoorlichting als na de voedingsvoorlichting een voedingsdagboekje bij de 
behandelgroep, bestaand uit zesenveertig waterpoloërs, afgenomen. Er is bij de afname van 
de voeding voor de voedingsvoorlichting gekozen voor een meerdaagse voedingsdagboek, 
de voeding werd van 3 tot 4 doordeweekse dagen genoteerd. De waterpoloërs hebben twee 
weken de tijd om de voedingsdagboekjes in te vullen. De voedingsdagboekjes en 
begeleidende brieven zijn per e-mail verstuurd aan de ouders/verzorgers. Deze zijn terug te 
lezen in bijlage 5, bijlage 8 en bijlage 9. Er is gekozen om de voedingsdagboekjes per e-mail 
te versturen, aangezien de waterpoloërs wekelijks verspreid trainen. Op deze manier wordt 
de kans op respons groter. Zoals al eerder genoemd hebben de ouders/verzorgers een grote 
invloed op de voeding- en beweeggewoonten van de sporters. Om de respons te vergroten 
krijgen de waterpoloërs een presentje wanneer het voedingsdagboekje word ingeleverd bij 
dhr. Eric Noordegraaf.  
 
Helaas hebben slechts 2 van de 46 respondenten het voedingsdagboekje ingeleverd. Om 
alsnog de volledige gegevens te verkrijgen, worden de voedingsdagboekjes tijdens twee 
vocht- en vetmetingen afgenomen. Deze metingen vinden plaats voor de 
voedingsvoorlichting. Gezien de tijd die beschikbaar is tijdens de vocht- en vetmeting, is er 
voor een 24 uur recall gekozen. Bij een 24 uur recall wordt de hoeveelheid voeding van de 
voorgaande dag gemeten. Het enige nadeel van de 24 uur recall is, dat er geen totaalbeeld 
van de huidige voeding kan worden gevormd en het dus slechts een momentopname 
betreft. Om toch een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, is elk ingevuld voedingsdagboek 
gecontroleerd op de juiste aantal hoeveelheden macro- en micronutriënten. Tijdens het 
afnemen van de 24 uur recall bij zowel de waterpoloërs als bij de sporters van het Scala 
College zijn er een aantal verbeterpunten van de 24 uur recall naar voren gekomen. De 24 
uur recall moet op de volgende punten verbeterd worden, namelijk: voeding tussendoor, 
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hoeveelheden voeding en vocht, onduidelijke termen en uitleg voedingsdagboekje. De 
verbeterde 24 uur recall is te vinden in  bijlage 5. De resultaten van de voedingsdagboekjes 
zijn terug te vinden in bijlage 10 en bijlage 11 en zullen in het volgende hoofdstuk verder 
worden behandeld.  
5.4.2. Enquête  
 
Er zijn diverse soorten enquêtes. Zo onderscheidt de literatuur een huis aan huis enquête, 
een straatenquête, een telefonische enquête en een post- of internetenquête. Er is gekozen 
voor een internetenquête, omdat deze enquête een zeer snelle en goedkope manier is om 
te enquêteren. Daarnaast kan een internetenquête direct gekoppeld worden aan een 
tekstverwerkingsprogramma, zodat de gegevens en resultaten overzichtelijk worden 
weergegeven. In de internetenquête zijn simpele, duidelijke en over het algemeen gesloten 
vragen gesteld. Tevens is de internetenquête in verschillende modules verdeeld, zodat deze 
in een logische volgorde wordt afgewerkt. De internetenquête is in modules verdeeld om 
een hoog representativiteit te krijgen. Aangezien de doelgroep een kleinere populatie heeft 
dan honderd en dezelfde kenmerken heeft dient een populatieonderzoek verricht te 
worden. In dit geval ouders/verzorgers van jeugdige waterpoloërs en trainers en coaches die 
participeren in de waterpolo topsport. Bij de internetenquête is een begeleidende brief 
meegestuurd. In deze brief staat een korte toelichting, het doel van de internetenquête en 
binnen welk termijn de internetenquête ingevuld dient te worden. Om de anonimiteit te 
waarborgen dienen ouders/verzorgers, trainers en coaches alleen een naam op te geven 
wanneer zij daadwerkelijk naar de voedingsvoorlichting komen.  
Om het kennisniveau van de doelgroep te testen is er voor een internetenquête gekozen.  
Op basis van de resultaten van de internetenquête kan een aansluitende 
voedingsvoorlichting gegeven worden. De vragen van de internetenquête worden normaliter 
geformuleerd op basis van de probleemstelling. De probleemstelling wordt dan in meerdere 
deelproblemen geformuleerd. De onderwerpen die in de internetenquête staan beschreven 
zijn gebaseerd op de workshops van sportdiëtist Yvette Kilian zoals in paragraaf 4.2 staat 
beschreven. in paragraaf 4.2 staan tevens de resultaten van de internetenquête beschreven.   
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Hoofdstuk 6 Resultaten 
 
Er zijn twee dezelfde onderzoeken verricht bij de waterpoloërs van het WOC. In zowel het 
eerste als het tweede onderzoek worden waterpoloërs gevraagd een voedingsdagboekje in 
te vullen, zoals eerder beschreven werd in paragraaf 2.3. In dit hoofdstuk zullen de twee 
onderzoeken apart worden besproken en zullen de uitkomsten van deze onderzoeken met 
elkaar worden vergeleken.  
 
6.1. Eerste meting 
Het eerste onderzoek dat gedaan is, wordt beschouwd als een nulmeting. In deze nulmeting 
zijn 34 waterpoloërs gemeten met een gemiddelde leeftijd van 13,3 jaar. In deze meting 
wordt bepaald hoeveel energie, macronutriënten13 en micronutriënten14 de voeding van de 
waterpoloërs bevat. De normen die gehanteerd zijn voor het bepalen van de hoeveelheden 
macro- en micronutriënten zijn conform de richtlijnen van het voedingscentrum. Deze 
richtlijn maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen met een actievere levensstijl en is 
terug te vinden op de website van het voedingscentrum15

 
.  

In bijlage 10 staat de tabel waarin de voedingsberekening van de waterpoloërs van het WOC 
is weergegeven. Vanwege het privacybeleid zijn de namen van de waterpoloërs weggelaten. 
De volgende conclusie kan getrokken worden uit de voedingsberekeningen van de 
waterpoloërs. 
 
De gemiddelde energie-inname van de waterpoloërs is 2525 kcal. Voor de eerste groep 
(waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 8 tot 12 jaar) ligt de gemiddelde energie inname 
rond de 2000 kcal. De richtlijn die het Voedingscentrum hanteert ligt tussen de 1500 en 2500 
kcal. Voor de tweede groep (vrouwelijke waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 13 tot 16 
jaar) is dit 2500 kcal. De gemiddelde inname van deze groep ligt rond de 2100 kcal. De derde 
groep (mannelijke waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 12 tot 14 jaar) heeft een 
energie-inname rond de 2700 kcal. Het Voedingscentrum adviseert een energie-inname 
tussen de 2500 en 3300 kcal. Deze richtlijn geldt ook voor de vierde groep (mannelijke 
waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 13 tot 16 jaar). De vierde groep heeft een 
gemiddelde energie-inname van ongeveer 3000 kcal. De eerste, derde en vierde groep zit 
qua energie-inname goed en de tweede groep zit te hoog. De voeding van de waterpoloërs 
is over het algemeen goed, maar heeft enkele tekorten aan macro- en micronutriënten, 
namelijk: gemiddeld krap16 met vezels, vitamine A, vitamine D, foliumzuur en groente en te 
weinig17

Naast de voedingsbepaling op de aanwezigheid van macro- en micronutriënten in de juiste 
hoeveelheden zijn er twee vochtmetingen bij de waterpoloërs verricht tijdens twee 
trainingen. Deze vochtmeting is verricht om te bekijken hoe het gesteld is met het 
vochtgebruik onder de waterpoloërs. 

 vitamine E. Overige macro- en micronutriënten zijn in juiste hoeveelheden 
aanwezig. 

                                                      
13 Onder macronutriënten worden koolhydraten, eiwitten, vetten en vezels verstaan. 
14 Micronutriënten zijn alle vitamines en mineralen in de voeding. 
15 http://www.voedingscentrum.nl  
16 Krap houdt in dat de inname op de ondergrens van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zit. 
17 Weinig houdt in dat de inname onder de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zit. 

http://www.voedingscentrum.nl/�
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De resultaten van het vochtgebruik is opgenomen in bijlage 12. Uit deze tabel kan 
geconcludeerd worden dat waterpoloërs te weinig drinken tijdens een training. Aanbevolen 
wordt, zoals aangegeven in bijlage 4, om 600-1000 ml vocht per uur training te gebruiken. 
53% van de waterpoloërs heeft geen vocht meegenomen naar de training, 44% heeft wel 
vocht meegenomen maar drinkt te weinig (125-500 ml) en 3% van de waterpoloërs heeft 
voldoende gedronken, namelijk 800 ml. Gemiddeld wordt er 130 ml per waterpoloër 
gedronken tijdens de training. 
 
6.2. Tweede meting 
De tweede meting vond een maand na de voedingsvoorlichting plaats. Tijdens deze 
nameting zijn de waterpoloërs wederom gevraagd om een voedingsdagboekje bij te houden 
en werd het vochtgebruik tijdens de training gemeten. Er zijn 23 waterpoloërs gemeten 
tijdens de tweede meting. De resultaten van de voedingsdagboekjes zijn opgenomen in 
bijlage 11. De conclusie die getrokken kan worden uit deze meting is het volgende. 
 
De gemiddelde energie-inname van de waterpoloërs is 2280 kcal. Voor de eerste groep 
(waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 8 tot 12 jaar) ligt de gemiddelde energie inname 
rond de 1900 kcal. De richtlijn die het Voedingscentrum hanteert ligt tussen de 1500 en 2500 
kcal. Voor de tweede groep (vrouwelijke waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 13 tot 16 
jaar) is dit 1800 kcal. De gemiddelde inname van deze groep ligt rond de 2100 kcal. De derde 
groep (mannelijke waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 12 tot 14 jaar) heeft een 
energie-inname rond de 2400 kcal. Het Voedingscentrum adviseert een energie-inname 
tussen de 2500 en 3300 kcal. Deze richtlijn geldt ook voor de vierde groep (mannelijke 
waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 13 tot 16 jaar). De vierde groep heeft een 
gemiddelde energie-inname van ongeveer 2900 kcal.  De voeding van de waterpoloërs is 
over het algemeen goed, maar heeft enkele tekorten aan macro- en micronutriënten, 
namelijk: 
er wordt gemiddeld te veel18

Wanneer er gekeken wordt naar de resultaten van de vochtmeting (

 verzadigd vet gegeten. Verder bevat de voeding gemiddeld te 
weinig vitamine E en foliumzuur en zit krap met vitamine A en groente.  

bijlage 13) kan 
geconcludeerd worden dat waterpoloërs nog steeds te weinig drinken tijdens de training. De 
gemiddelde hoeveelheid vocht die gedronken wordt tijdens een training is 245 ml per 
persoon, terwijl de aanbeveling 600-1000 ml per uur training is. Tijdens deze training heeft 
4% van de waterpoloërs voldoende gedronken (600 ml), 52% onvoldoende gedronken (100-
580 ml) en heeft 44% van de waterpoloërs geen vocht meegenomen. 
 
6.3. Vergelijking eerste en tweede meting 
Wanneer de twee onderzoeken met elkaar worden vergeleken dan zijn er een aantal punten 
waarop de voedingsinname van de waterpoloërs zijn verbeterd, maar aan de andere kant 
ook verslechterd als het gaat om goede voeding volgens de richtlijn van het 
Voedingscentrum. Zo is de gemiddelde energie-inname in de tweede meting van alle 
groepen lager als in de eerste meting. De energie- inname van de tweede en derde groep 
zitten gemiddeld beneden de richtlijnen van het Voedingscentrum. De voeding van de 
waterpoloërs is met betrekking tot de vezel- en vitamine D inname verbeterd en de inname 
van verzadigd vet en foliumzuur verslechterd. De gemiddelde inname van de overige macro- 

                                                      
18 Veel houdt in dat de inname boven de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid zit. 
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en micronutriënten zijn gelijk gebleven. Er kan geconcludeerd worden dat waterpoloërs op 
het gebied van gezonde dagelijkse voeding geen vooruitgang hebben geboekt. Dit komt 
waarschijnlijk omdat de informatie die tijdens de voedingsvoorlichting gegeven is aan de 
ouders/verzorgers, trainers en coaches over voeding- en vochtgebruik voor, tijdens en na 
inspanning gaat. In eerste instantie was het de bedoeling om het onderwerp “gezonde 
voeding” te behandelen, maar gezien de tijd die beschikbaar was voor de 
voedingsvoorlichting is dit onderwerp niet behandeld. Het onderzoek was inmiddels al 
gestart, waardoor het onderwerp “gezonde voeding” wel in het onderzoek naar voren is 
gekomen. Achteraf gezien zou het onderwerp gezonde voeding een betere aansluiting 
hebben gehad op het onderzoek als gekeken wordt naar de uitkomst van de metingen. 
Wanneer de eerste meting met de tweede meting wordt vergeleken kan geconcludeerd 
worden dat het vochtgebruik tijdens de training is toegenomen. Tijdens de eerste meting 
werd er 130 ml per waterpoloër gedronken en dit is bij de tweede meting 245 ml per 
waterpoloër. De richtlijn is 600-1000 ml per uur training. Het percentage waterpoloërs dat 
voldoende heeft gedronken tijdens de training is gestegen met 1%. het percentage 
waterpoloërs dat geen vocht mee heeft genomen tijdens de training is gedaald met 9% en 
het percentage waterpoloërs dat onvoldoende heeft gedronken is gestegen met 8%.    
 
6.4. De controlegroep 
De sporters van het Scala College fungeerden als controlegroep. De controlegroep 
beoefenen een andere tak van sport dan waterpolo. Deze groep bestaat uit 27 sporters met 
een gemiddelde leeftijd van 13,4 jaar. De beoordeling van de voeding van deze sporters is 
opgenomen in bijlage 14. Wederom zijn vanwege het privacybeleid de namen van de 
sporters weggelaten. Uit de voedingsdagboekjes van de sporters uit de controlegroep kan 
geconcludeerd worden dat de sporters gemiddeld te veel verzadigd vet gebruiken, te weinig 
vezels, ijzer, selenium, foliumzuur en groente gebruiken en dat de voeding een te krap 
gehalte heeft aan water, calcium, vitamine A en vitamine E.  
Wanneer gekeken wordt naar de gehele voedselinname bevat de voeding van de 
waterpoloërs 5 macro- en micronutriënten niet volgens de richtlijn van het 
Voedingscentrum. Bij de controle groep zijn dit 10 macro- en micronutriënten. Hieruit blijkt 
dat de voeding van de behandelgroep beter is dan de controlegroep. De reden hiervan kan 
zijn dat de waterpoloërs van het WOC bewuster bezig zijn met voeding dan de sporters uit 
de controlegroep. De waterpoloërs kunnen elkaar het goede voorbeeld geven en de 
voedingslessen van de waterpoloërs zijn opgenomen in het opleidingsprogramma van het 
WOC.  
Aangezien de controlegroep niet uit waterpoloërs bestaat en dat bij 11 van de 34 
waterpoloërs geen nameting is verricht, kan geconcludeerd worden dat de uitkomst minder 
betrouwbaar is. 
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Hoofdstuk 7 Conclusie en aanbevelingen 
 
Het onderzoek dat totaal 20 weken heeft geduurd resulteert in een aantal conclusies. De 
conclusie van de onderzoeksvraag waarmee het onderzoek gestart is, wordt in dit hoofdstuk 
beschreven. Ook zullen de probleemstelling en doelstelling worden beantwoord en als 
laatste zullen de aanbevelingen gedaan worden. 
   
Vanuit de probleemstelling is het plan van aanpak ontwikkeld waarin beschreven staat welke 
stappen ondernomen dienen te worden om een voedingsvoorlichting te kunnen geven. In 
diverse boeken staat beschreven hoe een voorlichting voorbereid dient te worden en welke 
stappen ondernomen kunnen worden. Op basis van deze literatuur is het onderzoek 
opgezet.  
 
7.1. Beantwoording probleemstelling 
De volgende probleemstelling is geformuleerd vanuit de onderzoeksvraag, namelijk:  “hoe 
kunnen ouders/verzorgers, trainers en coaches van jeugdige waterpoloërs, in de 
leeftijdscategorie van 8 tot 23 jaar, geïnformeerd worden over de relatie tussen voeding en 
topsport”. Zoals in paragraaf 2.1 beschreven is, is de probleemstelling geconcretiseerd. De 
probleemstelling ziet er als volgt uit, “hoe kunnen ouders/verzorgers, trainers en coaches 
van jeugdige waterpoloërs, in de leeftijd van 8 tot 23 jaar, geïnformeerd worden over 
voeding en vochtgebruik voor, tijdens en na een training of wedstrijd”.  
 
De minimale resultaten van de internetenquête, de minder betrouwbare manier waarop het 
voedingsdagboekje is afgenomen, beperkte literatuur omtrent waterpolo, niet eenduidige 
richtlijnen en de mogelijkheid om slechts één voedingsvoorlichting zonder follow-up 
activiteiten te geven hebben er toe geleid dat het beoogde effect minder is. Het effect zal 
groter zijn wanneer de voedingsvoorlichting geen belemmerende factoren heeft. Op basis 
hiervan en de gegevens uit voorgaande hoofdstukken is het lastig om de probleemstelling te 
beantwoorden, zoals deze gesteld is. Gedurende elke stap tijdens de voorbereiding van een 
onderzoek of voorlichting kunnen obstakels plaatsvinden. Het is dan ook verstandig om voor 
elke stap een alternatief te bedenken, zodat dit als back-up kan dienen wanneer de 
gegevens niet betrouwbaar genoeg zijn.  
 
7.2. Beantwoording doelstelling 
De volgende doelstelling is geformuleerd vanuit de onderzoeksvraag, namelijk: “Aan het 
einde van de specialisatie is de voeding van 30% van de waterpoloërs waarvan de 
ouders/verzorgers, trainers en coaches op de voedingsvoorlichting komen verbeterd ten 
opzichte van de voeding van de waterpoloërs waarvan de ouders/verzorgers, trainers en 
coaches niet op de voedingvoorlichting komen, wat middels een voor- en nameting gemeten 
worden”. Dhr. Eric Noordegraaf laat alle ouders/verzorgers, trainers en coaches naar de 
voedingsvoorlichting komen. Om deze reden is gekozen om sporters van het Scala College 
die een andere tak van sport beoefenen te laten fungeren als controlegroep.  
Omdat de controlegroep niet uit waterpoloërs bestaat en dat bij 11 van de 34 waterpoloërs 
geen nameting is verricht, kan geconcludeerd worden dat de uitkomst minder betrouwbaar 
is.  
De voeding wordt beoordeeld via de richtlijnen van het Voedingscentrum. Totaal wordt de 
voeding beoordeeld op 27 macro- en micronutriënten. 11 van de 25 (44%) van de 
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controlegroep heeft een goede voeding19 en 14 van de 23 (61%) van de behandelgroep heeft 
een goede voeding. In totaal is de voeding van de behandelgroep slechts 17% verbeterd ten 
opzichte van de controlegroep20

 

. Het gebrek aan persoonlijk contact tussen de onderzoekers 
en de doelgroep zal invloed kunnen hebben gehad op de doelstelling. Waarschijnlijk zal het 
onderzoek een beter resultaat opleveren wanneer er regelmatig persoonlijk contact is 
tussen de doelgroep en de onderzoekers. Ook kan de lage opkomst bij de 
voedingsvoorlichting, namelijk 5 van de 9 trainers en coaches en 22 van de 92 
ouders/verzorgers, bijdragen aan het niet behalen van de doelstelling.  

7.3. Conclusie  
Zoals in paragraaf 2.1 is beschreven, is er weinig te vinden over het onderwerp waterpolo of 
waterpolo en voeding. De richtlijnen in de gevonden literatuur spreken elkaar in sommige 
gevallen tegen. Hierdoor is het lastig een goede richtlijn te hanteren. Het onderzoek dat 
gedaan is naar het kennisniveau van de ouders/verzorgers, trainers en coaches en naar de 
voedingsgewoonten van zowel de controlegroep als de behandelgroep heeft weinig 
resultaat opgeleverd. Door de lage respons op de internetenquête kan het kennisniveau niet 
worden bepaald waardoor dit nauwelijks invloed heeft gehad op de voedingsvoorlichting. 
Resultaten van de voedingsdagboekjes wijzen uit dat de voeding zowel tijdens de eerste 
meting als de tweede meting gelijk is gebleven. Echter, wanneer de resultaten worden 
vergeleken met de resultaten van de controlegroep blijkt dat de voeding wel degelijk beter is 
dan dat van de controlegroep. De voedingsvoorlichting heeft enige invloed kunnen hebben 
op het resultaat. Echter zal deze uitkomst niet als significant21

Het vochtgebruik van de waterpoloërs is daarentegen wel verbeterd. Echter zal deze 
uitkomst niet als significant kunnen worden beschouwd, omdat de uitkomst toevallig zou 
kunnen zijn ontstaan. Een aantal waterpoloërs had in de eerste vochtmeting wel vocht mee 
en in de tweede meting geen vocht bij zich, waardoor er niet met zekerheid kan worden 
gezegd dat de voedingsvoorlichting invloed heeft gehad op dit resultaat. 

 kunnen worden beschouwd, 
omdat de voeding van één dag berekend werd, de eerste meting was een doordeweekse dag 
en de tweede meting was een dag in het weekend, hierdoor kunnen de gegevens als minder 
betrouwbaar worden beschouwd. Ook zou de leeftijdscategorie van de behandelgroep van 
het onderzoek, sporters tussen de 8 en 16 jaar, invloed kunnen hebben gehad op de 
uitkomst. De kans is groot dat jongeren op deze leeftijd niet bewust met voeding bezig zijn. 
Dit wordt versterkt wanneer de voeding wordt afgenomen in groepsverband, zoals tijdens 
dit onderzoek gedaan is. De uitkomst van de voedingsdagboekjes komt hoogstwaarschijnlijk 
door het feit dat de voedingslessen in het opleidingsprogramma van het WOC zitten, terwijl 
andere sporters op het Scala College vrij worden gelaten in de keuze om deze 
voedingslessen te volgen.  

 
7.4. Aanbevelingen 
Zoals eerder geconcludeerd is, is de gemiddelde voedselinname van de sporters en 
waterpoloërs niet conform de richtlijnen van het voedingscentrum. De sporters en 
waterpoloërs dienen met name hun voedingsinname op het gebied van micronutriënten en 

                                                      
19 Er wordt gesproken van een goede voeding, wanneer de voeding van een persoon 17 of meer macro- of 
micronutriënten volgens de richtlijn gezonde voeding bevat 
20 61% - 44% = 17% 
21 Een statistisch begrip dat betekent dat de kans dat een bepaald verschijnsel voorkomt groter is dan het 
toeval normaal gesproken wil. 
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de inname van verzadigd vet te verbeteren. Er dient een oplossing gezocht te worden om 
zowel de waterpoloërs als sporters hun voeding gedurende meerdere dagen bij te laten 
houden zodat het resultaat van de voeding betrouwbaar is.  
 
Ook het vochtgebruik tijdens de trainingen zou verbeterd kunnen worden, aangezien veel 
waterpoloërs geen drinken meenemen naar de training of tijdens het sporten nauwelijks 
drinken. Om de waterpoloërs tegemoet te komen en de vochtrichtlijn te handhaven is het 
verstandig dat het WOC een isotone sportdrank aanbiedt. In bijlage 4 staat beschreven hoe 
een isotone sportdrank gemaakt kan worden.  Verder wordt er geadviseerd om 
drinkmomenten tijdens training in te plannen, bijvoorbeeld door tijdens een training van 1 
uur 4 drinkmomenten in te plannen. 
Zoals in hoofdstuk 4 staat beschreven heeft elke zwemtechniek een aparte 
energieverbranding. Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de energieverbranding van 
een training dient er een nauwkeurige trainingsanalyse gemaakt te worden. Op basis van 
deze trainingsanalyse kan een goed voedingsadvies gegeven worden. 
Het WOC biedt verschillende specialisatieopdrachten aan die onder andere betrekking 
hebben op voeding en biedt voedingslessen aan die gegeven worden door sportdiëtist 
Yvette Kilian. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het WOC veel aandacht besteed op het 
gebied van goede en gezonde voeding in combinatie met topsport.  
 
Het is lastig om controle te houden op de voedingsgewoonten van waterpoloërs en sporters. 
Aangezien trainers en coaches geen kijk hebben op het voedingspatroon buiten de 
trainingen en wedstrijden. Het is van belang om periodiek voorlichting en workshops te 
geven omtrent onder andere voeding, vocht, herstel, supplementen en doping in combinatie 
met topsport.  
 
Wellicht kan het zinvol zijn om vergelijkingsonderzoek te doen naar het beweeg- en 
voedingspatroon van de waterpoloërs en sporters die een andere tak van sport beoefenen, 
waterpoloërs van andere opleidingscentra (bijvoorbeeld van het Waterpolo 
Opleidingscentrum Noord Nederland (WONN)) of personen die geen sport beoefenen in 
dezelfde leeftijdscategorie. 
 
Om een effectieve voedingsvoorlichting te geven dient er voldoende tijd en ruimte gemaakt 
te worden voor onder andere het inwinnen van informatie, het raadplegen van verschillende 
literatuur en het verrichten van metingen en onderzoeken. Bij het verrichten van metingen 
en onderzoeken is het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met de doelgroep voor 
een betrouwbaarder resultaat. Daarnaast dient het onderzoeksmateriaal getest te worden 
alvorens het gebruikt wordt tijdens het onderzoek, waardoor de uitkomst een hogere 
representativiteit heeft en de uitkomst betrouwbaarder is. Een voorlichting is pas effectief 
wanneer er follow-up activiteiten plaatsvinden. Zoals vervolgmetingen omtrent vet, vocht en 
voeding. Het is verstandig om de ouders/verzorgers, trainers en coaches te informeren over 
de uitkomsten van de metingen, zodat zij meer betrokken worden bij het proces. Deze 
informatievoorziening kan plaatsvinden via de site van het WOC,  de mail, eventuele 
clubblad, foldermateriaal, halfjaarlijkse voedingsbijeenkomsten, het geven van workshops 
en voorlichtingen, persoonlijke benadering en bij tegenvallende resultaten waterpoloërs en 
ouders/verzorgers individueel te benaderen. Het blijven informeren, attenderen, 
optimaliseren en updaten van informatie is belangrijk om de reeds bewerkstelligde 
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gedragsverandering te behouden. Hierdoor zal onder andere de dagelijkse controle op de 
inname van gezonde voeding kunnen worden vergroot. Dit zou kunnen resulteren in 
gezondere voedingsgewoonten van de waterpoloërs. 
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Bijlage 1 Gedragsverandering 
 
1.1. Theorie van de sociale beoordeling (Sherif en Hovland 1961; Sherif e.a. 1965) 
 
De theorie van de sociale beoordeling behandelt het effect van communicatie op attitude-
verandering (N.G. Röling 1996). In deze theorie wordt verondersteld dat de 
attitudeverandering afhankelijk is van de manier waarop de ontvanger de boodschap 
beoordeelt en evalueert. Deze beoordeling kan geïnterpreteerd worden middels een 
beoordelingsschaal (psychological judgement scale). In Afbeelding 1 (Beoordelingsschaal) is 
een dergelijke schaal te zien.  
 

 
Afbeelding 1 (Beoordelingsschaal) 

In de beoordelingsschaal bevinden zich drie gebieden (latitudes). Het eerste gebied omvat 
boodschappen of uitspraken van onderwerpen die in de buurt komen van de eigen attitude, 
het zogenaamde acceptatiegebied (latitude of acceptance). Het tweede gebied bevat 
uitspraken die niet overeen komen met de eigen attitude van de ontvanger, het 
verwerpingsgebied (latitude of rejection). Het laatste gebied heeft betrekking op uitspraken 
waarover de ontvanger geen uitgesproken mening heeft, het neutrale gebied (latitude of 
non-commitment). Met attitude wordt bedoeld de mening, opvatting en houding van een 
individu over een bepaald gedrag. 
In de sociale beoordelingstheorie wordt er vanuit gegaan dat een boodschap in het 
acceptatiegebied valt wanneer deze overeen komt met de eigen attitude van de ontvanger. 
Hoe meer betrokken een persoon bij het onderwerp is, des te kleiner is het acceptatiegebied 
en des te groter het verwerpingsgebied. Het neutrale gebied is bij zeer betrokken personen 
meestal niet aanwezig. 
 

 
Afbeelding 2 (Beoordeling van een boodschap) 

Als een boodschap, zoals in Afbeelding 2 (Beoordeling van een boodschap), in het 
verwerpingsgebied valt zal de ontvanger niets met de boodschap doen en wordt hij niet aan 
het denken gezet.  
 
Ook voor het geven van een voedingsvoorlichting is het van belang aan te sluiten op de 
kennis en de attitude van de ontvangers. In dit geval is er gekozen om een nulmeting te 
starten middels een internetenquête. Deze internetenquête is terug te vinden in bijlage 2 en 
bijlage 3. In deze internetenquête wordt de kennis getest op het gebied van voeding, 
etikettering en voeding in combinatie met sport. Tevens wordt er gekeken naar de attitude 
van de doelgroep ten opzichte van de voedingsvoorlichting en gezonde voeding van de 
waterpoloërs. 
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1.2. Cognitieve dissonantie theorie (Festinger 1957) 
 
Wanneer er een voorlichting gegeven wordt dient de ontvanger altijd een besluit te maken. 
In ons geval dient de ontvanger uiteindelijk een beslissing te maken om de 
voedingsgewoonten aan te passen of om door te gaan met de huidige voedingsgewoonten. 
Uiteindelijk moet de ontvanger op basis van de informatie die gegeven is tijdens de 
voorlichting een besluit nemen om al dan niet over te schakelen naar een ander 
voedingspatroon. De cognitieve dissonantie theorie handelt over relaties tussen twee of 
meer cognities (N.G. Röling 1996) en kan een hulpmiddel bieden om de besluitvorming van 
de ontvanger te kunnen beïnvloeden, zodat deze uiteindelijk zijn eetpatroon zal gaan 
veranderen. Deze theorie verondersteld dat deze beslissingssituaties verlopen volgens een 
proces welke uit vier fasen bestaat, namelijk conflict, beslissing, dissonantie en 
dissonantiereductie.  
 
Mensen die naar de voedingsvoorlichting komen zullen uiteindelijk een beslissing nemen 
om, of het voedingspatroon van hun kinderen te veranderen, of om op dezelfde voet verder 
te gaan. Het omschakelen van het ene patroon naar het andere kan een aantal nadelen 
hebben. Zo is gezondere voeding vaak duurder, het is minder smakelijk en de bereiding 
duurt langer. Daarentegen kan een gezonde voeding zorgen voor een gezonder leven, het 
heeft geen gezondheidsrisico’s, het biedt structuur in het voedingspatroon en het kan 
sporters betere sportprestaties opleveren. Na de voedingsvoorlichting zal de ontvanger deze 
voor- en nadelen met elkaar afwegen (conflict) en een besluit nemen. Mocht er dan besloten 
worden om het voedingspatroon te veranderen (beslissing) zullen er meteen na de beslissing 
negatieve gevoelens jegens de genomen beslissing en positieve gevoelens naar de niet 
genomen verandering opkomen. Kortom de ontvanger krijgt spijt van de gemaakte 
beslissing, ook wel “post-decision-regret” genoemd. Er ontstaat dus cognitieve dissonantie, 
oftewel de gevoelens komen niet overeen met het besluit (dissonantie). De ontvanger zal 
deze dissonantie proberen te reduceren door de alternatieven opnieuw te overwegen en 
positieve elementen voor de gekozen beslissing  en negatieve elementen voor het niet 
gekozen besluit te benadrukken of toe te voegen (dissonantiereductie). Door dit te doen is 
de ontvanger uiteindelijk toch tevreden met het genomen besluit. 
 
Voor het geven van een voorlichting betekent dit dat: 

• dissonantie een belangrijke motivatie voor attitude- en gedragsverandering; door het 
geven van positieve voorbeelden voor het te veranderen gedrag en het benadrukken 
van de negatieve gevolgen van het huidig gedrag kan deze dissonantie worden 
opgewekt; 

• bij gelijkwaardige alternatieve altijd enige mate van dissonantie optreedt, een 
spijtgevoel (iemand die stopt met roken krijgt na enige tijd spijt van de beslissing en 
zoekt naar argumenten om weer te beginnen); hierdoor is het belangrijk follow-up 
activiteiten te organiseren om er voor te zorgen dat men niet meer terugvalt; 

• aan attitude- en gedragsverandering een besluitvormingsproces vooraf ligt; personen 
gaan eerst door een proces heen alvorens zij een beslissing nemen. Dit kan door men 
erop te wijzen wat de voordelen zijn van het te nemen besluit en de nadelen te 
benadrukken van het huidige gedrag. 
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1.3. De theorie van beredeneerd gedrag (Fishbein en Ajzen 1975) 
 
De theorie van Ajzen en Fishbein herkent drie determinanten die uiteindelijk beslissend zijn 
voor het veranderen van het gedrag, namelijk attitude, subjectieve norm en de 
waargenomen gedragscontrole. Deze theorie is later verbeterd en is het ASE-model (de Vries 
1988) geworden (Afbeelding 3 ASE-Model). Hierbij staat de A voor de attitude, de S voor de 
sociale omgeving en de E voor de eigen effectiviteit.  

 
Afbeelding 3 ASE-Model 

Dit model beschrijft het proces van de gedragsintentie tot het uitvoeren van het gedrag. 
Hierbij komt het niet neer op de kennis die een persoon bezit, maar op de intentie om het 
gedrag te gaan veranderen. Het ASE-model is verwerkt in de internetenquête middels een 
negental vragen: 
 
Attitude 

1. Ik denk dat, wanneer ik mijn voedingspatroon verander de sportprestaties van mijn 
zoon/dochter verbeteren; 

2. Ons gezin zou een gezonder voedingspatroon moeten hanteren, zodat mijn 
zoon/dochter betere sportprestaties behaalt; 

3. Ik vind dat mijn zoon/dochter gezonder moet eten. 
 
Sociale invloed 

4. Ik verwacht dat mijn sociale omgeving (partner/vrienden/familie) mij steunt bij het 
hanteren van een gezond voedingspatroon; 

5. Ik denk dat mijn sociale omgeving (partner/vrienden/familie) vind dat ik een gezond 
voedingspatroon moet hanteren. 

 
Eigen effectiviteit 

6. Ik denk dat ik in staat ben een gezond voedingspatroon aan te nemen; 
7. Ik denk dat ik hierbij geen hulp van anderen nodig ben; 
8. Ik denk te weten hoe ik een gezond voedingspatroon kan aannemen. 
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Intentie 
9. Ik overweeg serieus een gezond voedingspatroon te hanteren. 

 
1.4. Beïnvloedingsmethodiek 
 
De beïnvloedingsmethode is een stappenreeks voor het geven van een voorlichting, 
bestaande uit vijf stappen: openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en blijven doen.  
Wanneer deze stappen gedurende een voorlichting worden doorlopen, wordt er op deze 
manier gewerkt aan gedragsverandering bij de ontvanger. 
 
Als eerste moet er aandacht voor het onderwerp worden gevraagd, zodat de ontvanger 
open kan staan voor het onderwerp. Deze aandacht wordt door middel van een 
internetenquête gevraagd. In deze internetenquête wordt niet alleen de aandacht van de 
lezer gevraagd (openstaan), maar ook de basiskennis van de lezer getest. Dit kan helpen 
nieuwe aansluitende informatie tijdens de voedingsvoorlichting te verstrekken, die zo goed 
mogelijk aansluit bij het niveau van de ontvanger (theorie van de sociale beoordeling). 
De internetenquête is ontworpen om mensen bewust te maken dat voeding invloed kan 
hebben op de prestaties (begrijpen). Mensen worden bewust gemaakt van het feit dat 
gedragsverandering noodzakelijk kan zijn, zodat de sportprestaties verbeterd kunnen 
worden. Een voorbeeld hiervan kan zijn “ik eet ongezond, omdat het lekker is, ondanks dat 
ik weet dat mijn sportprestaties hierdoor achteruit zullen gaan”. In deze overtuiging zit een 
mate van dissonantie namelijk; ongezond eten ondanks verslechterde prestaties.  Er zit ook 
een mate van consonantie in namelijk; ongezond eten omdat het lekker is. 
Om mensen bewust te maken dat gezond eten niet onsmakelijk hoeft te zijn  en te laten zien 
dat sportprestaties verbeterd kunnen worden kan men uiteindelijk de keuze maken om het 
gedrag te veranderen (cognitieve dissonantie theorie). 
Mensen zullen naar de voedingsvoorlichting komen wanneer zij bereid zijn hun gedrag aan 
te passen (willen). Middels het ASE-model (theorie van beredeneerd gedrag) kan bepaald 
worden in welk stadium van gedragsverandering een persoon verkeerd.  
Tijdens de voedingsvoorlichting zal aangetoond worden dat men de vaardigheden bezit om 
het gedrag te veranderen en zullen de eventuele barrières worden weggenomen (kunnen). 
Wat uiteindelijk bewerkstelligd moet worden is een verandering in het gedrag (doen). 
Mensen moeten de keuze maken, op basis van voor- en nadelen van de gedragsverandering, 
om het gedrag te veranderen of om op dezelfde voet verder te gaan. Ondanks de keuze om 
het gedrag te veranderen zullen mensen in de meeste gevallen spijt krijgen van de gemaakte 
gedragsverandering (post-decision-regret). Er worden argumenten verzonnen om toch weer 
het oude gedrag aan te nemen (bijvoorbeeld: ik heb geen tijd om gezond eten te koken). 
Hierom zijn follow-up activiteiten essentieel, om terugval in het oude gedrag te kunnen 
voorkomen (blijven doen). 
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Bijlage 2 Enquête ouders/verzorgers 

 
Geachte ouders van de waterpoloërs van het WOC, 

 
Wij zijn Johan Oostland en Marja van Nes en wij volgen de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hanze 
Hogeschool in Groningen. Voor onze opleiding doen wij een specialisatieopdracht in opdracht van het 
Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) in Alphen aan den Rijn. Deze specialisatieopdracht bestaat uit het 
organiseren van een voedingsvoorlichtingsavond die wij graag willen geven aan u als ouders. Om in deze 
voedingsvoorlichting zoveel mogelijk nieuwe informatie aan u te verstrekken, hebben wij deze enquête 
opgesteld. De resultaten uit deze enquête bepalen wat het onderwerp wordt van de voedingsvoorlichting. 
 
Deze voedingsvoorlichting vindt plaats op 17 november 2009 in het Scala College te Alphen aan den Rijn. U 
wordt verwacht om 19:00 uur voor een kop koffie of thee, waarna wij om 19:30 uur zullen beginnen met de 
voedingsvoorlichting. Tijdens deze avond zullen er diverse gastsprekers aanwezig zijn, die andere 
onderwerpen zullen behandelen. 
 
Deze enquête zal hoogstens 15 tot 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. De antwoorden die gegeven 
worden tijdens deze enquête maken deel uit van een gemiddelde score. Geen van deze informatie zal 
individueel beoordeeld worden. Verder wordt de informatie zeer zorgvuldig verwerkt en is deze strikt 
vertrouwelijk.  

1) Suiker is een langzaam opneembaar koolhydraat.  
 

Juist  

Onjuist  
 
2) Koolhydraten dienen als:  
 

bron van energie voor het lichaam.  

bron van bouwstoffen voor het lichaam.  

opnamebron voor de vitamines A, D en E.  
 
3) Welke van de onderstaande energieleverende stoffen dienen het meeste in de voeding voor te komen:  
 

koolhydraten  

eiwitten  

vetten  

alcohol  
 
4) Plantaardige eiwitten zijn beter opneembaar dan dierlijke eiwitten.  
 

Juist  

Onjuist  
  

http://85.12.43.219/~enquete/%5C%5C%5C%22http:/maps.google.nl/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=Kees+Mustersstraat+6,+2406+LK+Alphen+Aan+Den+Rijn+%28Stichting+Oud+Personeelsleden+Scala+College+%22Stop%22%29&hl=nl&geocode=FWOQGwMdDEFHACGmS98Uvk8mtQ&mra=ls&sll=52.13808,4.66971&sspn=0.001213,0.002406&ie%5C%5C%5C%22�
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5) Eiwitten dienen als:  
 

bouwstoffen voor het lichaam.  

energiebron voor het lichaam.  

opnamebron voor de vitamines A, D en E.  
 
6) Onverzadigde vetten zijn gezonde vetten.  
 

Juist  

Onjuist  
 
7) Producten als koek, gebak en hartige snacks bevatten veel onverzadigd vet. 
 

Juist  

Onjuist  
 
8) Plantaardige ijzers zijn beter opneembaar dan dierlijke.  
 

Juist  

Onjuist  
 
9) Naarmate de actieve spiermassa en de bloedhoeveelheid toenemen zal de ijzerbehoefte toenemen. 
 

Juist  

Onjuist  
 
10) Water remt de maagontlediging, waardoor eerder een gevoel van verzadiging optreedt. 
 

Juist  

Onjuist  
 
11) Water is de voornaamste bouwstof van het lichaam, zonder de aanwezigheid van water kunnen er geen 
lichaamsweefsels worden opgebouwd. 
 

Juist  

Onjuist  
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12) 200 gram groente komt overeen met 4 opscheplepels groente.  

 

Juist  

Onjuist  
 
13) Het gebruik van drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes is gezonder dan alleen het gebruik van drie 
hoofdmaaltijden. 
 

Juist  

Onjuist  
 
14) Een glas cola (200 ml) bevat evenveel calorieën als een glas sinaasappelsap (200 ml). 
 

Juist  

Onjuist  
 
15) In diepvriesgroente zitten evenveel vitamines als in verse groente.  
 

Juist  

Onjuist  
 
16) Vanwege contaminatie (besmetting) wordt aangeraden niet vaker dan eenmaal per twee weken een portie 
zeevis (zoals makreel) te gebruiken. 
 

Juist  

Onjuist  
 
17) Vis eten is vooral belangrijk vanwege de visvetzuren, er wordt geadviseerd om twee keer per week vis te 
eten, waarvan 1 keer vette vis. Een voorbeeld van vette vis is tonijn?  
 

Juist  

Onjuist  
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18) Een "snackdag" is niet toegestaan wanneer men een gezond voedingspatroon hanteert.  
 

Juist  

Onjuist  
 
19) Vrouwen hebben een hogere energiebehoefte (mogen meer eten) dan mannen. 
 

Juist  

Onjuist  
 
20) Het energieverbruik tijdens lichamelijke activiteit is niet afhankelijk van het lichaamsgewicht. 
 

Juist  

Onjuist  
 
21) Hoe meer suiker een drank bevat, des te kleiner de dorstlessende werking. 
 

Juist  

Onjuist  
 
22) Natrium (zout) remt de opname van suikers en water in de darm. 
 

Juist  

Onjuist  
 
23) Van nature is natrium (zout) aanwezig in brood en fruit 
 

Juist  

Onjuist  
 
24) Wanneer gewichtsreductie (afvallen) gewenst is, is het verstandig niet te ontbijten. Op deze manier krijg je 
makkelijk minder calorieën binnen. 
 

Juist  

Onjuist  
 
25) Leest u wel eens de etiketten op een verpakking? 
 

Ja  

Nee  
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26) Waar let u op, wanneer u een etiket van een voedingsmiddel leest? 
 

Koolhydraten  

Vetten  

Eiwitten  

Natrium  

andere  
 
27) Welk soort melk hoort bij onderstaande etiket? 

 

Volle melk  

Halfvolle melk  

Magere melk  
 
28) Op een etiket van een product staat "ongezoet" of "geen suiker toegevoegd". 
Dit product bevat geen suiker. 
 

Juist  

Onjuist  
 
29) Wanneer er "halva" op een etiket staat (bijvoorbeeld halvajam) bevat het product geen vet of suiker. 

Juist  

Onjuist  
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30) Hoeveel kennis vindt uzelf dat u heeft van gezonde voeding in combinatie met topsport? 
 

Geen kennis  

Voldoende kennis  

Veel kennis  
 
31) Vlak voor een training of wedstrijd is het goed om een volledige maaltijd (ontbijt, lunch of warme maaltijd) 
te gebruiken. 
 

Juist  

Onjuist  
 
32) Van welke factoren is vochtverlies tijdens inspanning afhankelijk? 
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 

Het lichaamsgewicht  

De luchtvochtigheid  

De duur van de inspanning  

De hoeveelheid gedronken vocht  

De temperatuur  

De grote van het vetweefsel  

De intensiteit van de inspanning  
 
33) Mark traint 3 ochtenden in de week om 8 uur 's ochtends. Het is verstandig om een koolhydraatrijk ontbijt 
te gebruiken.  

Het ontbijt vóór de training kan bestaan uit gezoete ontbijtgranen met halfvolle of magere yoghurt en een glas 
sinaasappelsap. 

Juist  

Onjuist  
 
34) Vochtverlies van 1% van het totale lichaamsgewicht kan al leiden tot prestatieverlies. 
 

Juist  

Onjuist  
 
 
35) Indien er te weinig of niet wordt gedronken ontstaat er een probleem als concentratieverlies, 
vermoeidheid en uitputtingsverschijnselen en heeft een negatieve invloed op de sportprestaties. 
 

Juist  

Onjuist  
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36) Thijs doet aan waterpolo en heeft een uur zwemtraining.  
Hoeveel vocht heeft Thijs gedurende de training nodig? 
 

Geen vocht  

250 - 300 ml  

500 ml  

600 - 1000 ml  
 
37) Het is verstandig om na de training snel opneembare koolhydraten te gebruiken. 
Een goede bron van deze koolhydraten is: 
 

Volkoren brood  

Rauwkost  

Rijst  
 
38) Bereid u de maaltijden meestal zelf of maakt u meestal gebruik van een kant-en-klaar maaltijd? 
 

Zelf bereiden  

Kant-en-klaar maaltijd  
 
39) Hoeveel tijd besteed u aan de bereiding? 
 

minder dan 15 minuten  

tussen de 15 en 30 minuten  

meer dan 15 minuten  
 
40) Hoe vaak maakt u gebruik van een kant-en-klaar maaltijd? 
 

1-2 keer per week  

3-4 keer per week  

meer dan 5 keer per week  
 
 
41) Waar bestaat uw warme maaltijd meestal uit? 
 

Aardappelen,vlees en groente  

Pasta/rijst  
 
42) Hoeveel aardappelen (ter grootte van een kippenei) gebruikt u? 
 
43) Gebruikt u ook jus over de aardappelen? 
 

Ja  

Nee 



 

47 

 
44) Hoeveel sauslepels jus gebruikt u? 
 

1 sauslepel  

2 sauslepels  

meer dan 2 sauslepels  
 
45) Hoe groot is het stuk vlees dat u gebruikt? 
 

minder dan 100 gram  

100 gram  

meer dan 100 gram  

ik neem meerdere stukken vlees  
 
46) Hoeveel groente gebruikt u? 
 

1 opscheplepel  

2 opscheplepels  

3 opscheplepels  

4 of meer opscheplepels  
 
47) Wat voor pasta of rijst gebruikt u? 
 

Zilvervliesrijst  

Volkorenpasta/rijst  

Gewone pasta  

Witte rijst  

andere  
 
48) Gebruikt u ook saus over de pasta of rijst? 
 

Ja  

Nee  
 
49) Wat voor saus gebruikt u? 
 
50) Gebruikt u groente bij of door de pasta of rijst? 
 

Ja  

Nee  
 
 
  



 

48 

51) Hoeveel groente gebruikt u? 
 

1 opscheplepel  

2 opscheplepels  

3 opscheplepels  

4 of meer opscheplepels  
 
52) Gebruikt u ook vlees bij of door de pasta of rijst? 
 

Ja  

Nee  
 
53) Wat voor vlees gebruikt u? 
 

Rundergehakt  

Half om half gehakt  

Kip  

Smak  

Varkensfilet  

andere  
 
54) Hoe vaak gebruik u een toetje? 
 

Nooit  

1-2 keer per week  

3-4 keer per week  

5 keer of vaker per week  
 
55) Waar bestaat dit toetje uit? 
 

Volle vla/yoghurt/kwark  

Halfvolle vla/yoghurt/kwark  

Magere vla/yoghurt/kwark  

Vers fruit  

Fruit uit blik of pot  

andere  
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56) Drinkt u ook bij de warme maaltijd? 
 

Ja  

Nee  
 
57) Wat drink u? 
 
58) Hoe vaak gebruikt u een snack (bijvoorbeeld patat, frikandel, pizza,shoarma) in de week? 
 

Nooit  

1-2 keer per week  

3-4 keer per week  

5 keer of vaker  
 
59) Wat geeft u uw kind mee naar school/training, qua eten en drinken? 
 
60) Wat zijn de gebruikelijke tussendoortjes? 
 
61) Ik denk dat, waneer ik mijn voedingspatroon verander, de sportprestaties van mijn zoon/dochter 
verbeteren. 
 

Juist  

Onjuist  
 
62) Ons gezin zou een gezonder voedingspatroon moeten hanteren, zodat mijn zoon/dochter betere 
sportprestaties behaalt.  
 

Juist  

Onjuist  
 
 
63) Ik verwacht dat mijn sociale omgeving (partner,vrienden,familie) mij steunt bij het hanteren van een 
gezond voedingspatroon.  
 

Juist  

Onjuist  
 
64) Ik vind dat mijn zoon/dochter gezonder moet eten.  
 

Juist  

Onjuist  
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65) Ik denk dat mijn sociale omgeving (partner, vrienden, familie) vind dat ik een gezond voedingspatroon moet 
hanteren.  
 

Juist  

Onjuist  
 
66) Ik denk dat ik in staat ben een gezond voedingspatroon aan te nemen.  
 

Juist  

Onjuist  
 
67) Ik denk dat ik hierbij geen hulp van anderen nodig ben.  
 

Juist  

Onjuist  
 
68) Ik denk te weten hoe ik een gezond voedingspatroon kan aannemen.  
 

Juist  

Onjuist  
 
69) Ik overweeg serieus een gezond voedingspatroon te hanteren.  
 

Juist  

Onjuist  
 
70) Bent u van plan naar de voedingsvoorlichting te gaan? 
 

Ja  

Nee  
 
71) Wat is de reden om niet op de voorlichting te komen?  
 

Niet interessant  

Geen tijd  

Overbodig  

andere  
 
72) Wie is aanwezig op de voedingsvoorlichting?  
 

Eén ouder  

Beide ouders  
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73) Ik ben de ouder van:  

 
74) In hoeverre bent u bezig met de voeding van uw kind?  
 

Ik ben er veel mee bezig  

Ik ben er voldoende mee bezig  

Ik ben er weinig mee bezig  

Ik ben er niet mee bezig  
 
75) Wat denkt u dat er in de voedingsvoorlichting besproken wordt?  
 
76) Heeft u nu al vragen over een specifiek onderwerp dat betrekking heeft op voeding, welke wij tijdens de 
voedingsvoorlichting kunnen behandelen?  
 

Ja  

Nee  
 
77) Namelijk:  
 
78) Bent u wel geïnteresseerd in voorlichtingsmateriaal omtrent waterpolo en voeding?  
 

Ja  

Nee  
 
79) Is er een onderwerp dat u graag behandeld wilt hebben tijdens de voorlichting? 

Ja  

Nee  
 
80) Namelijk: 
 
  



 

52 

Bijlage 3 Enquête trainers en coaches 

 
Geachte trainers van het WOC,  

Wij zijn Johan Oostland en Marja van Nes en wij volgen de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hanze 
Hogeschool in Groningen. Voor onze opleiding doen wij een specialisatieopdracht in opdracht van het 
Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) in Alphen aan den Rijn. Deze specialisatieopdracht bestaat uit het 
organiseren van een voedingsvoorlichtingsavond die wij graag willen geven aan u als trainer. Om in deze 
voedingsvoorlichting zoveel mogelijk nieuwe informatie aan u te verstrekken, hebben wij deze enquête 
opgesteld. De resultaten uit deze enquête bepalen wat het onderwerp wordt van de voedingsvoorlichting. 
 
Deze voedingsvoorlichting vindt plaats op 18 november 2009 in het zwembad “De Hoorn”. U wordt verwacht 
om 16:30 uur voor een kop koffie of thee, waarna wij om 17:00 uur zullen beginnen met de 
voedingsvoorlichting.  
 
Deze enquête zal hoogstens 10 tot 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. De antwoorden die gegeven 
worden tijdens deze enquête maken deel uit van een gemiddelde score. Geen van deze informatie zal 
individueel beoordeeld worden. Verder wordt de informatie zeer zorgvuldig verwerkt en is deze strikt 
vertrouwelijk. 

1) Suiker is een langzaam opneembaar koolhydraat. 
 

Juist  

Onjuist  
 
2) Koolhydraten dienen als: 
 

bron van energie voor het lichaam.  

bron van bouwstoffen voor het lichaam.  

opnamebron voor de vitamines A, D en E.  
 
3) Welke van de onderstaande energieleverende stoffen dienen het meeste in de voeding voor te komen: 
 

Koolhydraten  

Eiwitten  

Vetten  

Alcohol  
 
4) Plantaardige eiwitten zijn beter opneembaar dan dierlijke eiwitten. 
 

Juist  

Onjuist  
 
  

http://85.12.43.219/~enquete/%5C%5C%5C%22http:/maps.google.nl/maps?hl=nl&source=hp&um=1&ie=UTF-8&cid=0,0,13251920079669341892&fb=1&hq=zwembad+de&hnear=hoorn+alphen+aan+den+rijn&gl=nl&daddr=Van+Foreestlaan+17,+2404+Alphen+aan+Den+Rijn,+Alphen+aan+Den+Rijn+%28Zuid-Holland%29&geocode=755211118334321714%5C%5C%5C%22�
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5)Onverzadigde vetten zijn gezonde vetten. 

Juist  

Onjuist  
 
6) Eiwitten dienen als: 
 

bouwstoffen voor het lichaam.  

energiebron voor het lichaam.  

opnamebron voor de vitamines A, D en E.  
 
7)Plantaardige ijzers zijn beter opneembaar dan dierlijke. 
 

Juist  

Onjuist  
 
8) 200 gram groente komt overeen met 4 opscheplepels groente.  

 
 

Juist  

Onjuist  
 
9) Het gebruik van drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes is gezonder dan alleen het gebruik van drie 
hoofdmaaltijden. 
 

Juist  

Onjuist  
 
10) Een glas cola (200 ml) bevat evenveel calorieën als een glas sinaasappelsap (200 ml). 
 

Juist  

Onjuist  
 
11) Een goede vitaminestatus in het lichaam is noodzakelijk om optimaal te presteren. een tekort aan 
vitaminen kan leiden tot een verminderde conditie, ziekten en dus prestatieverlies 

Juist  

Onjuist  
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12) In diepvriesgroente zitten evenveel vitamines als in verse groente. 
 

Juist  

Onjuist  
 
13) Vis eten is vooral belangrijk vanwege de visvetzuren, er wordt geadviseerd om twee keer per week vis te 
eten, waarvan 1 keer vette vis. Een voorbeeld van vette vis is tonijn? 
 

Juist  

Onjuist  
 
14) Vitaminen en mineralen zijn onmisbaar voor de groei, het herstel, het goed functioneren van diverse 
processen in het lichaam en het in stand houden van een goede gezondheid 
 

Juist  

Onjuist  
 
15) Producten als koek, gebak en hartige snacks bevatten veel onverzadigd vet 
 

Juist  

Onjuist  
 
16) Water is het hoofdbestanddeel van bloed,urine en zweet. Bij de afgifte van warmte gaat vocht, in de vorm 
van zweet verloren 
 

Juist  

Onjuist  
 
17) Een "snackdag" is niet toegestaan wanneer men een gezond voedingspatroon hanteert.  
 

Juist  

Onjuist  
 
18) Is het waterverlies kleiner dan de wateropname dan is de waterbalans negatief en bestaat de kans op 
uitdroging 
 

Juist  

Onjuist  
 
19) Vrouwen hebben een hogere energiebehoefte (mogen meer eten) dan mannen. 
 

Juist  

Onjuist  
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20) Indien er te weinig of niet wordt gedronken ontstaan er problemen als concentratieverlies, vermoeidheid 
en uitputtingsverschijnselen, maar heeft echter een positieve invloed op de sportprestaties 
 

Juist  

Onjuist  
 
21) Het vetgehalte van vis ligt hoger dan dat van vlees, namelijk 10-18% (behalve zalm en haring) tegenover 5% 
voor gemiddeld vlees 
 

Juist  

Onjuist  
 
22) IJzertekort leidt tot een verminderd zuurstoftransport, waardoor het prestatievermogen nadelig wordt 
beïnvloed 
 

juist  

Onjuist  
 
23) Tussen weefsels en organen bestaan grote verschillen in energieverbruik. Zo is het energieverbruik van 
organen laag en van vetweefsel hoog. Het verschil in hoeveelheid orgaan, spier- en vetweefsel is van invloed op 
de lichamelijke activiteit 
 

Juist  

Onjuist  
 
24) Natrium (zout) remt de opname van suikers en water in de darm. 
 

Juist  

Onjuist  
 
25) Van nature is natrium (zout) aanwezig in brood en fruit 
 

Juist  

Onjuist  
 
26) Wanneer gewichtsreductie (afvallen) gewenst is, is het verstandig niet te ontbijten. Op deze manier krijg je 
makkelijk minder calorieën binnen. 
 

Juist  

Onjuist  
 
27) Leest u wel eens de etiketten op een verpakking? 
 

Ja  

Nee  
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28) Waar let u op, wanneer u een etiket van een voedingsmiddel leest? 
 

Koolhydraten  

Vetten  

Eiwitten  

Natrium  

andere  
 
29) Welk soort melk hoort bij onderstaande etiket? 

 

Volle melk  

Halfvolle melk  

Magere melk  
 
30) Op een etiket van een product staat "ongezoet" of "geen suiker toegevoegd". 
Dit product bevat geen suiker. 
 

Juist  

Onjuist  
 
31) Wanneer er "halva" op een etiket staat (bijvoorbeeld halvajam) bevat het product geen vet of suiker. 
 

Juist  

Onjuist  
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32) Hoeveel kennis vindt uzelf dat u heeft van gezonde voeding in combinatie met topsport? 
 

Geen kennis  

Voldoende kennis  

Veel kennis  
 
33) Vetten worden vooral verbrand bij inspanning met lage intensiteit 
 

Juist  

Onjuist  
 
34) Vlak voor een training of wedstrijd is het goed om een volledige maaltijd (ontbijt, lunch of warme maaltijd) 
te gebruiken. 
 

Juist  

Onjuist  
 
35)Mark traint 3 ochtenden in de week om 8 uur 's ochtends. Het is verstandig om een koolhydraatrijk ontbijt 
te gebruiken. Het ontbijt vóór de training kan bestaan uit gezoete ontbijtgranen met halfvolle of magere 
yoghurt en een glas sinaasappelsap. 
 

Juist  

Onjuist  
 
36) Vochtverlies van 1% van het totale lichaamsgewicht kan al leiden tot prestatieverlies. 
 

Juist  

Onjuist  
 
37) Thijs doet aan waterpolo en heeft een uur zwemtraining. Hoeveel vocht heeft Thijs gedurende de training 
nodig? 
 

Geen vocht  

250 - 300 ml  

500 ml  

600 - 1000 ml  
 
38) Het is verstandig om na de training snel opneembare koolhydraten te gebruiken. Een goede bron van deze 
koolhydraten is: 
 

Volkoren brood  

Rauwkost  

Rijst  
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39) Eet u ook tijdens het training geven? 
 

Ja  

Nee  
 
40) Wat eet u? 
 
41) Drinkt u ook tijdens het geven van training? 
 

Ja  

Nee  
 
42) Wat drinkt u? 
 
43) Krijgen de sporters tijd om tijdens de training wat te eten of te drinken? 
 

Ja  

Nee  
 
44) Bent u alert op de voeding van de sporters? 
 

Ja  

Nee  
 
45) Ik let namelijk op: 
 
46) Let u op het vochtgebruik van de sporters 
 

Ja  

Nee  
 
47) Ik denk dat ik een goed voorbeeld ben voor de waterpoloërs, als het gaat om gezonde voeding tijdens 
training of wedstrijd. 
 

Juist  

Onjuist  
 
48) Ik denk dat mijn omgeving (andere trainers/coaches) vindt dat ik een gezond voedingspatroon hanteer 
tijdens training of wedstrijd. 
 

Juist  

Onjuist  
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49) Ik denk dat ik staat ben een gezond voedingspatroon te (blijven) hanteren tijdens training en wedstrijd. 
 

Juist  

Onjuist  
 
50) Ik denk dat ik hierbij geen hulp van anderen nodig ben. 
 

Juist  

Onjuist  
 
51) Bent u van plan naar de voedingsvoorlichting te gaan? 
 

Ja  

Nee  
 
52) Wat is de reden om niet op de voorlichting te komen? 
 

Niet interessant  

Geen tijd  

Overbodig  

andere  
 
53) Wat denkt u dat er in de voedingsvoorlichting besproken wordt? 
 
54) In hoeverre bent u bezig met de voeding van de waterpoloërs? 
 

Ik ben er veel mee bezig  

Ik ben er voldoende mee bezig  

Ik ben er weinig mee bezig  

Ik ben er niet mee bezig  
 
55) Is er een onderwerp dat u graag behandeld wilt hebben tijdens de voorlichting? 
 

Ja  

Nee  
 
56) Namelijk: 
 
57) Heeft u nu al vragen over een specifiek onderwerp dat betrekking heeft op voeding, welke wij tijdens de 
voedingsvoorlichting kunnen behandelen? 
 

Ja  

Nee  
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58) Namelijk:  
 
59) Bent u wel geïnteresseerd in voorlichtingsmateriaal omtrent waterpolo en voeding? 
 

Ja  

Nee  
 
60) Heeft u nog opmerkingen ten opzichte van de enquête? 
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Bijlage 4 Inhoud presentatie 
 
4.1. Vocht en inspanning 
 
Vocht heeft een belangrijke functie in de regulatie van de lichaamstemperatuur. Bij 
inspanning gaat de energieproductie omhoog en daarmee tevens de warmteproductie, 
waardoor de temperatuur in het lichaam stijgt. Wanneer de lichaamstemperatuur stijgt 
boven de 39°C kan er een levensbedreigende situatie ontstaan. Het lichaam kan de 
overtollige warmte kwijtraken door straling, geleiding, stroming en verdamping. Vooral door 
verdamping kan de warmteafgifte in belangrijke mate worden verhoogd, maar bij 
waterpoloërs wordt de warmteafgifte bevordert door stroming.  

 
Wanneer het lichaam warmte afgeeft verliest het 
lichaam vocht, doordat men gaat zweten. Een 
vochtverlies van 1% van het lichaamsgewicht kan 
al prestatieverlies opleveren. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat bij een vochtverlies van 2% van 
het lichaamsgewicht de prestatieverlies kan 
oplopen tot maar liefst 20%. Bij een vochtverlies 
groter dan 2-3% van het lichaamsgewicht kan 
men te maken krijgen met onder andere 
uitputtingsverschijnselen, hittestuwing (zonne-
steek, warmtestuwing of hitteberoerte) en coma. 
Vochtverlies van 15-20% van het lichaams-
gewicht is levensbedreigend. Een dorst gevoel 
treedt pas op bij 2% vochtverlies. Het is daarom 

belangrijk om voor de training en wedstrijd goed 
gehydrateerd te zijn. Voor een inspanning wordt 
aanbevolen om 200-350 ml vocht te gebruiken. 
 
Er zijn twee methodieken beschikbaar om te bepalen hoeveel vocht gedronken moet 
worden. Als eerste kan gekeken worden naar de kleur van de urine. Wanneer men een uur 
na het sporten nog niet kan plassen of wanneer de urine donkergeel is, kan geconcludeerd 
worden dat een sporter te weinig gedronken heeft. Het advies is dan om net zo lang door te 
blijven drinken totdat de urine een lichtgele kleur heeft. Echter, hoge doseringen van 
vitamines kunnen de urine ook geel doen kleuren. Wanneer dit gebruikt wordt is deze 
methode geen goede maatstaaf. Een andere methode is om het gewicht voor en na de 
training te wegen. Om een nauwkeurige meting te verrichten dient dit gedaan te worden in 
ondergoed en met een afgedroogde huid. Is het gewicht na de training lager dan ervoor, 
moet vocht aangevuld worden. Een formule om het vochtverlies te berekenen is: gewicht 
voor – gewicht na + hoeveelheid gedronken.  
 
Tijdens de inspanning verliest men vocht, natrium en koolhydraten. Om dit aan te vullen is 
het verstandig een sportdrank te gebruiken. Sportdranken zijn onder te verdelen in drie 
categorieën, namelijk hypotoon, isotoon en hypertoon.  
 

Afbeelding 4 (Warmteafgifte) 
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Afbeelding 5 (Soorten sportdranken, bron: folder vocht Vereniging Sportdiëtetiek Nederland) 

Zoals te zien is in afbeelding 5 (Soorten sportdranken, bron: folder vocht Vereniging 
Sportdiëtetiek Nederland) heeft een hypotone sportdrank een lagere concentratie dan de 
concentratie in het lichaam. Water is een voorbeeld van een hypotone sportdrank. Deze 
sportdrank wordt minder snel opgenomen dan een isotone sportdrank. Een isotone 
sportdrank heeft namelijk dezelfde concentratie als het lichaam. Hierdoor wordt de isotone 
sportdrank snel opgenomen door het lichaam en is ideaal om tijdens het sporten te 
gebruiken. Water kan ook tijdens het sporten gebruikt worden, maar water bevat geen 
koolhydraten en daarom heeft een isotone sportdrank de voorkeur. Aangezien een isotone 
sportdrank het bloedsuiker op peil houdt, de verloren koolhydraten weer aanvult en het 
zweetverlies compenseert. Voorbeelden van een isotone drank zijn Gatorade® en AA-drink® 
isotone. Tijdens het sporten verliest men koolhydraten en vocht en om deze aan te vullen 
biedt een hypertone sportdrank na het sporten de uitkomst. De hypertone drank heeft een 
veel hogere concentratie dan het lichaam. Voorbeelden van een hypertone drank zijn; 
sinaasappelsap, alle soorten vruchtensap, Extran® Energy en AA-drink® High Energy.  
 
Sportdranken kosten over het algemeen veel geld. In de scriptie van Marije Langen en 
Suzanne de Wit22

 

 staat beschreven hoe men zelf een sportdrank kan maken. De tabel 
hieronder is gebaseerd op deze scriptie. 

Soort drank Bereiding 
Hypotone sportdrank 
< 4 g koolhydraten 

< 50 ml limonadesiroop aanvullen met water tot 1 liter. Voeg een 
klein mespuntje zout toe. 

Isotone sportdrank 
4-8 g koolhydraten 

50-100 ml limonadesiroop aanvullen met water tot 1 liter. Voeg een 
klein mespuntje zout toe. 

Hypertone sportdrank 
> 8 g koolhydraten 

> 100 ml limonadesiroop aanvullen met water tot 1 liter. Voeg een 
klein mespuntje zout toe. 

Tabel 3 (Bereiding sportdrank) 

Het WOC kan de waterpoloërs tijdens de trainingen voorzien van een isotone sportdrank. In 
bovenstaande tabel staat beschreven hoe deze gemaakt kan worden. De kosten per maand 
voor het maken van deze sportdrank is in de volgende paragraaf weergegeven.  
 
Tijdens de training krijgen waterpoloërs nog niet de gelegenheid om het verloren vocht bij te 
vullen. Rehydratatie is wel belangrijk tijdens fysieke inspanning. Zoals eerder aangegeven 
levert een vochtverlies van 1% van het lichaamsgewicht al prestatieverlies. Om dit te 
voorkomen dienen er drinkmomenten te worden ingepland. Er wordt aanbevolen om elk 

                                                      
22 Richtlijn gezonde sportvoeding voor jeugdige waterpoloërs van het WOC in Alphen aan den Rijn 
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kwartier 150-250 ml vocht te gebruiken, per uur is dit 600-1000 ml vocht (Tabel 4 (Richtlijn 
vochtgebruik tijdens inspanning, bron: Sportvoedingswijzer en Sportvoeding)).  
 
Zoals al eerder in de paragraaf beschreven is dient een hypertone sportdrank gebruikt te 
worden na inspanning. Deze vult namelijk niet alleen het vocht aan, maar ook de verloren 
koolhydraten en het compenseert het zweetverlies. Om te kunnen beoordelen hoeveel 
vocht gedronken dient te worden na de inspanning, kan het gewichtsverlies gemeten 
worden, zoals eerder in deze paragraaf beschreven is. Aanbevolen wordt om 1,5 maal het 
verloren gewicht aan te vullen met vocht, bijvoorbeeld als een persoon 0,5 kg is afgevallen 
dient hij 750 ml vocht aan te vullen.  
 

Richtlijn vochtgebruik tijdens warming-up, training en wedstrijd 
Warming- up minstens 150-250 ml vocht  

Training 
Voor  200-350 ml vocht 
Tijdens Elke 15 minuten 150-250 ml vocht 
Na 1,5 keer het verloren gewicht aanvullen 

Wedstrijd 
Voor 200-350 ml vocht 
Tijdens Na 8 minuten speeltijd, 150-250 ml vocht 
Na 1,5 keer het verloren gewicht aanvullen 

Tabel 4 (Richtlijn vochtgebruik tijdens inspanning, bron: Sportvoedingswijzer en Sportvoeding) 

 
4.2. Toelichting berekening 
Voor het maken van een isotone sportdrank is 50 tot 100 ml siroop per liter sportdrank 
nodig. Gemiddeld is dit 75 ml siroop per liter sportdrank. Limonadesiroop is in diverse 
varianten en prijsklassen verkrijgbaar. Twee merken zijn Euroshopper en het eigen merk van 
Albert Hein. De prijs van de Euroshopper siroop bedraagt € 0,75 per liter en de prijs van het 
eigen merk van Albert Hein bedraagt € 0,85 per liter. Het aantal sporters dat aanwezig is 
geweest tijdens de training in de eerste 3 weken van oktober komt gemiddeld op 34,33 
sporters, dit is berekend op basis van de presentielijst van negen dagen. In totaal sporten er 
62 sporters bij het WOC. In onderstaande tabel zijn de kosten van verschillende soorten 
(sport)dranken weergegeven. Hieruit blijkt dat een zelfgemaakte sportdrank de goedkoopste 
oplossing is. Een sportdrank is hooguit twee dagen houdbaar, mits deze gekoeld is. Ons 
advies is om dagelijks een sportdrank klaar te maken voor de gehele dag.  
 
Dranken  Eenheid  Prijs per eenheid Prijs per liter 

Ah gekoeld sinaasappelsap   2 l    € 1.80 € 0.90 
Spa & fruit   1,5 l    € 1.17 € 0.78 
Roosvicee 50/50 1,5 l € 1.13 € 0.75 
Dubbelfris 1,5 l   € 0.96 € 0.64 
Ah frisse fruitdrank 1,5 l € 0.70 € 0.47 
Isostar poedervorm 400g/5 l € 8.29 € 1.66 
Aquarius 0,5l € 1.19 € 2.38 
Zelf gemaakte isotone sportdrank 13,3 l € 0.75 € 0.06 
Tabel 5 (Kostenoverzicht verschillende sportdranken) 

In de onderstaande tabellen zijn de kosten per groep weergeven. Er is een kostenberekening 
gemaakt voor de benodigde hoeveelheid siroop voor zowel de gemiddelde aanwezigheid als 
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de totale aanwezigheid en de kosten zijn weergegeven van zowel de Euroshopper siroop als 
de Albert Hein siroop. Het aantal trainingen zijn gebaseerd op de trainingsdagen die vermeld 
staan op de site van het WOC. Bij elke training dient een warming- up van 15 minuten 
opgeteld te worden. Hier is in de kostenberekening rekening mee gehouden. 
 

 
Tabel 6 (Kostenoverzicht Groep 1) 

 

 
Tabel 7 (Kostenoverzicht Groep 2) 

 
Tabel 8 (Kostenoverzicht Groep 3) 

 

Aanwezigheid
Gemiddelde over 9 dagen: 6,6667

Aantal sporters in deze groep: 14
Sportdrank

Maximaal per dag aan siroop 1050 ml
Gemiddelde hoeveelheid siroop p.d.: 500 ml

Aantal trainingen per week: 2,5 uur per week
Maximale hoeveelheid siroop per week: 2625 ml

Gemiddelde hoeveelheid siroop p.w.: 1250 ml
Kosten

Prijs per liter siroopeuroshopper: € 0,75
Prijs per liter AH: € 0,85

Maximale kosten per week: € 1,97 tot € 2,23
Gemiddelde kosten per week: € 0,94 tot € 1,06

Maximale kosten per maand: € 7,88 tot € 8,93
Gemiddelde kosten per maand: € 3,75 tot € 4,25

Aanwezigheid
Gemiddelde over 12 dagen: 6,5

Aantal sporters in deze groep: 12
Sportdrank

Maximaal per dag aan siroop: 900 ml
Gemiddelde hoeveelheid siroop p.d.: 487,5 ml

Aantal trainingen per week: 7,25 uur per week
Maximale hoeveelheid siroop per week: 6525 ml

Gemiddelde hoeveelheid siroop p.w.: 3534,4 ml
Kosten

Prijs per liter siroopeuroshopper: € 0,75
Prijs per liter AH: € 0,85

Maximale kosten per week: € 4,89 tot € 5,55
Gemiddelde kosten per week: € 2,65 tot € 3,00

Maximale kosten per maand: € 19,58 tot € 22,19
Gemiddelde kosten per maand: € 10,60 tot € 12,02

Aanwezigheid
Gemiddelde over 12 dagen: 5,25

Aantal sporters in deze groep: 6
Sportdrank

Maximaal per dag aan siroop: 450 ml
Gemiddelde hoeveelheid siroop p.d.: 393,75 ml

Aantal trainingen per week: 7 uur per week
Maximale hoeveelheid siroop per week: 3150 ml

Gemiddelde hoeveelheid siroop p.w.: 2756,3 ml
Kosten

Prijs per liter siroopeuroshopper: € 0,75
Prijs per liter AH: € 0,85

Maximale kosten per week: € 2,36 tot € 2,68
Gemiddelde kosten per week: € 2,07 tot € 2,34

Maximale kosten per maand: € 9,45 tot € 10,71
Gemiddelde kosten per maand: € 8,27 tot € 9,37
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Tabel 9 (Kostenoverzicht Groep 4) 

 
Tabel 10 (Kostenoverzicht Groep 5) 

 

 
Tabel 11 (Kostenoverzicht alle Groepen) 

Aanwezigheid
Gemiddelde over 12 dagen: 10,833

Aantal sporters in deze groep: 15
Sportdrank

Maximaal per dag aan siroop: 1125 ml
Gemiddelde hoeveelheid siroop p.d.: 812,5 ml

Aantal trainingen per week: 7 uur per week
Maximale hoeveelheid siroop per week: 7875 ml

Gemiddelde hoeveelheid siroop p.w.: 5687,5 ml
Kosten

Prijs per liter siroopeuroshopper: € 0,75
Prijs per liter AH: € 0,85

Maximale kosten per week: € 5,91 tot € 6,69
Gemiddelde kosten per week: € 4,27 tot € 4,83

Maximale kosten per maand: € 23,63 tot € 26,78
Gemiddelde kosten per maand: € 17,06 tot € 19,34

Aanwezigheid
Gemiddelde over 12 dagen: 5,0833

Aantal sporters in deze groep: 15
Sportdrank

Maximaal per dag aan siroop: 1125 ml
Gemiddelde hoeveelheid siroop p.d.: 381,25 ml

Aantal trainingen per week: 6,25 uur per week
Maximale hoeveelheid siroop per week: 7031,3 ml

Gemiddelde hoeveelheid siroop p.w.: 2382,8 ml
Kosten

Prijs per liter siroopeuroshopper: € 0,75
Prijs per liter AH: € 0,85

Maximale kosten per week: € 5,27 tot € 5,98
Gemiddelde kosten per week: € 1,79 tot € 2,03

Maximale kosten per maand: € 21,09 tot € 23,91
Gemiddelde kosten per maand: € 7,15 tot € 8,10
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4.3. Voeding en inspanning 
Het lichaam beschikt over 4 energiesystemen die het lichaam tijdens inspanning voorzien 
van energie. Deze energiesystemen zijn adenosine trifosfaat (ATP), creatine fosfaat (CP), 
koolhydraatverbranding (glycogeenverbranding) en vetverbranding. In onderstaande 
afbeelding is goed te zien wanneer 
en hoe lang elk energiesysteem 
wordt aangesproken. 
 
ATP (adenosine trifosfaat) en CP 
(creatine fosfaat) zitten opgeslagen 
in de spieren en dienen als 
buffervoorraad voor direct 
beschikbare energie. Deze worden 
tijdens inspanning als eerste 
aangesproken en levert energie voor 
de eerste 20-30 seconden. Hierna 
moet het lichaam de energie uit een 
andere bron halen en doet dit door 
koolhydraten te verbranden.  
 
Het lichaam heeft hiervan ook 
een eigen voorraad van in de vorm van glycogeen. Dit glycogeen zit voor een klein deel 
opgeslagen in de lever en merendeels in de spieren. In totaal heeft het lichaam een 
glycogeen voorraad van 400 g, wat gelijk staat aan 1.600 kcal. Na 1-1½ uur sporten is deze 
voorraad geheel uitgeput. Het lichaam schakelt na ongeveer 1 minuut over op een ander 
energiesysteem, namelijk vetverbranding. Na 2-3 minuten zal de vetverbranding helemaal 
op gang zijn en zal deze bijna alle energie leveren die voor de inspanning nodig is. Een 
waterpolotraining en wedstrijd bestaat uit het zwemmen van korte, explosieve afstanden 
die niet langer duren dan 1 minuut. Hierdoor zal een waterpoloër voornamelijk koolhydraten 
verbranden.  
 
Om het lichaam in optimale conditie te houden is het belangrijk om de verbruikte energie 
tijdens inspanning weer aan te vullen. De intensiteit en de duur van de inspanning bepalen 
hoeveel er extra gegeten moet worden. Niet alleen de hoeveelheden, maar ook het tijdstip 
van eten en de samenstelling van de voeding zijn belangrijk. 
 
Wanneer er begonnen wordt met een inspanning is het belangrijk om over voldoende 
energie te beschikken, maar een inspanning leveren met een volle maag is niet fijn. Hierom 
moeten de etenstijden aangepast worden aan de tijden waarop inspanning wordt geleverd. 
Om geen complicaties te krijgen tijdens de inspanning is het belangrijk om voor deze 
inspanning geen volledige maaltijd gegeten wordt. Met een volledige maaltijd wordt ontbijt, 
lunch of warme maaltijd bedoeld die kan bestaan uit vezelrijke, eiwitrijke en vetrijke 
producten, zoals vlees en vleeswaren, melk en melkproducten, bak- en braadproducten, 
groente en graanproducten. Deze producten passen in een gezonde gevarieerde voeding, 
alleen kunnen ze tijdens inspanning maag-/darmklachten veroorzaken. Tevens vertragen 
eiwit-, vet- en vezelrijke producten de opname van koolhydraten. De koolhydraten vullen de 
glycogeenvoorraad van het lichaam aan waardoor er optimaal gepresteerd kan worden.  

Afbeelding 6 (Energiesysteem van het menselijk lichaam) 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat de voeding voor inspanning koolhydraatrijk dient te 
zijn. Enkele voorbeelden van koolhydraatrijke maaltijden zijn: 
 

• mueslirepen of ontbijtkoek; 
• beschuit/crackers* met zoet beleg (geen chocolade); 
• vers fruit; 
• sap of sportdranken; 
• rijstwafel met een sinaasappel; 
• sportrepen. 

*wanneer je maag- darmklachten krijgt van vezelrijk voedsel heeft een witte variant de voorkeur  

 
Een wedstrijddag kan afwijken van een trainingsdag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men 
zenuwachtig is. Hierdoor kan er minder gegeten worden. Om toch voldoende energie binnen 
te krijgen kan men er voor kiezen om vloeibare voeding te nemen, zoals een drinkontbijt, 
een schaaltje yoghurt met cornflakes, havermoutpap met honing, een bord Brinta of een 
hypertone sportdrank. Ook is het beter om de maaltijd te verdelen in meerdere kleine 
hoeveelheden.  
 
Tijdens inspanning heeft men geen tijd om voeding te nemen. Hierdoor kunnen de 
koolhydraatverliezen niet worden aangevuld. Een isotone sportdrank kan hiervoor de 
uitkomst bieden. Zoals beschreven in paragraaf 4.1 van deze bijlage heeft een isotone 
sportdrank dezelfde concentratie als het lichaam, waardoor deze sportdrank snel 
opgenomen wordt door lichaam. Een isotone sportdrank bevat 4-8 gram koolhydraten per 
100 ml en zal een deel van de koolhydraatverliezen aanvullen. 
 
Na het sporten zal de sporter zijn koolhydraatverliezen moeten aanvullen om optimaal te 
kunnen herstellen. Dit dient uiterlijk een half uur na inspanning gedaan te worden. Tijdens 
het sporten ontstaan kleine scheurtjes in de spieren. Door eiwit aan de herstelmaaltijd toe te 
voegen kunnen deze spierbeschadigingen worden hersteld. De combinatie van koolhydraten 
en eiwitten is beter dan de inname van slechts één van de hiervoor genoemde 
macronutriënten. Wanneer er alleen koolhydraten of een combinatie van koolhydraten en 
eiwitten wordt gebruikt tijdens een weerstand of krachttraining, vergroot de spier 
glycogeen, vermindert de spierbeschadiging en bewerkstelligt een grotere 
trainingsaanpassing23. Merendeels dient de voeding te bestaan uit koolhydraten en een klein 
deel uit eiwitten. De verhouding tussen koolhydraten en eiwitten is 3-4:1 
(koolhydraten:eiwitten). De algemene richtlijn voor de inname van koolhydraten na 
inspanning is 0,6-1 gram per kg lichaamsgewicht24

Een sporter van 70 kg dient na de inspanning 42-70 g koolhydraten te gebruiken en 10,5-
17,5 g eiwit. De voedingsrichtlijn voor, tijdens en na het sporten is samengevat in 

.  

tabel 12 
(Richtlijn voeding tijdens inspanning, bron: Sportvoedingswijzer en Sportvoeding) 
 
  

                                                      
23 Kerksick,C. Harvey, T. Stout, J. Campbell, B. Wilborn, C. Kreider, R. Kalman, D. Ziegenfuss, T. Lopez, H. Landis, 
J. Ivy, J.L. Antonio, J. (2008). International Society of Sports Nutrition position stand: Nutrient Timing. Journal of 
the International Society of Sports Nutrition, 2008. 
24 Maughan, R.J. Burke L.M.(2004). Sportvoeding. Maarssen: Esevier Gezondheidszorg. 
   Harms-Aris, C. Geerets, T.(2005). Sportvoedingswijzer. Den Hoog: DeltaHage. 
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Richtlijn voeding tijdens warming-up, training en wedstrijd 
Warming- up Minstens 150-250 ml isotone sportdrank 

Training 
Voor Licht verteerbare maaltijd 
Tijdens Isotone sportdrank 
Na 1 g koolhydraten per kg lichaamsgewicht 

Wedstrijd 
Voor Licht verteerbare maaltijd 
Tijdens Isotone sportdrank 
Na 1 g koolhydraten per kg lichaamsgewicht 

Tabel 12 (Richtlijn voeding tijdens inspanning, bron: Sportvoedingswijzer en Sportvoeding) 
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Bijlage 5 24 uur recall 
 

Voedingsdagboek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naam:       
 
Groep: 1 / 2 / 3 / 4 
 
Geboortedatum:   - -   
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Dag:      Datum:   - 11- 2009 
 
1. Fruit:  
(omcirkel wat voor jou van toepassing is) 
 
Ik eet   stuks fruit per dag. 
 
Ja ingevuld, soort fruit: appel/ banaan/ sinaasappel/ mandarijn/ peer/kiwi/anders: 
             
 
2. Ontbijt:  
(omcirkel wat voor jou van toepassing is) 
 
Ik ontbijt:  altijd / soms / nooit 
 
Ik eet bij het ontbijt: (geef aan hoeveel je gebruikt) 
     Boterhammen 
    Bolletjes 
     Crackers 
    Beschuitjes 
 
Deze boterhammen zijn:  bruin / volkoren / wit 
 
Ik doe boter op mijn brood: ja/ nee ja ingevuld, namelijk: margarine / halvarine / 
roomboter 
 
Ik eet altijd op mijn boterhammen: 
 
* Kaas, soort: ______________________________________________________________________________________________  
 
* Vleeswaren, soort: ______________________________________________________________________________________  
 
* Zoet beleg, soort: ________________________________________________________________________________________  
 
Als je geen brood eet vul dan de onderstaande vragen in, anders ga naar  
punt 3 (omcirkelen wat van toepassing is):    
 
yoghurt (vol / halfvol / mager)/ vla  /  Brinta (magere / halfvolle / volle melk)  / 

drinkontbijt  
 
Anders namelijk:  ______________________________________________________________________  
 
Ik doe altijd  eetlepels muesli of cruesli over mijn yoghurt. 
Ik doe altijd  eetlepels suiker in mijn yoghurt of Brinta. 
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Ik drink bij mijn ontbijt: (kruis aan wat voor jou van toepassing is) 
 
1/2/3/4/5 Glas halfvolle melk / volle melk  / karnemelk / soja melk / anders, namelijk: 
1/2/3/4/5 Glas vruchtensap 
1/2/3/4/5 Glas limonade/ Roosvicee 
1/2/3/4/5 Glas frisdrank / frisdrank light 
1/2/3/4/5 Beker thee met  suiker / zoetjes aantal:   
1/2/3/4/5 kopjes koffie (zwart / suiker / melk / melk en suiker)  klontjes 
suiker 
 
Anders namelijk: ___________________________________________________________________________________________  
 
 
Ik eet of drink iets wat hier nog niet genoemd is, namelijk: 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
3. Tussendoor ’s ochtends: 
 
Ik eet dan 
  stuks, soort:          
  stuks, soort:          
 
Ik drink dan 
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
 
4. Lunch: 
(zet een kruisje voor het antwoord wat bij jou van toepassing is) 
 

�  Ik eet altijd thuis 
� Ik eet door de week altijd op school 
� Ik eet altijd de lunch van thuis op 
� Ik gooi mijn lunch weg en koop zelf wat 
� Ik koop altijd mijn lunch op school 

 
4.1. Eet je altijd thuis of eet je de lunch die je van huis mee neemt op school. Vul 
dan de volgende vragen in, anders ga naar punt 4.2. 
 
Ik eet bij de lunch: (geef aan hoeveel je gebruikt) 
     Boterhammen 
    Bolletjes 
     Crackers 
    Beschuitjes 
 
Deze boterhammen zijn:  bruin / volkoren / wit 
 
Ik doe boter op mijn brood:   ja/ nee ja ingevuld, namelijk: margarine / halvarine / 
roomboter 
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Ik eet altijd op mijn boterhammen: 
 
* Kaas, soort: ______________________________________________________________________________________________  
* Vleeswaren, soort: ______________________________________________________________________________________  
* Zoet beleg, soort: ________________________________________________________________________________________  
 
Ik drink bij mijn lunch (kruis aan wat voor jou van toepassing is) 
 
1/2/3/4/5 Glas halfvolle melk / volle melk  / karnemelk / soja melk / anders, namelijk: 
1/2/3/4/5 Glas vruchtensap 
1/2/3/4/5 Glas limonade/ Roosvicee 
1/2/3/4/5 Glas frisdrank / frisdrank light 
1/2/3/4/5 Beker thee met suiker / zoetjes aantal:   
1/2/3/4/5 kopjes koffie (zwart / suiker / melk / melk en suiker) klontjes suiker 
 
 
Ik eet of drink iets wat hier nog niet genoemd is, namelijk: 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
4.2. Als je altijd je lunch koopt vul dan de volgende vragen in, anders ga naar punt 
5 
 
Ik eet  
  stuks, soort:          
  stuks, soort:          
 
Ik drink  
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
 
5. Tussendoor ’s middags: 
Ik eet dan 
  stuks, soort:          
  stuks, soort:          
 
Ik drink dan 
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
 
Avondeten: 
 
Ik eet bij het avondeten: (kruis aan wat voor jou van toepassing is) 

�  Stuks aardappelen (wel jus/geen jus) hoeveel juslepels:    
�  Opscheplepels rijst (met saus/zonder saus) hoeveel lepels:   
�  Opscheplepels pasta (met saus/zonder saus) hoeveel lepels:   
�  Opscheplepels patat (mayonaise/curry/ketschup/pindasaus) 

 
Hoeveel opscheplepels:   _________________________________________________________________________________   
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Ik eet   opscheplepels groente 
 

� Ik doe saus over mijn groente,  sauslepels. 
 
Ik eet bij het avondeten: (kruis aan  wat voor jou van toepassing is) 
 

� Vlees (karbonade/biefstuk/tartaar/gehaktbal/kipfilet/slavink/ 
anders,namelijk    ) 

� Vis (zalm/haring/markeel/tonijn/anders, namelijk    ) 
� Vleesvervanger  
� Gevogelte 
� Ei    

 
Aantal stuks: _______________________________________________________________________________________________  
 
Ik eet een nagerecht bij het avondeten  ja/nee 
 
Ik eet bij het nagerecht  

� Fruit  
� Vla  
� IJs 
� Yoghurt  vol/halfvol/mager (kruis aan wat van toepassing is) 

 
Iets anders, namelijk ______________________________________________________________________________________  
 
Ik drink bij het avondeten(kruis aan  wat voor jou van toepassing is) 
 
1/2/3/4/5 Glas halfvolle melk / volle melk  / karnemelk / soja melk / anders, namelijk: 
1/2/3/4/5 Glas vruchtensap 
1/2/3/4/5 Glas limonade/ Roosvicee 
1/2/3/4/5 Glas frisdrank / frisdrank light 
1/2/3/4/5 Beker thee met  suiker / zoetjes aantal:   
1/2/3/4/5 kopjes koffie (zwart / suiker / melk / melk en suiker)  klontjes 
suiker 
 
Ik eet iets wat nog niet is genoemd:  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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Tussendoor ’s avonds: 
 
Ik eet dan 
  stuks, soort:          
  stuks, soort:          
 
Ik drink dan 
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
 
Training: 
 
Ik heb het volgende meegenomen naar de training:  

� Sportdrank (extran/aquarius/AA-drink/isostar/anders, namelijk   ) 
� Water 
� Frisdrank / frisdrank light 
� Energiereep (mueslireep) 
� Snoep (chocolade/winegum/drop) 
� Niets  
 

Anders, namelijk: 
  stuks, soort:          
  stuks, soort:          
 
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
  glas/pakje/flesje/blikje, soort:       
 
Ik eet of drink dit ook altijd op: ja / nee  
 
 
 ml drinken voor de training 
 
 ml drinken na de training 
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Bijlage 6 Overzicht jaarbelasting 
 

 
Tabel 13 (Overzicht jaarbelasting)

Jaarbelasting = Vormlijn

fase 
Globale jaarplanning

Week nummers 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Januari JuniFebruari Maart April MeiOktober November December

Overgangsperiode

fase 2

Voorbereidingsperiode

fase 1 fase 2
Juni Juli Augustus September

voor comp

OvergangsperiodeBasisperiode 1 Basisperiode 2Overgangsperiode

fase 2fase 1fase 2
competitie periode 1

fase 1
competitie periode 2

fase 2 fase 1
voor com

fase 1
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Bijlage 7 Brochure 
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Bijlage 8 Begeleidende brief ouders/verzorgers 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij zijn Johan Oostland en Marja van Nes en wij volgen de opleiding Voeding en Diëtetiek 
aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Voor onze opleiding doen wij een 
specialisatieopdracht in opdracht van het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) in Alphen 
aan den Rijn. Op 17 november 2009 geven wij, in opdracht van het Waterpolo 
Opleidingscentrum, een voedingsvoorlichting over voeding in combinatie met sport. U bent 
van harte welkom om 19:00 in het Scala College te Alphen aan den Rijn. 
 
 
 
Hierbij mailen wij u een link van een enquête die wij hebben opgesteld. Deze enquête bevat 
enkele vragen over voeding en voeding in combinatie met (top)sport. Hiermee kunnen wij 
bepalen welke onderwerpen wij kunnen behandelen tijdens de presentatie. Deze enquête 
zal slecht 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. In de enquête kunt u aangeven of u 
wel of niet bij deze voedingsvoorlichtingsavond aanwezig wilt/kunt zijn. Wilt u de enquête 
voor 23-10-2009 invullen. Na deze datum is het niet meer mogelijk de enquête in te vullen. 
 

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=22473 
 
 
Wij hopen dat wij u welkom mogen heten op 17 november in Alphen aan den Rijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Marja van Nes 
Johan Oostland 
  

http://maps.google.nl/maps?q=Kees+Mustersstraat,+2406+Alphen+aan+Den+Rijn,+Zuid-Holland&hl=nl&sll=52.138084,4.669709&sspn=0.006295,0.006295&ie=UTF8&view=map&f=d&daddr=Kees+Mustersstraat,+2406+Alphen+aan+Den+Rijn&z=16�
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=22473�


 

79 

Bijlage 9 Begeleidende brief trainers en coaches 
 
Geachte trainers van het WOC, 
 
Wij zijn Johan Oostland en Marja van Nes en wij volgen de opleiding Voeding en Diëtetiek 
aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Voor onze opleiding doen wij een 
specialisatieopdracht in opdracht van het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) in Alphen 
aan den Rijn. Op 18 november 2009 geven wij, in opdracht van het Waterpolo 
Opleidingscentrum, een voedingsvoorlichting over voeding in combinatie met sport. U bent 
van harte welkom om 16:30 in zwembad de Hoorn te Alphen aan den Rijn. 
 
 
 
Hierbij mailen wij u een link van een enquête die wij hebben opgesteld. Deze enquête bevat 
enkele vragen over voeding en voeding in combinatie met (top)sport. Hiermee kunnen wij 
bepalen welke onderwerpen wij kunnen behandelen tijdens de presentatie. Deze enquête 
zal slecht 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. In de enquête kunt u aangeven of u 
wel of niet bij deze voedingsvoorlichtingsavond aanwezig wilt/kunt zijn. Wilt u de enquête 
voor 23-10-2009 invullen. Na deze datum is het niet meer mogelijk de enquête in te vullen. 
 

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=23267 
 
 
Wij hopen dat wij u welkom mogen heten op 18 november in Alphen aan den Rijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Marja van Nes 
Johan Oostland 
  

http://maps.google.nl/maps?hl=nl&source=hp&um=1&ie=UTF-8&cid=0,0,13251920079669341892&fb=1&hq=zwembad+de&hnear=hoorn+alphen+aan+den+rijn&gl=nl&daddr=Van+Foreestlaan+17,+2404+Alphen+aan+Den+Rijn,+Alphen+aan+Den+Rijn+(Zuid-Holland)&geocode=755211118334321714�
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=23267�
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Bijlage 10 Beoordeling voeding waterpoloërs WOC voor de voedingsvoorlichting 

 

Naam Geboortedatum Leeftijd Gewicht Kcal Eiwit Vetten Verz. Vet Chol. Kh. Vezel Water Natrium Kalium
Groep 1 Vrouw 4-12-1997 12 41,2 2469 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed

Man 29-6-2001 8 31,4 1651 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Man 8-9-1999 10 44,3 1617 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Weinig Goed Goed
Man 13-4-1998 11 39,1 2310 Goed Goed Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed
Man 18-12-1998 11 45,8 2133 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Vrouw 17-7-1998 11 54,6 1243 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Man 18-12-1997 12 45,3 2729 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Veel Veel
Man 6-1-1998 11 64,2 1620 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Man 17-9-1999 10 41,3 2363 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Goed Goed Goed

10,7 45,2 2015,0 Goed Goed Veel Goed Goed Krap/GoedGoed Goed Goed
Groep 2 Vrouw 24-9-1993 16 69 1677 Goed Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed

Vrouw 19-5-1994 15 54,9 1616 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed
Vrouw 4-10-1993 16 72,7 2887 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Vrouw 15-9-1995 14 64 2364 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Vrouw 21-5-1996 13 47,6 3066 Goed Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Veel Veel
Vrouw 31-5-1995 14 64,6 1157 Krap Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed

14,7 62,1 2127,8 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Groep 3 Man 4-5-1997 12 38,2 2590 Goed Goed Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed

Man 5-6-1995 14 60,5 3687 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Veel Veel
Man 18-11-1996 13 57,8 2250 Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed
Man 6-5-1997 12 44,5 2760 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Man 20-12-1996 13 71,3 2189 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Goed Goed Goed

12,8 54,5 2695,2 Goed Goed Goed Goed Goed Kra/wein Goed Goed Goed
Groep 4 Man 11-6-1994 15 71,4 3564 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Veel Veel

Man 24-3-1996 13 80,7 2377 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Veel Goed
Man 7-1-1994 15 79,8 2507 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Krap Veel Goed
Man 13-5-1993 16 52,7 3977 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Goed Veel Goed
Man 11-8-1995 14 68,4 3629 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Veel Goed
Man 18-1-1996 13 62,7 2557 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Man 8-4-1994 15 76,7 4095 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Veel Veel
Man 27-6-1995 14 58 2522 Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Krap
Man 15-6-1994 15 87,1 2218 Goed Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Man 15-5-1995 14 58,7 2858 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Man 21-9-1994 15 79 2884 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Goed Goed Goed
Man 14-11-1994 15 64,8 3801 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Veel Veel
Man 28-11-1993 16 73,5 2924 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Man 6-10-1994 15 94,2 1788 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed

14,6 72,0 2978,6 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed goed/veelGoed
13,3099 2523,57 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde

ddelde alle groepen:
Gemiddelde
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Vervolg bijlage 10 

 

Calcium Magn. IJzer Selenium Zink Vit. A Vit. D Vit. E Vit. B1 Vit. B2 Vit. B6 Foliumz. Vit. B12 Vit. B3 Vit. C Groente Fruit
Weinig Goed Goed Goed Goed Veel Goed Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed
Goed Goed Weinig Goed Goed Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed
Goed Goed Weinig Goed Goed Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Krap Goed Weinig
Krap Goed Weinig Goed Goed Weinig Krap Weinig Goed Goed Krap Weinig Goed Goed Weinig Krap Krap
Goed Goed Weinig Goed Goed Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed
Krap Goed Krap Weinig Krap Weinig Krap Weinig Goed Goed Goed Weinig Krap Goed Krap Krap Krap
Goed Veel Goed Goed Veel Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed
Krap Goed Weinig Weinig Goed Veel Krap Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed
Goed Veel Goed Goed Goed Weinig Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Krap Krap Krap
Goed Goed Weinig Goed Goed Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed
Krap Goed Weinig Weinig Weinig Weinig Krap Weinig Weinig Krap Goed Weinig Weinig Goed Goed Weinig Goed
Goed Goed Weinig Weinig Weinig Weinig Krap Weinig Goed Weinig Goed Weinig Weinig Goed Weinig Krap Weinig
Krap Goed Goed Weinig Krap Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Weinig Goed Goed Goed Goed
Weinig Goed Goed Goed Krap Krap Goed Goed Goed Goed Goed Krap Weinig Goed Goed Goed Goed
Weinig Veel Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed
Goed Goed Weinig Weinig Weinig Weinig Krap Weinig Krap Weinig Goed Weinig Weinig Goed Weinig Weinig Krap
Go/kr/we Goed Goe/weinWeinig Weinig Weinig Krap Weinig Goed Goed Goed Weinig Weinig Goed Goed Goed Goed
Weinig Goed Goed Goed Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Krap Goed Goed Goed Goed
Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed
Weinig Goed Goed Goed Krap Weinig Krap Weinig Goed Krap Goed Weinig Weinig Goed Goed Weinig Krap
Goed Veel Goed Goed Goed Veel Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Weinig Krap Krap
Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed Goed Krap Goed Weinig
Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap/goedKrap/goed
Goed Goed Weinig Goed Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed
Krap Goed Goed Goed Goed Veel Krap Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed
Krap Goed Weinig Weinig Krap Krap Goed Weinig Goed Krap Goed Weinig Krap Goed Goed Krap Goed
Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Krap Weinig Goed
Veel Goed Goed Weinig Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Krap Goed Goed Goed Goed
Krap Veel Goed Goed Goed Weinig Krap Krap Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Weinig
Goed Veel Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Weinig Goed Krap Weinig Krap Weinig Krap Weinig Krap Krap Goed Krap Weinig Goed Weinig Weinig Weinig
Weinig Goed Weinig Weinig Krap Weinig Krap Weinig Goed Krap Goed Weinig Weinig Goed Krap Goed Krap
Goed Goed Goed Goed Krap Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed
Veel Goed Weinig Weinig Goed Krap Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Weinig
Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed
Weinig Goed Weinig Weinig Krap Weinig Krap Weinig Goed Krap Goed Weinig Krap Goed Goed Krap Goed
Weinig Goed Krap Weinig Krap Goed Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Krap Goed Goed
Goed Goed Goed Wein/goeGoed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed
Goed Goed Goed Goed Goed Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed
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Bijlage 11 Beoordeling voeding waterpoloërs WOC na de voedingsvoorlichting 

 
  

Naam Geboortedatum Leeftijd Gewicht Kcal Eiwit Vetten Verz. Vet Chol. Kh. Vezel Water Natrium Kalium
Groep 1 Vrouw 4-12-1997 12 1970 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Krap Goed Goed

Man 29-6-2001 8 1750 Goed Goed Goed Veel Goed Krap Goed Goed Veel
Man 8-9-1999 10 2180 Goed Goed Veel Goed Krap Goed Krap Veel Goed
Man 13-4-1998 11 1760 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Krap Goed Goed
Vrouw 17-7-1998 11 1375 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Krap
Man 18-12-1997 12 2925 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Goed Veel Goed
Man 6-1-1998 11 1210 Goed Goed Veel Veel Goed Goed Goed Goed Goed

10,7 1881,4 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Goed
Groep 2 Vrouw 19-5-1994 15 2120 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Weinig Goed Goed

Vrouw 4-10-1993 16 1886 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Goed
Vrouw 15-9-1995 14 1606 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Goed
Vrouw 21-5-1996 13 2130 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Veel Goed
Vrouw 31-5-1995 14 1456 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed

14,7 1839,6 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Goed
Groep 3 Man 5-6-1995 14 3257 Goed Goed Goed Goed Goed Weinig Goed Veel Goed

Man 18-11-1996 13 1625 Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Krap
Man 6-5-1997 12 2893 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Veel Goed
Man 20-12-1996 13 2052 Goed Goed Veel Goed Krap Goed Weinig Veel Goed

12,8 2456,8 Goed Goed Goe/veel Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Groep 4 Man 11-6-1994 15 5820 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Veel Veel

Man 24-3-1996 13 2233 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Man 7-1-1994 15 2882 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Veel Goed
Man 18-1-1996 13 2266 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Man 15-6-1994 15 2062 Goed Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Veel Goed
Man 21-9-1994 15 2390 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Goed Goed Goed
Man 28-11-1993 16 2658 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Veel Goed

14,6 2901,6 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Veel Goed
13,3 2280,9 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Goed Goed Goed

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde
ddelde alle groepen:
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Vervolg bijlage 11 

 
  

Calcium Magn. IJzer Selenium Zink Vit. A Vit. D Vit. E Vit. B1 Vit. B2 Vit. B6 Foliumz. Vit. B12 Vit. B3 Vit. C Groente Fruit
Weinig Goed Weinig Weinig Krap Weinig Krap Krap Weinig Krap Goed Weinig Goed Goed Weinig Weinig Krap
Goed Goed Goed Goed Goed Krap Krap Krap Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed
Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Weinig
Goed Goed Goed Goed Goed Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed
Krap Goed Weinig Weinig Krap Krap Krap Weinig Krap Krap Goed Weinig Weinig Goed Krap Krap Krap
Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed
Goed Goed Wei/goedGoed Goed Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed
Weinig Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Weinig Krap Goed Weinig Weinig Goed Weinig Krap Weinig
Krap Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Weinig Goed Weinig Weinig Goed Goed Krap Goed
Weinig Goed Goed Weinig Goed Krap Goed Krap Goed Krap Goed Krap Weinig Goed Goed Krap Krap
Krap Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed
Krap Goed Krap Weinig Krap Krap Goed Weinig Krap Weinig Goed Weinig Krap Goed Krap Krap Goed
Krap Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Wei/GoedGoed Wei/krap Goed Weinig Weinig Goed Goed Krap Goed
Goed Goed Weinig Weinig Goed Krap Goed Goed Goed Goed Krap Krap Goed Goed Goed Weinig Goed
Weinig Goed Krap Weinig Goed Weinig Krap Weinig Krap Weinig Goed Weinig Goed Krap Krap Weinig Goed
Goed Veel Goed Goed Goed Veel Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Krap
Goed Goed Krap Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Goed
Goed Goed Krap Wei/goedGoed Krap Goed Wei/goedGoed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Goed
Goed Veel Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed
Goed Goed Weinig Goed Goed Weinig Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed
Goed Goed Krap Goed Krap Weinig Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed
Goed Goed Krap Goed Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Krap Krap Weinig
Weinig Goed Weinig Goed Krap Weinig Krap Weinig Goed Weinig Goed Weinig Weinig Goed Goed Weinig Goed
Goed Goed Weinig Goed Krap Weinig Goed Weinig Krap Goed Goed Weinig Goed Goed Krap Weinig Krap
Weinig Goed Krap Goed Goed Weinig Krap Weinig Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Krap Weinig Goed
Goed Goed Wei/krap Goed Goed Weinig Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Wei/krap Goed
Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed
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Bijlage 12 Vochtbepaling voor de voedingsvoorlichting 

 

Naam Voornaam Voor Na Totaal gedronken
Groep 1 Vrouw 200 75 125 Onvoldoende gedronken

Man 800 800 0 Niets gedronken
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 600 200 400 Onvoldoende gedronken
Man 0 0 0 Geen vocht
Vrouw 0 0 0 Geen vocht
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 0 0 0 Geen vocht

177,78 119,44 58,33 Onvoldoende gedronken
Groep 2 Vrouw Onbekend Geen nameting

Vrouw 500 500 0 Niets gedronken
Vrouw 0 0 0 Geen vocht
Vrouw 0 0 0 Geen vocht
Vrouw 0 0 0 Geen vocht
Vrouw 0 0 0 Geen vocht

100 100 0 Niets gedronken
Groep 3 Man 600 300 300 Onvoldoende gedronken

Man 0 0 0 Geen vocht
Man 600 400 200 Onvoldoende gedronken
Man 500 300 200 Onvoldoende gedronken
Man 0 0 0 Geen vocht

340 200 140 Onvoldoende gedronken
Groep 4 Man 0 0 0 Geen vocht

Man 0 0 0 Geen vocht
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 500 500 0 Niets gedronken
Man 750 750 0 Niets gedronken
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 600 Onbekend Geen nameting
Man 500 0 500 Onvoldoende gedronken
Man 500 Onbekend Geen nameting
Man 800 0 800 Voldoende gedronken
Man 600 400 200 Onvoldoende gedronken
Man 875 Onbekend Geen nameting

366,07 150,00 216,07 Onvoldoende gedronken
270,45 140,83 129,62 Onvoldoende gedronken

Groep 1 Aantal Procent Groep 3 Aantal Procent
Geen vocht 6 67% Geen vocht 2 40%
Niets gedronken 1 11% Niets gedronken 0 0%
Onvoldoende gedronken 2 22% Onvoldoende gedronken 3 60%
Voldoende gedronken 0 0% Voldoende gedronken 0 0%
Geen nameting 0 0% Geen nameting 0 0%

Groep 2 Groep 4 Aantal Procent
Geen vocht 4 67% Geen vocht 6 43%
Niets gedronken 1 17% Niets gedronken 2 14%
Onvoldoende gedronken 0 0% Onvoldoende gedronken 2 14%
Voldoende gedronken 0 0% Voldoende gedronken 1 7%
Geen nameting 1 17% Geen nameting 3 21%

Totaal Aantal Procent
Geen vocht 18 53%
Niets gedronken 4 12%
Onvoldoende gedronken 7 21%
Voldoende gedronken 1 3%
Geen nameting 4 12%

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde alle groepen:
Gemiddelde
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Bijlage 13 Vochtbepaling na de voedingsvoorlichting 

 

Naam Voornaam Voor Na Totaal gedronken
Groep 1 Vrouw 0 0 0 Geen vocht

Man 550 10 540 Onvoldoende gedronken
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 700 250 450 Onvoldoende gedronken
Man
Vrouw 0 0 0 Geen vocht
Man 600 500 100 Onvoldoende gedronken
Man 600 0 600 Voldoende gedronken
Man
Man 600 50 550 Onvoldoende gedronken
Man 600 200 400 Onvoldoende gedronken
Man 500 0 500 Onvoldoende gedronken

415,0 101,0 314 Onvoldoende gedronken
Groep 2 Vrouw

Vrouw 0 0 0 Geen vocht
Vrouw 400 220 180 Onvoldoende gedronken
Vrouw 800 220 580 Onvoldoende gedronken
Vrouw 500 0 500 Onvoldoende gedronken
Vrouw 500 500 0 Niets gedronken
Vrouw 500 120 380 Onvoldoende gedronken
Vrouw 500 0 500 Onvoldoende gedronken

457,1 151,4 305,71 Onvoldoende gedronken
Groep 3 Man

Man 500 0 500 Onvoldoende gedronken
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 500 0 500 Onvoldoende gedronken
Man 0 0 0 Geen vocht
Man 500 250 250 Onvoldoende gedronken

250,0 0,0 250 Onvoldoende gedronken
Groep 4 Man 0 0 0 Geen vocht

Man 0 0 0 Geen vocht
Man 0 0 0 Geen vocht
Man
Man
Man
Man
Man
Man 0 0 0 Geen vocht
Man
Man 330 0 330 Onvoldoende gedronken
Man
Man 0 0 0 Geen vocht
Man

55,0 0,0 55 Onvoldoende gedronken
327,86 82,86 245,00 Onvoldoende gedronken

Groep 1 Aantal Procent Groep 3 Aantal Procent
Geen vocht 3 30% Geen vocht 2 50%
Niets gedronken 0 0% Niets gedronken 0 0%
Onvoldoende gedronken 6 60% Onvoldoende gedronken 2 50%
Voldoende gedronken 1 10% Voldoende gedronken 0 0%
Geen nameting 0 0% Geen nameting 0 0%

Groep 2 Aantal Procent Groep 4 Aantal Procent
Geen vocht 1 20% Geen vocht 5 83%
Niets gedronken 1 20% Niets gedronken 0 0%
Onvoldoende gedronken 3 60% Onvoldoende gedronken 1 17%
Voldoende gedronken 0 0% Voldoende gedronken 0 0%
Geen nameting 0 0% Geen nameting 0 0%

Totaal Aantal Procent
Geen vocht 11 44%
Niets gedronken 1 4%
Onvoldoende gedronken 12 48%
Voldoende gedronken 1 4%
Geen nameting 0 0%

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde
Gemiddelde alle groepen:
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Bijlage 14 Beoordeling voeding sporters controlegroep 

 
  

Naam Geboortedatum Leeftijd Kcal Eiwit Vetten Verz. Vet Chol. Kh. Vezel Water Natrium Kalium
Vrouw 20-2-1996 13 1540 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Goed
Vrouw 17-11-1995 14 2260 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Goed
Vrouw 11-5-1996 13 2140 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Krap Veel Goed
Man 23-1-1996 13 2460 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Vrouw 19-5-1996 13 1780 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Krap Goed Goed
Vrouw 21-2-1996 13 1305 Goed Goed Veel Veel Goed Krap Goed Goed Goed
Man 13-10-1996 13 1960 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Krap Goed Goed
Man 2-9-1996 13 1865 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Goed Veel Goed
Man 15-11-1995 14 3315 Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Veel Goed
Man 23-4-1996 13 2695 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Goed Veel Goed
Man 10-2-1996 13 2115 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Krap Veel Goed
Man 14-1-1996 13 2881 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Goed Veel Goed
Vrouw 13-3-1996 13 1895 Goed Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed
Man 18-4-1995 14 2370 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Weinig Veel Goed
Man 30-4-1996 13 2720 Goed Goed Veel Goed Goed Goed Goed Veel Goed
Vrouw 5-1-1996 13 1765 Goed Weinig Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed
Man 14-1-1995 14 2145 Goed Goed Goed Goed Goed Weinig Krap Goed Goed
Man 1-9-1995 14 2620 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Krap Goed Goed
Vrouw 23-10-1996 13 1580 Goed Goed Veel Goed Goed Krap Krap Goed Goed
Man 29-11-1995 14 3200 Goed Goed Goed Goed Goed Weinig Goed Veel Veel
Vrouw 13-4-1996 13 1915 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Goed Goed Goed
Man 29-9-1995 14 2960 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Krap Goed Goed
Man 29-3-1996 13 2798 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Goed Veel Veel
Man 22-2-1996 13 2820 Goed Goed Goed Goed Goed Krap Krap Veel Goed
Man 27-11-1995 14 2280 Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Krap Goed Goed

Gemiddelde: 13,32 2295,36 Goed Goed Veel Goed Goed Weinig Krap Goed Goed
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Vervolg bijlage 14 

 
 

Calcium Magn. IJzer Selenium Zink Vit. A Vit. D Vit. E Vit. B1 Vit. B2 Vit. B6 Foliumz. Vit. B12 Vit. B3 Vit. C Groente Fruit
Krap Goed Weinig Weinig Krap Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Krap
Goed Goed Weinig Weinig Goed Krap Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Krap Goed Krap Weinig Weinig
Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Goed
Krap Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed
Krap Goed Weinig Weinig Goed Krap Goed Goed Goed Goed Krap Weinig Goed Goed Weinig Weinig Weinig
Krap Goed Weinig Weinig Weinig Krap Krap Krap Krap Goed Krap Krap Krap Goed Goed Krap Krap
Krap Goed Weinig Weinig Krap Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Krap Krap Goed Goed Krap Goed
Weinig Goed Weinig Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Krap Weinig Goed
Weinig Veel Goed Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed Goed Krap Krap Krap
Goed Veel Goed Goed Goed Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Goed Goed Krap Goed Goed Krap Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Weinig Krap Weinig
Goed Goed Krap Goed Goed Weinig Krap Goed Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Weinig Weinig Goed
Krap Goed Weinig Weinig Weinig Krap Krap Weinig Goed Goed Goed Weinig Weinig Goed Goed Goed Krap
Krap Goed Weinig Goed Goed Weinig Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed
Goed Veel Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed
Weinig Goed Goed Weinig Krap Weinig Krap Weinig Goed Goed Goed Weinig Krap Goed Weinig Weinig Weinig
Weinig Weinig Weinig Goed Krap Krap Goed Weinig Goed Krap Goed Weinig Goed Goed Weinig Weinig Krap
Goed Goed Weinig Weinig Krap Goed Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Krap Goed Goed Krap Goed
Krap Goed Weinig Weinig Goed Krap Krap Krap Goed Goed Goed Krap Krap Goed Krap Weinig Krap
Goed Goed Weinig Goed Krap Weinig Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Weinig Weinig Weinig
Goed Goed Weinig Weinig Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Goed Goed Goed Krap Krap
Weinig Goed Krap Weinig Weinig Krap Goed Goed Goed Goed Krap Weinig Weinig Goed Weinig Weinig Weinig
Goed Goed Goed Goed Goed Veel Goed Krap Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Krap Goed
Weinig Goed Goed Goed Goed Veel Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed
Krap Goed Weinig Goed Krap Weinig Krap Weinig Goed Goed Goed Weinig Krap Goed Krap Weinig Goed
Krap Goed Weinig Weinig Goed Krap Goed Krap Goed Goed Goed Weinig Goed Goed Goed Weinig Goed
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