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LIEVE LEZER,

Het thema van deze derde Tranz van dit collegejaar is ‘Eten, sporten en diëten’, iets wat bijna iedereen wel zal aanspreken denk ik. 

Om te beginnen met eten: ik houd ervan! Ik denk dat ik wel kan zeggen dat eten één van mijn favoriete bezigheden is en dat is 

natuurlijk niet echt goed. Na het maken van een Tranz met dit thema ga ik ook maar weer eens wat minder, vooral zoete

dingen, eten. Dat veel en zoet eten slecht voor je is, weet eigenlijk iedereen wel! Dus diëten gaat het worden voor mij, en dan bedoel 

ik niet een streng dieet waarbij ik alleen maar de hele dag wortels mag eten, maar gewoon wat gezonder en niet

zoveel koekjes meer! 

Gelukkig houd ik ook erg van sporten, dus dat maakt het altijd weer een beetje goed dat ik ook zo van koekjes houd. Ik heb een 

abonnement op het VU Sportcentrum op Uilenstede en daar ben ik dan ook regelmatig te vinden bij groepslessen, of ben ik zelf aan 

het fitnessen. Helemaal top! 

Genoeg over mij. Deze Tranz gaat in op al deze aspecten en je zult versteld staan van wat je allemaal nog niet weet over eten, 

sporten en diëten. In de Tranz zullen onder andere de goede en slechte kanten van sport worden besproken, maar ook bijzondere 

eetgewoontes in andere culturen, verschillende eetstoornissen én eettrends. Verder zijn er interviews gehouden met een diëtiste, 

een sportpsycholoog en een personal trainer. 

Mocht je nog iets op te merken hebben over deze Tranz, of ergens meer informatie over willen hebben, mail dan gerust naar 

tranz@vspvu.com

Het hele internet staat vol ‘motiverende’ quotes om te gaan sporten. Allemaal erg slecht als je het mij vraagt, maar deze twee wilde 

ik jullie niet onthouden. 

‘Excersise in the morning, before your brain figures out what you’re doing.’

&

‘Running’s a pain in the ass. But it sure gives me a nice one.’

Go for it!

Liefs,

Hella Smits

Voorzitter van de Tranz

En natuurlijk ook van de rest van deze sportieve & healthy 

commissie: 

Jamie Berkhout

Michelle van Dijk

Elcke de Geus

Anne-wil Vincent 

& Lieke bij ’t Vuur
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GEZONDER DAN JE DENKT
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DOOR:  JAMIE BERKHOUT

Soms hebben we het idee dat producten ongezond voor ons zijn, terwijl dit in werkelijkheid hartstikke meevalt. Hieronder vind je een overzicht 

van wat feiten zodat alle misverstanden uit de wereld geholpen worden.

Wist je dat koffie de grootste hoeveelheid antioxidanten bevat in vergelijking met andere dranken zoals rode wijn, groene thee en 

citrussappen. Antioxidanten zijn een verzamelnaam voor stoffen zoals de vitamines E en C en 

bioactieve stoffen. De antioxidanten die in koffie zitten zorgen ook voor een betere opname van 

andere antioxidanten die je binnen krijgt via je voeding. Daarnaast heeft koffie een gunstige invloed 

op de bloeddruk. Dit komt door bestandsdelen zoals kalium, mangaan, magnesium en vitamine B3. 

Ook zorgt koffie niet voor een toename van calorieën. Dit is omdat koffie zonder suiker en melk bijna 

geen koolhydraten, eiwitten en vetten telt.

Wist je dat pure chocolade cholesterol in het bloed verlaagt bij regelmatig gebruik? Dit is omdat chocola de vorming van stolsels 

vermindert in het bloed. Daarnaast zorgt chocola voor het ontspannen van de bloedvaten, waardoor de bloeddruk ietwat omlaag gaat. 

Chocola levert ook belangrijke mineralen, essentiële aminozuren en polyfenolen. Wel is belangrijk om te onthouden; hoe hoger het 

cacaogehalte in de pure chocola, hoe gezonder deze voor je is.

Wist je dat pinda’s gezonder zijn dan je denkt? Pinda’s zijn een groente en geen noten, zoals veel 

mensen denken. Volgens de Loma Linda University reduceert het eten van pinda’s het krijgen van 

darmkanker met ongeveer een derde. Een halve kop pinda’s bevat meer dan zes gram belangrijke 

vezels. Deze vezels zijn belangrijk om darmkanker tegen te gaan. 

Sommige mensen denken dat het eten van eieren je cholesterol verhoogt en ze daarom ongezond 

zijn. Dit is omdat een ei wel cholesterol bevat, maar daarom is deze niet ongezond. Deze vorm van cholesterol heeft een positief 

effect op je lichaam. Er zijn namelijk twee soorten: LDL en HDL. Er is aangetoond dat het eten van eidooiers je HDL (goede) cholesterol 

meer verhoogt dan je LDL (slechte) cholesterol. Hierdoor wordt het risico op hart- en vaat ziekten verlaagt. Daarnaast bevatten eieren 

belangrijke bouwstoffen voor je lichaam waaronder zink, vitamine A, B en D, selenium, ijzer en choline. 

Wist je dat uit een onderzoek van het Voedingscentrum is gebleken dat driekwart van de Nederlanders denkt dat groene thee gezonder 

is dan zwarte thee? Maar dat groene thee gezonder is dan zwarte thee is een fabel. Zwarte thee bevat net zoveel antioxidanten als de 

groene variant, alleen de samenstelling verschilt. 

1 à 2 glazen rode wijn per dag blijkt relatief gezond te zijn. Deze positieve werking is vooral te danken aan 

resveratrol, een stof die aanwezig is in druivenschillen waar rode wijn van is gemaakt. Deze stof zorgt voor een 

verbetering van de bloeddoorstroming waardoor het risico op hart- en vaatziekten verlaagt wordt. Toch moet 

er wel een kantekening gemaakt worden bij de dagelijkse consumptie van rode wijn. Ook al zou de wijn kunnen 

helpen tegen hart- en vaatziekten, verhoogt deze wel het risico op kanker.  

Sommige mensen denken dat potgroenten veel minder gezond zijn dan verse groenten. Soms wordt aan groente 

uit een pot of blik wel zout of suiker toegevoegd, maar qua vitamines of mineralen is er nauwelijks verschil. Diepvriesgroenten bevatten 

over het algemeen net zoveel of soms nog iets meer vitamines dan verse groenten. Dit komt omdat de groenten kort na het oogsten 

ingevroren worden. Als verse groenten wat langer liggen, neemt de hoeveelheid vitamines iets af. 

DOOR:  LIEKE BIJ ’T VUUR

Stel je voor, je bent een vrouw en je probeert al geruime tijd, samen 

met je partner (want we weten allemaal hoe dat gaat, toch?), zwanger 

te worden.  Tot dat gelukkige moment op een dag aanbreekt. Je hebt 

een zwangerschapstest gekocht bij ’t Kruidvat en jawel de test is 

positief. 

En dan begint het drama pas. Want wat mag je nu eigenlijk wel en wat 

mag je niet eten tijdens je zwangerschap? De hierboven beschreven 

vraagstukken zijn voor veel lezers van de Tranz waarschijnlijk 

een ‘ver van mijn bed show’. Toch is het interessant alvast iets te 

weten over wat eten nou eigenlijk precies doet met een zwangere 

vrouw. Belangrijker nog: wat doet het met het kind? Hieronder een lijstje van dingen die je maar beter kunt vermijden tijdens je 

zwangerschap: 

 

MOGELIJKE RISICO’S VOOR HET ONGEBOREN KIND:  

-Listeria Listeria is een bacterie die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Deze bacterie nestelt zich in lang gekoelde producten die 

zonder verhitting worden geconsumeerd. Een voorbeeld hiervan is: zachte kaas van rauwe melk. Het gaat dan voornamelijk om de 

Franse schimmelkazen. Als de kaas met rauwe melk bereid is, is dit aangegeven op de verpakking met ‘au lait cru’. Producten met 

gepasteuriseerde melk kunnen wel gegeten worden, omdat de bacteriën in deze kazen onschadelijk zijn gemaakt.  Listeria kan ook 

voorkomen in voorverpakte gerookte vis en rauwe dierlijke producten.  

-Toxoplasmose  Toxoplasmose gondii is een parasiet die ziekten met zich mee kan brengen en daarmee schade aan kan brengen aan 

het ongeboren kindje. Belangrijk is daarom om tijdens de zwangerschap goed de handen te wassen en zorgvuldig met vlees en 

vleeswaren om te gaan. Rauw vlees of rauwe vleeswaren dient men tijdens de zwangerschap te vermijden, dus geen carpaccio, filet 

american of salami. Bij het bereiden van vlees moet dit goed verhit worden of minstens twee dagen ingevroren zijn geweest bij -12 

graden Celsius.  

-Teveel vitamine A.  Het klinkt raar dat te veel vitaminen schadelijk zouden zijn. Maar een overdosis vitamine A tijdens de zwangerschap 

kan zorgen voor aandoeningen bij de baby. Gebruik daarom geen supplementen voor deze vitaminen tijdens de zwangerschap en 

beperk het consumeren van leverproducten aangezien zij vol zitten met vitamine A.  

-Een te hoge bloeddruk  

-Een sterk verhoogde bloeddruk. Een te hoge bloeddruk die het gevolg is van een zwangerschap, wordt ‘zwangerschapshypertensie’ 

genoemd. Vooral in het vroege stadium van de zwangerschap is een hoge bloeddruk gevaarlijk voor het ongeboren kind. Een te 

hoge bloeddruk heeft een negatief effect op de bloedtoevoer naar de placenta en dit heeft op zijn beurt negatieve effecten voor 

de groei en conditie van het kind. Drop en zoethout(thee) kunnen zorgen voor een verhoogde bloeddruk. Ook is het belangrijk 

zorgvuldig om te springen met zout en verzadigde- al dan transvetten. Let daarom goed op tijdens de zwangerschap, want in veel 

producten uit de supermarkt zit ongemerkt meer zout en vet verwerkt dan je aanvankelijk zou denken.

ETENETEN ETEN
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RAW FOODS
Als je een raw food dieet volgt, betekent dit dat je alleen rauw, ongekookt voedsel eet. Of nog preciezer: je eet plantaardige 

voeding die niet boven de 42 graden Celcius verhit is geweest. Voorbeelden zijn: groene bladgroenten, fruit, gedroogd fruit, 

zeewier, algen (ja echt), superfoods en gekiemde zaden. 

Raw-foodisme bestaat uit drie hoofdsoorten: het raw-veganisme (alleen onverwerkte rauwe planten), raw-vegetarisme (geen vlees 

en vis, wel zuivel en eieren) en het raw vlees dieet (alles rauw, zelfs oud of rottend voedsel). Dit laatste dieet kan gevaarlijk zijn, 

omdat er in rauw vlees veel slechte bacteriën zitten. 

Mensen die raw food eten (de zogenaamde ‘raw foodies’) doen dit om verschillende redenen. Zij stellen onder andere dat het 

eten van raw food voorkomt dat het lichaam verzuurd raakt,  zorgt voor een slank lichaam en chronische ziektes voorkomt. 

Het heeft ook enkele voordelen, maar over het algemeen is het niet goed voor de gezondheid. Zo zijn veel voedingsmiddelen 

giftig wanneer ze niet verhit worden en kan raw-foodisme zorgen voor botontkalking en tanderosie. Bij kinderen vormt een 

groeiachterstand een groot risico. Een voorbeeld hiervan 

is de vijftienjarige Tom, waarover een aantal jaar geleden 

de documentaire ‘Rauwer’ is gemaakt. Doordat zijn 

moeder hem meesleept in haar extreme raw-foodisme 

kampt Tom met een zorgelijke groeiachterstand. Zijn 

eetpatroon bevat veel te weinig calcium, eitwit en vetten, 

waardoor hij de groeicurve vertoont van een kind dat 

ernstig ondervoed in Afrika woont. Wil je meer weten 

over de negatieve gevolgen van raw-foodisme? Je kunt de 

documentaire terugkijken op http://www.npo.nl/rauwer-

ncrv-dokument/17-12-2012/NCRV_1575273 

INSECTEN HET NIEUWE SUPERFOOD?
Kenners voorspellen het al jaren: insecten eten wordt de nieuwe trend. Zij stellen dat, wanneer we in 2050 nog genoeg te eten 

willen hebben, we nu van varkens en koeien over moeten gaan op larven en sprinkhanen. Misschien moeilijk te bevatten, 

maar deze mensen hebben wel een punt, want tegen die tijd zal er niet genoeg vlees meer zijn om onze alsmaar groeiende 

wereldbevolking van hun eiwitten te voorzien. En wat dan? Al jaren wordt er naar alternatieven gezocht en insecten lijken toch de 

beste oplossing. De productie is goedkoper en bovendien hebben insecten een eiwitgehalte dat vergelijkbaar is met vlees dat van 

koeien, kippen en varkens komt. Daarnaast bevat het meer onverzadigde vetzuren en is het ijzergehalte hoger. En zo zijn er nog 

veel meer voordelen. 

Kortom, wij Nederlanders (en Westerlingen in het algemeen) moeten denk ik toch maar aan het idee gaan wennen van een 

lekker kevertje bij de aardappelen en groenten. Jumbo laat ons er al voorzichtig aan 

wennen, door sinds januari van dit jaar eetbare insecten in het schap aan te bieden. Er 

schijnt zelfs een insectenburger te zijn. Dat is natuurlijk wachten op de McMeelworm, 

let maar op…

GOJIBESSEN, ALGEN EN SPRINKHANEN...
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DOOR: MICHELLE VAN DIJK

De afgelopen jaren zijn verschillende eettrends de revue gepasseerd. Maar wat houden deze trends precies in, hoe gezond zijn ze nou 

eigenlijk en welke trend kunnen we de komende jaren verwachten? Hieronder een beknopt overzicht met alles wat je moet weten over 

superfoods en meer!

SUPERFOODS
Een echte trend mag ik toch wel stellen, maar wat houden die superfoods nou precies in? En zijn ze echt wel zo gezond? 

Superfoods zijn voedingsmiddelen waarvan wordt gezegd dat ze een hoog gehalte aan goede voedingsstoffen en antioxidanten 

bevatten. Voorbeelden zijn gojibessen, cacaobonen, donkere chocolade en –niet te missen- chiazaad, die mogelijk positieve 

effecten hebben op de gezondheid. Zo zouden ze onder andere hart- en vaatziekten voorkomen, helpen met afvallen en 

depressies helpen voorkomen of verminderen. Volgens het Voedingscentrum zijn deze effecten echter niet voldoende 

wetenschappelijk onderbouwd. Zij stellen zelfs dat de zogenaamde ‘superfoods’ niet bestaan.

Naast de ‘speciale’ superfoods (zoals eerdergenoemde gojibessen), worden ook ‘gewone’ producten als superfoods aangeschreven, 

zoals groenten en fruit (o.a. rode druiven), vette vis (omega-3 

vetzuren) en groene thee. De meeste superfoods bevatten vitamines, 

mineralen en antioxidanten die een positieve uitwerking kunnen 

hebben op de gezondheid. Niet slecht, zul je denken, maar volgens 

het Voedingscentrum komen deze stoffen ook voor in gewone 

voedingsmiddelen. Door er de stempel ‘superfood’ op te plakken 

wordt beweerd dat bepaalde soorten groenten en fruit gezonder 

zijn dan anderen, maar dit is niet wetenschappelijk bewezen. In 

chocolade zit bijvoorbeeld ook veel verzadigd vet, wat juist de kans 

op hart- en vaatziekten vergroot. 

Gevarieerd eten volgens de Schijf van Vijf is volgens het 

Voedingscentrum dan ook de beste manier om alle voedingsstoffen 

binnen te krijgen. Niet dat superfoods alleen maar negatief zijn, maar 

je moet zorgen dat je daarnaast ook ‘normaal’ blijft eten, zodat je alle 

belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt.

ETEN ETEN
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DOOR: ANNE-WIL VINCENT

Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens iets gehoord over lustopwekkende voeding. Dit kan voeding zijn waar zogenaamde 

lustopwekkende ‘stofjes’ in zitten, of voeding wat door zijn uiterlijk lustopwekkend is. Bij dit laatste kan worden gedacht aan bananen en 

oesters, omdat een banaan met het mannelijke-, en een oester met het vrouwelijke geslachtsdeel kan worden geassocieerd. Leuk verhaal, 

denk ik dan, maar is er ook iets van waar?

Lustopwekkende voeding, ook wel afrodisiaca genoemd, schijnt al een lange geschiedenis te hebben. Het 

woord afrodisiaca is vernoemd naar de Griekse Aphrodite, de godin van de vruchtbaarheid, zinnelijke liefde en 

schoonheid. Er wordt gezegd dat deze middelen de gevoeligheid van de zintuigen versterken, zoals het zicht, 

de aanraking, de reuk en het gehoor. Daardoor zou een afrodisiacum de seksuele opwinding en het plezier 

stimuleren. Hieronder een overzichtje van de meest bekende afrodisiaca.

1. CHOCOLADE
Ja ja girls, chocolade is opwindend! Het effect van chocolade zou ongeveer hetzelfde zijn als wanneer je 

verliefd bent. Dit komt doordat cacao het stofje serotonine bevat, wat je een opwekkend en vreugdevol 

gevoel kan geven. Weetje: chocolade was vroeger verboden in kloosters! Er werd geloofd dat chocolade 

zorgde voor een onbeheersbare zin in seks waardoor monniken zichzelf niet meer in de hand zouden kunnen houden. 

2. OESTERS
Misschien wel het meest bekende lustopwekkende voedsel. Ten eerste zouden ze verleidelijk zijn omdat ze vaak lijken op het 

vrouwelijke geslachtsdeel. Ten tweede zit er in oesters veel zink, calcium en fosfor wat een stimulerende werking zou hebben. Het 

zou onder andere de productie van het mannelijke hormoon testosteron stimuleren.

3. ASPERGES 
Asperges bevatten een grote hoeveelheid calcium, kalium en fosfor; stoffen die nodig zijn voor het onderhouden en bevorderen 

van een hoog energieniveau. Maar pas op, eet het met mate! Asperges bevatten namelijk ook een zuur dat overmatige 

hoeveelheden ammonia in het lichaam neutraliseert en dat juist apathie en seksuele onverschilligheid kan veroorzaken.

4. KNOFLOOK 
Deze is enigszins tegenstrijdig. Aan de ene kant bevat knoflook antioxidanten  en zwavelhoudende stoffen die een stimulerende 

werking zouden hebben. Ook bevorderen deze stoffen de bloedcirculatie. Maar aan de andere kant is die knoflookgeur uit je 

mond dan weer niet zo aantrekkelijk, dus als je dit toch wil testen, eet het dan in ieder geval samen met je lover.

Andere voorbeelden zijn nog: honing, truffels, selderij, artisjokken en kreeft. 

Maar goed, of het nu een feit of een fabel is al die ‘afrodisiaca’; op chocolade na, is al het 

voedsel ook gewoon gezond. Dus al zal het dan niet het spetterende effect hebben dat je 

verwacht had, dan heb je wel een gezonde en lekkere maaltijd op tafel gezet. Plus dat wat 

kaarsjes en een romantisch muziekje het vaak ook nog altijd erg goed doen.

LUSTOPWEKKEND ETEN, SERIOUSLY?

DOOR: LIEKE BIJ ‘T VUUR 

Één van mijn beste vriendinnen ken ik al sinds de basisschool. Een tenger meisje, zouden mensen zeggen die haar uit die tijd 

kennen. Inmiddels heeft zij, zoals ze dat mooi zeggen in de Nederlandse taal, haar ‘vrouwelijke rondingen’ goed ontwikkeld.

Mijn vriendin was op de basisschool al vegetariër, dit omdat haar moeder geen vlees at en waarom zou je als kind twijfelen aan de 

gewoontes van je ouders?

Dit gebrek aan twijfel over de mening van je eigen ouders, is overigens een reden voor veel koppels om ruzie te maken in de keuken. 

Zo ook ik en mijn ex vriend. Zijn moeder sneed namelijk maar één kontje van de sperziebonen af, terwijl mijn moeder beide kontjes 

afsneed. En wat voor jullie als lezer misschien een pietluttig meningsverschil lijkt, was voor ons destijds reden genoeg om elkaar de 

huid vol te schelden met bijbehorende stemverheffingen en dramatische tirades als eindresultaat.

REDEN GENOEG OM ELKAAR DE HUID VOL TE SCHELDEN MET BIJBEHORENDE STEMVERHEFFING EN 
DRAMATISCHE TIRADES ALS EINDRESULTAAT. 

Maar ik dwaal af. Het bijzondere aan mijn vriendin was niet dat ze vegetariër was, want daar waren er wel meer van bij ons op school. 

Het was wel bijzonder maar niet exceptioneel. Het was de rest van wat mijn vriendin at, wat de andere kinderen uiteindelijk tegen 

de borst stuitte. Haar moeder, bij wie ik vaak de deur plat liep, was een welbereisd vrouw en hield zich graag bezig met gezond eten 

waarvan ik de smaak niet altijd kon waarderen. Zo kreeg ik Carob in plaats van chocolade, lychees in de fruitsalade en gojibessen in 

de yoghurt. ‘Natuurwinkel-eten’ was het. En zo rook het daar thuis ook. In plaats van vlees aten we er tofu en vaak kwamen er soja 

producten op tafel te staan. 

Nu, ongeveer vijftien jaar later, lijkt het alsof ik terugga in de tijd. Het eten dat ik bij mijn vriendin kreeg is inmiddels niet meer bijzonder 

en onbekend, en voor basisschoolkinderen waarschijnlijk geen reden meer om te pesten. ‘Superfood’ zoals het ‘Natuurwinkel-eten’ 

nu heet, is hip. Hoe minder suiker je tegenwoordig eet en hoe meer je let op exotisch eten dat vol zit met antioxidanten en vezels, 

hoe meer je mee lijkt te tellen in de huidige maatschappij. Gojibessen en moerbeien koop je tegenwoordig gewoon bij de Albert 

Heijn. Mijn vriendin let tegenwoordig niet meer zo op wat ze eet. Want, superfood is een hype en tofu schijnt, bij het nuttigen in 

grote hoeveelheden, een negatief effect te hebben op het geheugen. En zo zijn er tal van negatieve effecten bij bijna alles wat men 

nuttigt. Zelf eet ik het liefst wat ik lekker vind. Volgend jaar weer een nieuwe rage.

 

 

   NU, ONGEVEER VIJFTIEN JAAR LATER, LIJKT HET ALSOF IK TERUGGA IN DE TIJD

VAN NATUURWINKEL TOT SUPERFOOD 

COLUMN ETEN
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BIZARRE GERECHTEN VAN OVER DE HELE WERELD
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DOOR: LIEKE BIJ ‘T VUUR

We houden er als mensen rare eetgewoontes op na. In verschillende landen ontwikkelen zich steeds meer vreemde eetgewoontes. 

Wat in het ene land wordt gezien als een culinair hoogstandje, daar wordt in het andere land om gegruweld.

Waarom eet men bijvoorbeeld wel garnalen maar liever geen sprinkhanen? En waarom worden de onbevruchte eitjes van de steur 

(kaviaar) gezien als een elitair smaakgenot, dat zelfs zo bijzonder lijkt te zijn dat het voor de normale mens onbetaalbaar is? 

Terwijl het mij, noch bij deze beschrijving, noch bij de aanblik ervan (om nog maar te zwijgen over de geur) niet direct het water in 

de mond doet lopen. Het zal voor menigeen een raadsel blijven wat het verschil is tussen een delicatesse en een absolute no-go. 

Daarom heb ik hieronder de meest smerige gerechten zowel uit Europa als ook uit de rest van de wereld, bij elkaar verzameld om 

met jullie te delen.

EUROPA
Haggis

Haggis is een populair schots gerecht dat voor het grootste deel bestaat uit de ingewanden 

van een schaap gemengd met kruiden en havermout. Dit alles wordt geserveerd in de 

schapenmaag.

Casu Marzu

Casu Marzu is een kaas uit Sardinië, die het Guiness Book of Records heeft gehaald. Echter niet omdat deze delicatesse zo’n goede 

smaak heeft. Het is namelijk de gevaarlijkste kaas ter wereld. De kaas is zo gevaarlijk om te eten, omdat de smaak bepaald wordt 

door de larven van de kaasvlieg. Deze larven blijven leven tijdens het consumeren van de kaas. Wanneer zij sterven in de kaas, wordt 

hij giftig en dus oneetbaar.

AMERIKA
Eekhoornhersenen

De hersenen van eekhoorntjes worden gegeten in het zuiden van de Verenigde Staten en dan voornamelijk in Kentucky . De 

hersenen van de kleine knaagdieren kunnen gegeten worden in combinatie met een mengsel van eieren, of in een stoofpotje met 

groenten. Of het volledig veilig is om deze breintjes als delicatesse te nuttigen is niet zeker. Uit onderzoek van de universiteit in 

Kentucky

blijkt het gerecht te kunnen leiden tot de ziekte van Creutzfeldt-Jacob, wat een aftakking is van de gekke koeienziekte. Ondanks 

deze geruchten kun je de grijze massa van deze bruine diertjes in het zuiden van de VS nog steeds op de menukaart tegenkomen.

Mountain Oysters

Dit gerecht, met een prachtige naam, is in niets meer of minder dan de testikels van een stier. Het wordt onder deze naam gegeten 

in delen van Mexico en de VS. Maar in Spanje kennen ze de lekkernij ook 

en noemen ze het ‘Criadillas’. De ‘stiereneieren’ zoals de Mountain Oysters in 

Nederland ook bekend staan, worden gepaneerd met bloem en op smaak 

gebracht met een beetje peper en zout, waarna ze voor korte tijd in de olie 

verdwijnen.

ZUID AMERIKA
Insecten

In Zuid Amerika zijn ze vooral erg verzot op insecten. Zo kun je in Mexico ‘tequila wormen’ 

krijgen, zijn er verscheidene Indianenstammen die de rupsen zo vanuit de boom in hun 

mond stoppen en kun je in verschillende delen van Zuid Amerika ‘parasolmieren’ eten, die 

gedoopt worden in chocolade.

AZIË
Azië staat, vanuit mijn westers oogpunt, misschien wel aan de top wat betreft bizarre gerechten. In mijn zoektocht naar opmerkelijk 

eten heb ik er voor jullie een paar uitgekozen. Lees en huiver.

Doju Tofu

Bij Doju Tofu worden een blok koude tofu en een aantal levende palingvisjes tegelijkertijd in een pan met kokend water gegooid. 

Omdat de visjes schrikken van het hete water en verkoeling nodig hebben, verstoppen zij zich in het koude blok tofu. Uiteraard 

wordt ook de tofu uiteindelijk te heet voor de visjes en sterven. Dit is voor Japanners en Koreanen het moment om de tofu met vis 

en al te verorberen.

Shirako

Letterlijk betekent Shirako: ‘witte kinderen’, en dat maakt dit gerecht zo mogelijk nog 

ranziger dan het van zichzelf al is. Shirako is namelijk uit de vissenmilt verworven sperma. 

Dit vissensperma kan rauw gegeten worden of worden gekookt, waarna het een soort 

custardachtige substantie is. Er zijn vier soorten Shirako verkrijgbaar in Japan: kabeljauw, 

zeeduivel, kogelvis en zalm.

AFRIKA
Net als in Azië zijn er in Afrika heel wat merkwaardige gerechten te ontdekken. Veelal worden er in Afrika meer delen van een dier 

gegeten dan wij tegenwoordig in de westerse beschaving gewend zijn. Mede door de armoede die in sommige delen van Afrika 

heerst, eten de mensen vaak de producten die moeder natuur hen aanreikt.

Rupsensoep

Een populair gerecht in Botswana is de rupsensoep, maar ook rauwe of gebakken rupsen staan in Botswana meer dan eens op 

de menukaart. De rupsen worden dan geserveerd met ui en tomaat en worden rijkelijk gekruid. Rupsen zitten vol eiwitten en zijn 

daarom gezond en een goede vervanger voor bijvoorbeeld vis.

Melk en bloed

Als afsluiter geen eten maar een drankje, dat te vinden is in Masai. Het drankje bestaat uit verse melk gemengd met vers bloed, dat 

regelrecht uit de halsslagader van een dier komt. Het drankje zit vol met proteïnen en wordt bewaard in uitgeholde kalebassen.

ETENETEN
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DOOR: JAMIE BERKHOUT

Uit eten, koken, bakken, recepten zoeken en boodschappen doen. Het is leuk om bezig te zijn met lekker eten. Maar dit geldt niet 

voor iedereen. Mensen met een eetstoornis zien eten als een grote belasting. Wat je eet of juist niet eet, wanneer je het eet of hoe 

vaak. Deze gedachten spelen een grote rol. De meeste eetstoornissen zijn onder de Psychologie en Pedagogiek studenten wel 

bekend, maar er zijn ook eetproblemen die niet zoveel onder de aandacht gebracht worden. In deze uitgave van de Tranz worden 

alle eetstoornissen nog een keertje op een rijtje gezet. 

ANOREXIA NERVOSA
Mensen met anorexia nervosa verlangen ernaar om steeds dunner te worden. Het lichaamsbeeld is verstoord: zij zien hun lichaam 

als veel dikker dan het in werkelijkheid is. Om aan dit beeld te werken gaan zij extreem lijnen of sporten. Hierdoor vallen zij 

heel veel af. Hun gewicht wordt veel lager dan dat van mensen met dezelfde lengte en leeftijd. Sommige mensen met anorexia 

gebruiken laxeermiddelen of braken om nog meer af te vallen. Anorexia nervosa komt vooral voor bij jonge vrouwen. Het is 

zeldzaam: van elke duizend vrouwen tussen 15 en 30 jaar hebben er drie anorexia nervosa. Daarnaast komt anorexia ook voor 

onder mannen, dit wordt manorexia genoemd.

PREGOREXIA
Bij Pregorexia ondervinden vrouwen een dwangmatige behoefte om direct na de bevalling weer dun te zijn. Er heerst een 

obsessieve drang om te vermageren en af te vallen, ook al is dat niet of nauwelijks haalbaar als je net een kind hebt gekregen. 

Bovendien kan het gevaarlijk zijn om tijdens en direct na een zwangerschap streng te lijnen en intensief te sporten. Pregorexia kan 

ook voorkomen tijdens de zwangerschap. Als vrouwen te weinig eten kan dit schadelijk zijn voor de baby.

BOULIMIA NERVOSA
Mensen met boulimia nervosa hebben regelmatig eetbuien. In korte tijd eten ze enorm veel. Vaak hebben ze het gevoel dat ze de 

controle verliezen en niet kunnen stoppen. Ze hebben een verstoord lichaamsbeeld en wisselende gevoelens van eigenwaarde. 

Na de eetbuien proberen ze het eten weer snel uit hun 

lichaam te krijgen zodat ze niet dikker worden. Ze doen 

dit door te braken, laxeermiddelen te gebruiken of veel 

te bewegen. Boulimia nervosa komt vaker voor dan 

anorexia: ongeveer 22.000 mensen in Nederland lijden 

aan boulimia.

RUMINATIESTOORNIS
Een kenmerk van deze stoornis is het herhaaldelijk 

herkauwen van voedsel. Als dit minimaal één maand 

een probleem is wordt dit gediagnosticeerd als een 

ruminatiestoornis. Als het eten niet goed verteerd is 

wordt het teruggebracht. Wanneer dit gebeurd is er 

geen sprake van misselijkheid of kokhalzen. Het voedsel 

wordt dan uitgespuugd of opnieuw gekauwd en doorgeslikt. De stoornis wordt ontdekt door de houding die wordt aangenomen 

en de geur die iemand met zich mee brengt. Sommige volwassenen proberen het door kuchen te verbergen, maar kunnen ook 

niet meer eten in gezelschap.

BINGE EATING
Mensen met het binge eating disorder hebben regelmatig last van enorme eetbuien. Het verschil met boulimia is dat er na zo’n eetbui 

niet gebraakt wordt of laxeermiddelen gebruikt worden. Er is meestal een schuldgevoel aanwezig over de eetbuien in combinatie met 

depressieve gevoelens. Door hun overgewicht kunnen ze lichamelijke klachten krijgen als spataderen, rugpijn en gewrichtsklachten. 

PICA
Pica is een stoornis waarbij niet-eetbare dingen worden gegeten. Deze diagnose wordt gegeven als men hier minimaal één maand 

last van heeft. De niet-eetbare dingen zijn niet passend bij de ontwikkelingsleeftijd of de cultuur. Wat er gegeten wordt, varieert met 

de leeftijd: op jonge leeftijd is dit verf, haar of stof; oudere kinderen eten zand, insecten, bladeren of steentjes en adolescenten en 

volwassenen klei of grond. De stoornis komt vaak voor in combinatie met mentale retardatie of een autismespectrumstoornis. In 

sommige gevallen kan het ook voorkomen bij schizofrenie of bij zwangerschap.

SELECTIEVE EETSTOORNIS
Mensen met een selectieve eetstoornis kunnen alleen bepaald eten verwerken. Een voorbeeld hiervan is alleen maar brood met 

hagelslag kunnen eten. Daarnaast moet het eten vaak van één bepaald merk zijn. Als zij iets anders moeten eten 

dan wat zij gewend zijn, geven zij over of gaan zij kokhalzen. Selectieve eters schamen zich voor hun beperkte 

eetvoorkeuren. Zo zeggen zij etentjes af om dit te verbergen. Selectieve eters eten vrijwel geen vlees, fruit, 

groenten en alcohol. Wel eten zij voornamelijk zout eten. Vaak is er niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen 

maar is dit een combinatie van factoren. Meestal speelt een negatieve associatie met eten op jonge leeftijd een 

rol.  

Geïnteresseerd? Kijk het programma ‘Bizarre Eters’ met als presentator Dennis Weening, 

ORTHOREXIA NERVOSA  
Bij deze stoornis is er een pathologische fixatie om alleen maar goede en zuivere voedingsmiddelen te eten. Deze mensen zijn veel tijd 

kwijt met het obsessief plannen, afwegen en bereiden van hun gezonde voeding. Zij zullen nooit buitenshuis willen eten omdat het 

voedsel onzuiver is of verkeerd bereid. Ook al zou je vermoeden dat deze mensen ook effectief gezond eten, kunnen de beperkingen 

die ze zichzelf opleggen leiden tot een tekort aan vitaminen en mineralen.

SPIERDYSMORFIE
Spierdysmorfie is een stoornis waarbij er een obsessie ontstaat gericht op het krijgen van spieren. Iemand met spierdysmorfie is enorm 

bang om te weinig spieren te hebben. De persoon kan verslaafd raken aan het kweken van spieren en daarbij ook een ongezond 

eetpatroon ontwikkelen. Deze aandoening komt vaker voor bij jonge mannen. 

ETEN ETEN
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WEET JIJ WEL ECHT...

QUIZ QUIZ

DOOR: MICHELLE VAN DIJK

Weet jij wel echt wat je eet? Afgelopen januari was de Nationale Eettest op tv te zien bij BNN. De test bestond uit 30 vragen, verdeeld 

over vijf categorieën, waarin je je kennis over eten kon testen. Vind jij 30 vragen nou ook net iets te veel? Hieronder hebben we de leukste 

vragen voor jullie op een rijtje gezet in een mini Eetquiz. Speel mee om erachter te komen of jij een (di)eetgoeroe bent of toch echt even je 

kennis moet gaan bijspijkeren!

WEET WAT JE EET
1) Zet de drankjes op volgorde van veel naar weinig suiker

A. Cola, Sinaasappelsap, Druivensap, Melk

B. Melk, Sinaasappelsap, Cola, Druivensap

C. Druivensap, Cola, Sinaasappelsap, Melk

D. Sinaasappelsap, Druivensap, Cola, Melk

FIJN VOOR DE LIJN
2) Wat moet je doen om een hele diepvriespizza van 750 calorieën in totaal te 

verbranden? 

A. Een halfuur passioneel tongzoenen

B. Een uur fitnessen

C. Een uur bowlen

D. Met de trap naar de top van de Empire State Building rennen

ACTUELE RONDE
3) Hoe is het superfood chiazaad oorspronkelijk op de markt gebracht? 

A. Als vogelvoer

B. Als afslankmiddel

4) Waarvan word je sneller wakker? 

A. Een kop espresso     B. Een appel

VAN SUSHI TOT STAMPPOT
5) Hoeveel hotdogs worden in de VS jaarlijks gegeten? 

A. 150 miljoen

B. 950 miljoen

C. 1,7 miljard

D. 20 miljard

WHAT’S IN THE NAME
6) Hou noemen onze zuiderburen (de Belgen dus) ons meest favoriete ontbijtbeleg 

hagelslag?

A. Muizenstrontjes

B. Zoete regen

C. Slaghagel

D. Hemelse strooisel

Benieuwd of je de vragen goed hebt beantwoord? 

De antwoorden vind je rechts onderin! Ben jij na deze miniquiz enthousiast geworden en wil je meer weten over waar Snickers 

naar zijn vernoemd, welke snack de meeste calorieën bevat en hoe oud oude kaas nou eigenlijk echt is? Speel dan online de 

complete Nationale Eettest op http://eettest.bnn.nl/home

Antwoorden:

1) C

Je kan wel het beste druivensap drinken, omdat dit natuurlijke suikers bevat in tegenstelling tot cola bijvoorbeeld. 

2) A

Nou als dat alles is!

3) A

Echt waar. Het is gewoon vogelvoer mensen. 

4) B

Je suikerspiegel gaat namelijk omhoog door het eten van een appel. In espresso zit zelfs minder cafeïne dan in gewone koffie. 

5) D

Als je van die hotdogs een ketting maakt, kan deze maar liefst 625 keer rond de aarde gelegd worden!

6) A

Tja.. hagelslag klinkt dan toch echt een stuk aantrekkelijker.
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Om goed en gezond te kunnen sporten, is voedsel van essentieel belang. Hoogleraar Voeding en Farmacologie Renger Witkamp 

verwoordde het als volgt: ‘Talent en training bepalen voor een belangrijk deel de sportprestatie. Toch speelt voeding een 

belangrijke rol bij de sportprestatie en kan een gezond en gevarieerd eetpatroon het effect van training versterken. ‘ Voeding is bij 

sporters belangrijk voor de kracht, het uithoudingsvermogen, het herstel en voor de preventie van ziekte. Afhankelijk van welke 

sport er wordt beoefend, kan de caloriebehoefte van een sporter op een trainingsdag oplopen van 2500 naar 8000 kilocalorieën. 

Tijdens een wedstrijd loopt het energieverbruik helemaal hoog op. Deelnemers aan de Tour de France gebruiken ongeveer 12.000 

kilocalorieën per dag en zullen dus dagelijks minimaal 6000 kilocalorieën binnen moeten krijgen om de energievoorraad enigszins 

op peil te houden. Wat zijn de basiselementen van een goed topsport-dieet? 

1.  EET VOLDOENDE KOOLHYDRATEN
Topsporters moeten voldoende koolhydraten met de voeding opnemen. De aanbeveling voor koolhydraten ligt tussen de 6 en 

10 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht. Koolhydraten houden de bloedglucosespiegel op peil tijdens inspanning, 

vullen de glycogeenvoorraden aan en remmen eiwitafbraak in de spieren. De koolhydraatbehoefte is afhankelijk van het dagelijks 

energiegebruik, soort sport, geslacht en omgeving.

2. EET VOLDOENDE EIWITTEN
Zowel duursporters als krachtsporters moeten voldoende eiwitten gebruiken. De aanbevolen hoeveelheid eiwit ligt tussen de 1,2 

en 1,7 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Het lichaam gebruikt eiwitten als energiebron. Eiwitten zijn bouwstoffen voor 

bijvoorbeeld de opbouw en het onderhoud van spierweefsel. Ook zorgen eiwitten voor sneller spierherstel na krachtsinspanning. 

De meeste sporters halen al voldoende eiwitten uit normale voeding. Na het sporten is een bakje kwark, een flinke beker melk of 

een broodje kaas meestal genoeg om het eiwitgehalte op peil te brengen.

3. DRINK VOLDOENDE 
Tijdens het sporten verliezen sporters ongeveer een halve liter tot twee liter vocht per uur. De precieze hoeveelheid is afhankelijk 

van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de trainingsintensiteit. Bij een vochtverlies van 2 tot 3% van het totale 

gewicht neemt de sportprestatie af. Als er meer dan 4% van het lichaamsgewicht verloren gaat aan zweten, kan het zelfs gevaarlijk 

worden. Voldoende drinken voorkomt dehydratie tijdens inspanning.  

Is koffie ook nuttig?

Cafeïne kan duurvermogen en kracht licht verbeteren. 60 tot 180mg cafeïne (1 kopje koffie) 1 uur voor de inspanning verbetert de 

sportprestatie. Meer dan 3 kopjes koffie gebruiken voor inspanning heeft een averechts effect en heeft een verslechtering van de 

sportprestatie tot gevolg. Ook heeft cafeïne een vochtafdrijvend effect, waardoor de sporter extra goed moet blijven drinken.

Er zijn ook sporters die voedingssupplementen gebruiken om extra voedingsstoffen binnen te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn 

eiwitsupplementen en creatine. Extra eiwitten zijn alleen nuttig als het nog een tijdje duurt voordat je na het sporten kan eten. 

Extra eiwitten zorgen namelijk ook voor extra calorieën. Creatine is voor de meeste krachtsporters effectief. Het is een stof die van 

nature in je lichaam voorkomt, maar door extra creatine te nemen kun je tijdens heftige inspanningen iets beter presteren. 

Na het opzoeken van deze informatie, was ik zelf wel heel benieuwd naar wat de combinatie van topsport en voeding in de praktijk 

inhoudt. 

  IK REIS AF NAAR TILBURG, WAAR IK DE 20-JARIGE KOEN VAN BRUSSEL, WESTRIJDROEIER EN STUDENT FYSIOTHERAPIE, 
INTERVIEW OVER ZIJN SPORT- EN VOEDINGSPATROON.

Ha Koen! Kun jij wat meer over jouw sport vertellen?

Ja, ik roei bij Vidar, dat is de studentenroeivereniging van Tilburg. Dat doe ik pas sinds vorig jaar, maar roeien is een sport waarmee 

je snel kan doorstromen naar de top. Ik heb nu zelf ook de topsportstatus. Daarmee krijg ik bepaalde vrijstellingen, bijvoorbeeld dat 

ik langer over mijn propedeuse mag doen.

Hoe vaak per week train je?

Ik train 7-8 keer per week verspreid over 6 dagen, dat komt neer op ongeveer 20 uur per week. Per jaar heb ik dan tussen de 8 en 

de 12 keer een wedstrijd. Ook moet ik erg op mijn gewicht letten omdat ik ‘licht’ roei, in het wedstrijdseizoen moet ik zo rond de 70 

kilogram wegen. 

Oké, dus voeding is dan waarschijnlijk ook erg belangrijk. Hoe was jouw 

voedingspatroon voordat je aan topsport begon?

Ik heb eigenlijk drie verschillende eetpatronen gehad in m’n leven. Om te beginnen 

toen ik nog thuis woonde, at ik gewoon wat de pot schafte, vaak ook zoet beleg 

op brood en ’s avonds gewoon avondeten en een toetje. Daarna ging ik op kamers 

en heb ik eerst in een niet-roeihuis gewoond. Daar at ik vooral ongezonde dingen 

en kant-en-klaar maaltijden en ging ik elk weekend wel zuipen. Maar sinds ik in  

een roeihuis woon, let ik veel meer op mijn voeding. Ik drink bijvoorbeeld geen 

frisdranken meer, geen alcohol en ik eet gezond. Geen kapsalon om 1 uur, maar dan 

lig ik ook allang in bed dus dat kan sowieso niet.

Kan je beschrijven wat jij op een normale dag in het wedstrijdseizoen aan voedsel eet?

’s Ochtends als ik opsta, drink ik een paar koppen koffie en eet ik muesli met yoghurt. En ’s middags eigenlijk, heel saai, ook muesli 

met yoghurt. ’s Avonds staat er meestal een pasta op tafel. Verder als tussendoortje eet ik meestal fruit, zoals een banaan. Of nog 

een bak muesli.  Muesli is erg gezond en erg goedkoop, wat ook handig is. In yoghurt zitten veel eiwitten en weinig vetten. Je hebt 

ook supplementen zoals creatine, maar die gebruiken wij bijna nooit omdat je door creatine veel water opneemt en dat zorgt 

weer voor extra gewicht. Verder heb je nog eiwitsupplementen. Met roeien gebruik je altijd je beenspieren. De eiwitsupplementen 

zorgen ervoor dat je spieren weer herstellen. Je drinkt die vaak direct na je training. Het zorgt ervoor dat je de volgende dag weer 

kunt trainen.

Ten slotte heb ik nog 1 vraag voor je; wat eet je nou het állerliefst?

Pannenkoeken! Wat ik ook mag eten, natuurlijk dan wel zonder stroop, chocolade of iets maar gewoon naturel zitten ze boordevol 

koolhydraten, perfect voor tussen de trainingen door (Koen kijkt gelukkig). 

Na dit interview kan ik concluderen dat zowel koolhydraten als eiwitten dus inderdaad erg belangrijk zijn bij topsport. Supplementen 

kunnen een nuttige toevoeging zijn. Het ligt wel erg aan het soort sport en welke spieren je gebruikt, welke voeding het meest 

geschikt is. Dus ambieer je een carrière in de topsport? Begin dan maar vast met het inruilen van je frietje-met voor een lekker bakje 

koolhydraten. 

SPORT EN VOEDING SPORT EN VOEDING
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NAAM: Anna Thiel

LEEFTIJD: 21 jaar

FUNCTIE: Penningmeester

DOOR: ELCKE DE GEUS 

Anna Thiel is de penningmeester van het bestuur en 

houdt zich dus bezig met alles wat te maken heeft met 

geld binnen de VSPVU. Ze is 21 jaar oud en zit in haar 

tweede jaar van de Bachelor Psychologie. Verder heeft ze 

haar eigen paard waar ze vijf dagen per week op rijdt en 

houdt ze ervan om te borrelen/ uit te gaan. Ook loopt ze 2 

à 3 dagen in de week hard. 

VERTEL ANNA, WELK BIJBAANTJE HEB JIJ?
‘Ik heb er twee, één daarvan is bij Instituut de Leeuw, daar 

geef ik huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren. 

Elke zondag begeleid ik daar een huiswerkklas. Elke 

woensdag geven we in samenwerking met de gemeente 

huiswerkbegeleiding aan jongeren die dat niet kunnen 

betalen. Die kinderen worden bijvoorbeeld door 

jeugdzorg verplicht om in een huiswerkklas te gaan. Dit 

werk is extra uitdagend omdat ze vaak zelf geen hulp 

willen. ‘

‘Verder werk ik bij de Joriskring , waar we een logeerhuis 

hebben voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Ik 

ben assistent begeleider, je staat dan in je eentje op 

vier kinderen en ik ben ook bevoegd om medicatie te 

geven. Er zitten vooral ernstig gehandicapte kinderen. Ik 

werk ook nog 1 op 1 (ambulant) met een meisje. Als je 

ambulant werkt kun je meer extra dingen doen zoals een 

leuk uitstapje.  Ik heb een 0 uren contract en kan op de 

online planning aangeven of ik kom. Ik werk meestal 1 à  2 

diensten per maand. Ik heb hier van mijn 14e tot mijn 18e 

als vrijwilliger rondgelopen en daarna pas een contract 

aangeboden gekregen.’

HEB JE HIERBIJ NOG WAT AAN JE STUDIE?
‘Ja, ik werk best veel met autisten en kinderen met een 

hechtingsstoornis. Ik doe dit al vanaf dat ik 14 ben en wist 

er al veel van, maar het is wel goed om te weten waardoor 

iets nu precies komt. Ik merk bijvoorbeeld dat sinds ik 

neuropsychologie heb gehad, ik de verschillende fases bij 

een epileptische aanval beter kan onderscheiden.’

WAT IS ER ZO LEUK AAN JOUW BIJBAANTJES?
‘Bij Instituut de Leeuw werk ik met veel andere studenten 

wat het heel erg gezellig maakt. Maar ik vind het ook 

heel leerzaam en dankbaar om bij de Joriskring te 

werken. Ik vind de afwisseling tussen ‘normale’ kinderen 

en gehandicapte kinderen juist heel leuk. Ik heb een 

tussenjaar gehad waarin ik 40 uur in de week bij de 

Joriskring werkte, dat was best wel zwaar. Ik vind de 

combinatie van mijn twee banen heel leuk.’

GEZIEN HET THEMA VAN DE TRANZ ‘ETEN, SPORTEN EN DIËTEN’, BEN JIJ 
ANDERS GAAN ETEN NU JE HET ZO DRUK HEBT MET HET BESTUUR EN JE 
BIJBAANTJES?
‘Ja, ik ben wel anders gaan eten dit jaar, maar dat heeft niet 

echt met mijn werk te maken, meer met het bestuursleven. 

Aan het begin van het jaar at ik best vaak pizza en dronk 

daarnaast ook nog veel bier, daar werd ik gewoon niet 

zo lekker van. Toen is er een knop omgegaan en ben ik 

gezonder gaan leven, dit houd ik nu al vier maanden vol. 

Je hebt met het bestuur best veel slaaptekort dus dan is 

gezond eten wel heel fijn. Sinds ik gezond eet ben ik ook 

nog niet ziek geweest, terwijl de rest van het bestuur wel 

al ziek is geweest.’

MAAR JE DRINKT DUS NOG WEL BIER?
‘Ik drink wel nog heel veel bier. Ik denk als ik daar mee 

zou stoppen, dan zou ik echt een superfood girl zijn haha. 

Het houdt elkaar wel in evenwicht. Ik drink veel bier maar 

verder leef ik heel gezond. Ik drink elke dag een groene 

smoothie en eet veel fruit en groente. Ik probeer zo 

min mogelijk tarwe en koolhydraten te eten en melk te 

drinken. Niet dat ik het helemaal niet meer eet, maar alles 

met mate.’

TOT SLOT, HEB JE NOG TIPS VOOR STUDENTEN DIE EEN BIJBAAN ZOEKEN?
‘Ik heb met al mijn banen geluk gehad, ik kwam bij de 

Joriskring via mijn moeder. Bij Instituut de Leeuw heb 

ik eerst zelf jaren gezeten en toen ben ik gevraagd als 

huiswerkbegeleider. Je moet gewoon jezelf zijn en laten 

zien dat je je in wilt zetten en het écht wil. Je moet niet iets 

doen wat je maar half wilt. Ik denk dat het belangrijkste is 

dat je je enthousiasme toont.’

BESTUUR & BIJBAAN
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BESTUUR & BIJBAAN

NAAM: Mathanja Schokking

LEEFTIJD: 20 jaar

FUNCTIE: Secretaris

DOOR: HELLA SMITS

Mathanja Schokking is de secretaris van het bestuur 

van de VSPVU. Dit houdt in dat ze zich met name 

bezighoudt met het notuleren tijdens de vergaderingen, 

post ophalen, mail naar de juiste personen brengen, 

kamerdienstroosters maken en schema’s voor 

collegepraatjes maken. Ze is 20 jaar oud en is begonnen 

aan haar derde studiejaar van Psychologie, waarbij ze de 

minor Klinische Psychologie heeft gekozen. Verder houdt 

ze van motorrijden en Disney films kijken

WAT VOOR BIJBAANTJE HEB JE?
‘Ik pas één keer in de week op, overdag en daarnaast 

werk ik in een inbound callcenter. Dit is een callcenter 

waar je door mensen wordt gebeld. Bij een outbound 

callcenter bel jij zelf mensen. Mensen bellen mij dan 

onder andere om kaartjes te kopen voor musicals. Ik 

werk hier nu 3 weken.’

WAAROM HEB JE ERVOOR GEKOZEN ER EEN TWEEDE BAANTJE BIJ TE 
NEMEN?
‘Ik vind oppassen erg leuk, maar ik verdien er niet 

genoeg mee. Bij het callcenter kan ik nu 15 tot 20 uur per 

week werken en zo heb ik meer zekerheid. Ik weet nu dat 

ik iedere maand een vast bedrag krijg.’

WAT IS DE REDEN DAT JE BIJ EEN CALLCENTER BENT GAAN WERKEN?
‘Tamar, mijn zus, heeft hier ook gewerkt en zij vertelde 

me dat het leuk werk is. Er is een goede sfeer en de 

collega’s zijn leuk.’

WAT VIND JE HET LEUKST AAN JE BIJBAANTJES?
‘Bij het oppassen vind ik het erg leuk om de kinderen te 

zien groeien. Ik pas op op drie kinderen, van 11, 9 en 7. 

Bij de oudste is het nu bijvoorbeeld leuk om te zien dat 

ze aan het puberen is en veel op haar mobiel zit.

Bij het callcenter zijn de klanten die bellen die wat 

moeilijker zijn erg leuk. Ze kunnen dan alleen op een 

bepaalde datum of willen per se op een bepaalde rij. Als 

je dit dan voor hen kan regelen, is dat heel leuk. Deze 

klanten zijn dan ook juist heel blij als het mij lukt om dit 

voor ze te regelen. Dus dan is het echt belonend werk.’

ZIJN JE BIJBAANTJES EEN BEETJE TE COMBINEREN MET HET BESTUUR?
‘Ja eigenlijk wel, bij het callcenter kan ik alleen niet 

non-stop op mijn mobiel kijken. Dat kan wel stress 

veroorzaken. Het fijne aan dit werk is dat ik kan aangeven 

dat ik alleen in de avonduren kan werken en dat is 

echt ideaal. Zo kan ik het mooi buiten de bestuursuren 

plannen. Verder pas ik dinsdag drie uur op, dus dat valt 

wel mee.’

WAT WAS JE EERSTE BIJBAANTJE?
‘Oppassen, oh nee werken bij de bakker, oh nee kranten 

bezorgen. Dat was echt een erg bijbaantje. Iedere 

zaterdagochtend op de fiets met al die kranten. Ik gooide 

op een gegeven moment ook stiekem kranten weg 

zodat ik eerder klaar was haha. Maar daar heb ik maar 2 

maanden gewerkt.’

HET THEMA VAN DEZE TRANZ IS ‘ETEN, SPORTEN EN DIËTEN’, WAT EET JE 
HET LIEFST TIJDENS DE PAUZE VAN JE BIBJAAN?
‘Chocola, dit is echt mijn grootste zwakte, daar kun je me 

echt voor wakker maken ’s nachts.’

ALS JE NU ZOU MOGEN KIEZEN, WAT VOOR BAAN ZOU JE DAN LATER 
WILLEN HEBBEN?
‘Heel graag therapeut zijn van mishandelde en 

misbruikte kinderen, en dan vooral echt jonge kinderen. 

Ik heb het idee dat er bij die leeftijdsgroep nog het 

meest te redden valt. Zo’n kindje van 8 kan nog zo lang 

genieten van het feit dat hij is geholpen. Het lijkt me 

fantastisch om die groep te helpen.’

TOT SLOT, HEB JE NOG TIPS VOOR HET VINDEN VAN DE IDEALE BIJBAAN?
‘Er zijn sites, zoals bijbaan.nl waar je je kan inschrijven 

met je interesses. En verder gewoon rond blijven vragen. 

Zo ben ik er ook aan gekomen.’
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Lieve lezer,

Heb jij al iets over de ‘fusie’ gehoord in de wandelgangen of via een andere weg? Aankomend studiejaar zal de huidige Faculteit 

der Psychologie en Pedagogiek (FPP) hoogstwaarschijnlijk komen te vervallen. Schrik niet, want de opleidingen binnen 

onze Faculteit blijven bestaan. Sterker nog: er komt een studie bij, namelijk Bewegingswetenschappen. Hierdoor zullen de 

FPP en de Faculteit der Bewegingswetenschappen (FBW) een eenheid gaan vormen genaamd de Faculteit der Gedrag- en 

Bewegingswetenschappen (FGB). 

Misschien ken je wel een docent of student van de FBW of heb je wel eens een vak gevolgd, zoals Sportpsychologie of 

Talentontwikkeling. Of ben je in aanraking gekomen met de FBW door je dansjes tijdens het zwembadfeestje van de VSPVU en 

de Vereniging in Beweging (VIB). De FBW is een gezellige faculteit die gevestigd is in de Medische Faculteit van de VU. Het zal je 

daarom misschien ook niet verbazen dat onze faculteit in de komende jaren zal verhuizen naar deze locatie en het NU.VU gebouw 

(waar momenteel hard aan wordt gewerkt op de campus) naast het Transitorium. 

Een hele nieuwe uitdaging, waarbij je je vast wel voor kan stellen dat de FSR, VSPVU en Francesca (studenttoehoorder van 

het Faculteitsbestuur) zich het huidige studiejaar inzetten voor de belangen van de studenten omtrent de fusie. Via diverse 

overleggen hebben wij de belangen van de studenten behartigd, om ervoor te waken dat de fusie geen nadelige gevolgen heeft 

voor de studenten. Denk hierbij aan het aantal studieruimtes, beschikbare computers, maar ook aan de ruimte voor de VSPVU en 

de FSR. Het blijft immers belangrijk dat de studenten naast studeren, elkaar informeel kunnen ontmoeten, hun boeken kunnen 

kopen, kaartjes kunnen bemachtigen voor de leukste activiteiten en weten waar zij terecht kunnen met hun klachten en ideeën. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de VSPVU en de VIB twee aparte verenigingen zullen blijven, maar wellicht ook 

gezamenlijke activiteiten zullen organiseren. Daarentegen krijgt de FGB wel maar één FSR, bestaande uit drie studenten van 

Bewegingswetenschappen en drie studenten van Psychologie en Pedagogiek.

Vanwege de vertrouwelijkheid, complexiteit, beschikbare informatie tot dusver en nog geplande overleggen zijn wij genoodzaakt 

om ons te beperken tot de relevante informatie over de fusie met betrekking tot de studenten. Over precieze data, redenen achter 

de fusie etc. kunnen wij geen uitspraken doen. Mocht je na het lezen van dit stuk nog vragen hebben, neem dan contact op met 

ons (mail naar studentenraad.fpp@vu.nl of kom langs in TR-3B35). 

Er is over de fusie een speciale themapagina op VUnet (zoek op fusie FPP en FBW) beschikbaar. Op deze themapagina kun je alle 

beschikbare informatie over de fusie terugvinden en lees je het laatste fusie-nieuws.

Wij kijken uit naar de samenwerking met onze medestudenten, docenten en medewerkers van de toekomstige faculteit! 

Bovendien hopen wij dat jullie enthousiast zijn over deze vordering op de VU!

Hartelijke groet,

FSR 2014-2015: Khadicha, Marjolein, Iris, Marthe en Sebastiaan

Studenttoehoorder FPP: Francesca

Nog maar een paar maanden en dan is het collegejaar alweer voorbij. Gelukkig is het nog niet zover en 

staan er nog leuke en leerzame activiteiten in de aankomende maanden op het programma. In deze 

rubriek breng ik je graag op de hoogte van een aantal ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en 

vertel ik je over de nieuwste activiteiten.

Let op de harde knip!

Zoals jullie weten is sinds september 2013 VU-breed de Harde Knip ingevoerd. Instromen in een 

masteropleiding is daarmee alleen nog mogelijk per 1 september en met een behaald bachelorexamen. 

De FPP heeft voor dit studiejaar 2014-2015 nog eenmaal besloten om studenten met maximaal één 

openstaand vak uit het 3e bachelorjaar in de zomer een extra herkansing te bieden. 

N.B. Vanaf studiejaar 2015-2016 zal deze overgangsregeling betreffende een extra herkansing vervallen. 

Vernieuwde Beroependag  voor alle studenten Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Op vrijdagmiddag 10 april organiseren wij in samenwerking met de FSR, de VSPVU en het SPS-NIP een Beroependag. Tijdens deze 

Beroependag komen psychologen en pedagogen meer vertellen over de arbeidsmarkt en de beroepsperspectieven. De vraag ‘Wat 

kun je met en na je opleiding?’ staat tijdens deze dag centraal. 

Het programma van de FPP Beroependag:

12:30 - 13:30  Aanmelden en inschrijven

13:00 - 13:15  Welkomstwoord - door dr. Kilian Wawoe

13:15 - 13:30  Carrière in onderzoek - door prof. dr. Anja Huizink

13:30 - 14:00  Training: Solliciteren en CV opbouwen - door dr. Kilian Wawoe

14:00 - 14:15  Pauze

14:15 - 15:45  Informatieronde 1: Vervolgopleiding na een klinische master met aansluitend Meet the Alumni Klinische 

  psychologie, Klinische neuropsychologie en Klinische ontwikkelingspsychologie

15:45 - 16:00  Pauze

16:00 - 17:30  Informatieronde 2: Mogelijkheden na een master Organisatiepsychologie met aansluitend Meet the Alumni  

  Sociale psychologie en Organisatiepsychologie met als gespreksleider dr. Kilian Wawoe

16:00 - 17:30  Informatieronde 2: Vervolgopleiding na een master Pedagogische wetenschappen met aansluitend Meet the  

  Alumni Orthopedagogiek en Onderwijspedagogiek - door vertegenwoordiger NVO

15:45 - 18:00  Netwerken met alumni en feestelijke borrel

Zoals je ziet is het programma heel anders dan vorig jaar! Heb je nog vragen over de FPP Beroependag? Stuur een e-mail naar 

studiekeuze.fpp@vu.nl Let op: meld je aan via de link in de aanmeldlink in de agenda-items op VUnet of de facultaire website. Ik 

hoop dat jullie allemaal op vrijdag 10 april naar de FPP Beroependag komen.

Nog een tip: Kijk voor meer informatie in de VUnet agenda en houd je studentenmail goed in de gaten voor al het nieuws over je 

opleiding!

Tijdelijk een andere Coördinator Studiesucces: Esther Eustace

Vanwege mijn zwangerschapsverlof zal ik tijdelijk vervangen worden door Esther Eustace. Heb je een vraag, een leuk idee (voor bijv. 

Broodje Succes) of input om de communicatie naar studenten beter te laten verlopen, laat het Esther weten via e.a.s.eustace@vu.nl 

of loop even bij haar langs in het Transitorium, kamer 2F-75. Elke periode zal zij jullie ook bijpraten in de collegezaal over nieuwtjes 

en belangrijke informatie; spreek haar dan ook gerust aan.

Veel groeten, 

Anne-marie van Meerveld 

Coördinator Studiesucces

NIEUWE ONDERWIJSONTWIKKELINGEN BIJ DE FPP

ANNE-MARIE VAN MEERVELD FSR
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...PERSONAL TRAINER BART KUSTER

DOOR: ANOUK GERSE

Bart Kuster, een rasechte Haarlemmer van 25 jaar, is iedere dag bezig met sporten en eten. 

Hij is personal trainer en fitnessinstructeur bij Sportschool Kenamju in Haarlem en volgt daarnaast ook nog een sportopleiding. Hij 

is niet alleen bezig om anderen te trainen en te helpen hun doelen te bereiken, maar werkt zelf ook hard aan eigen trainschema’s. 

De combinatie van het genieten van je studententijd, maar toch iedere dag met je doelen bezig zijn vergt discipline. Dus laten we 

deze student eens de kleren van het lijf vragen om erachter te komen wat zijn geheimen zijn. 

Tegenwoordig horen we overal om ons heen verschillende theorieën over de beste manier van trainen om je doel te 

bereiken. Maar wat is nou echt waar, wat moeten we doen om meer spieren te kweken, of juist af te vallen?

‘Trainen om je doel te bereiken is 100% voeding en 100% trainen, het is geen 50/50. Daarmee wil ik niet zeggen dat je nooit eens 

een patatje kan eten of een biertje kan drinken, maar als je een doel hebt moet je daar wel volledig voor gaan. Hoe je dat doel 

moet bereiken hangt heel erg af van je lichaamsbouw en je inzet in de sportschool en van wat je eet. Iemand met een wat vollere 

lichaamsbouw moet heel anders trainen om spieren te krijgen dan iemand die dun is aangelegd. ‘

‘Eén van de belangrijkste dingen die je moet onthouden is je ‘inname en verbruik weegschaal’. Als ik dun ben aangelegd en wil 

trainen voor spierbouw moet ik zorgen dat ik meer calorieën tot mij neem dan dat ik verbruik. Dit gecombineerd met relatief 

zware fitness trainingen zal zorgen voor een toename in spiervolume. Met zwaar trainen bedoel ik dat je per setje niet meer dan 10 

herhalingen doet.’

‘Als ik wil afvallen moet ik zorgen dat ik minder calorieën tot mij neem dan dat ik verbruik. 

Hiermee bedoel ik niet dat je je uit moet hongeren of op een ‘crash dieet’ moet gaan. Als je niet of te weinig eet zal je juist vet gaan 

opslaan. Je lichaam merkt dat het veel te weinig voeding krijgt en gaat in een soort overlevingsmodus. Dit houdt in dat alle voeding 

die je tot je neemt, hoe weinig het ook is, zal worden opgeslagen als vet door je lichaam. Je lichaam maakt reserves aan omdat je 

lichaam denkt dat het in een situatie zit waar niet genoeg voeding is. Je moet dus zorgen voor 20% minder inname dan verbruik. 

Om in de sportschool of met welke sport dan ook prestaties te leveren of te verbeteren moet je dus genoeg energie in je lichaam 

hebben.’

Het gaat dus om een goede balans binnen je voeding, maar ook bij het trainen. Ik hoor vaak mensen die het hebben over ‘leg 

day’ of ‘vandaag ga ik buikspieren trainen’. Maar wat is nou beter? Je hele lichaam trainen, of juist bepaalde spiergroepen 

aanpakken of één bepaalde sport doen?

‘De manier van sporten hangt af van je doel, wat je leuk vindt en je ervaring. Als ik een ongetrainde klant heb dan laat ik diegene de 

eerste paar weken ‘Full body’ trainingen doen. Dit is om het lichaam te laten wennen aan sporten. Spieren kunnen best wat hebben, 

maar als je ongetraind een hele zware borsttraining doet heb je veel spierpijn. Na een paar dagen is dit weg. Waar je voor moet 

uitkijken zijn je gewrichten, pezen en banden. Als je bijvoorbeeld met te weinig ervaring zwaar gaat bankdrukken, dan is de kans 

op een schouderblessure sterk aanwezig. Dit kan komen door te veel stress op je banden, pezen of een fout in de techniek van de 

oefening. ‘

‘Om af te vallen, spieren te bouwen of beter te worden in jouw tak van sport moet je een impact maken op je lichaam zodat het 

zich gaat verbeteren. In de eerste weken van het trainen naar jouw doel zal een ‘Full body’ training voldoende zijn. Na enkele weken 

zal je merken dat het trainen steeds makkelijk zal gaan. Nu is het dan ook tijd om je training te veranderen. Je kunt een ‘Full body’ 

training blijven doen. Het is de kunst om moeilijkere en intensievere oefeningen te kiezen. Wil je echt gaan voor het vergroten van 

spiervolume dan moet je dus gaan denken aan specifiek trainen van een bepaalde spiergroep. Dit zijn dus de ‘leg day’, ‘chest day’ en 

‘back day’. Je gaat je hele training een spiergroep trainen om de impact zo groot mogelijk te maken. Om uiteindelijk dus een grotere 

‘spierbuik’ te creëren.’

‘Oké, dus kijken naar je eigen behoeftes en doelen is erg belangrijk. 

Iedereen wil natuurlijk wel een strak lijf, maar wat is het grote verschil 

tussen mannen en vrouwen in het sporten?’

Het grootste verschil tussen mannen en vrouwen is over het algemeen 

dat vrouwen een strak lichaam willen hebben en mannen spieren willen 

opbouwen. Wat ik zie in de sportschool waar ik werk, is dat vrouwen over 

het algemeen meer cardio doen en mannen meer aan krachttraining. Ik raad 

aan om beiden te doen. Vrouwen zouden van mij meer krachttraining mogen 

doen. Wat ik vaak hoor is dat vrouwen bang zijn om snel spieren te kweken. 

Dit is een fabel. Als vrouwen spieren willen kweken moeten zij erg zwaar trainen. Dit komt omdat vrouwen meer oestrogeen hebben 

en mannen meer testosteron. Je kan dus heel goed met gewichten gaan trainen zonder bang te zijn dat je spieren gaat opbouwen. 

Mannen zouden meer cardio mogen doen. Als je hart/long functie (conditie) verbetert, zit er meer zuurstof in je bloed. Doordat er 

meer zuurstof in je bloed en dus ook je spieren zit, kan je meer kracht leveren. Dit betekent dat je misschien 1 à 2 herhalingen meer 

kan doen als je aan het trainen bent. Dit zal zorgen voor meer spierschade en dus meer verbeteren. 

Zijn er ook dingen die we juist niet moeten doen?

‘Je moet zorgen dat je genoeg en gezond eet. Om goed en hard te kunnen trainen heeft je lichaam energie nodig. Ga dus niet op een 

lege maag sporten. Dit zorgt er alleen maar voor dat je je spieren als brandstof gaat gebruiken voor je training. ‘

‘De zomer komt er al weer bijna aan en dat betekent natuurlijk weer korte broeken, strakke hemdjes en zwemkleding. Heb 

jij nog tips voor een zomerklaar lichaam?’

‘Discipline en motivatie. Zorg dat je een sport of manier van sporten vindt die je leuk vindt of waar je passie voor hebt. Dit zorgt 

ervoor dat je met plezier gaat sporten en minder snel af zal zeggen of met half werk de training doet. Een lichaam voor de zomer 

begint in de winter. Wil je een strak lijf op het strand? Begin dan zo vroeg mogelijk met werken naar je doel. Door je lichaam de kans 

te geven zich aan te passen aan de training en de voeding die je het geeft, zal het eindresultaat mooier zijn.’

Heb je daarnaast nog tips voor het weerstaan van lekker eten?

‘Als je bijvoorbeeld naar een verjaardag gaat waar je weet dat er lekkere hapjes staan, zorg dan dat je van te voren goed hebt 

gegeten. Als je geen honger hebt is het weerstaan van de hapjes een stuk makkelijker. Haal daarom ook geen lekkere dingen in huis, 

want als het er is, zal je het op een gegeven moment toch opeten.’ 

Je bent personal trainer bij sportschool Kenamju in Haarlem en geeft daar meerdere mensen persoonlijke tips. Heb je 

weleens een rare vraag gehad tijdens een personal training?

‘Ik heb een klant gehad met overgewicht en een vetpercentage van 30% die binnen 2 maanden een Victoria Secret lichaam wilde 

hebben. Dit is onmogelijk. Ik heb verhalen gehoord van mensen die binnen een korte tijd heel veel afvallen door een ‘crashdieet’ of 

niet eten en veel sporten. Je zult zeker afvallen, maar je krijgt er alleen geen mooi lichaam van. Je zal een rand buikvet overhouden 

en als vrouw zal je je rondingen verliezen (mooie billen zijn spieren). Wil je een mooi gezond lichaam waar je trots op kan zijn en 

waar anderen jaloers op zullen zijn? Eet dan gezond en goed, train slim en vaak genoeg om er voor te zorgen dat je verbruik groter 

is dan je inname. En één tip nog. Maak foto’s en laat je meten. Gewicht is minder belangrijk, het gaat om vetpercentage. Verschil zien 

is moeilijk als je in de spiegel kijkt. Door te meten ben je zeker van je zaak. ‘

SPORTEN SPORTEN

  160 kg squat    Foto: Frans Kuster
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DOOR: MICHELLE VAN DIJK, ANNE-WIL VINCENT EN JAMIE BERKHOUT

LEX
Vandaag was het voor de LEX een korte vergadering in de bestuurskamer, vanwege het VSPVU gala ’s avonds. Druk pratend 

en lachend komen ze één voor één binnen: Emma (voorzitter), Zenzi (externe contacten), Hannah (penningmeester), Amelie 

(promotie), Margot (notulist) en Mathilde (vice-voorzitter). En ook Jasmijn, contactpersoon voor de LEX vanuit het bestuur, schuift 

bij deze vergadering aan. De vergadering verloopt soms wat chaotisch (ik heb me laten vertellen dat dit vaker voorkomt), maar ik 

kan zien dat deze commissie het heel gezellig heeft. En er is zeker ook ruimte voor serieuze onderwerpen. In het begin is er veel 

discussie over de volgende lezing. Door vele verschillende werkgroepen is het 

lastig om deze op de juiste dag te plannen, zodat zoveel mogelijk eerstejaars 

kunnen komen. De dag wordt dan ook later definitief besloten. Dan komt er 

uit het niets een zak met onder andere chocolade Marsen, Twixen en Snickers 

op tafel, want de LEX heeft honger. Ik lustte zelf eigenlijk ook wel wat (het was 

nu ongeveer 18:00 uur, etenstijd), dus dat kwam goed uit. Allemaal snel de 

lekkerste pakken en weer verder. Het overkoepelende thema van de volgende 

lezing is suïcide/euthanasie. De ideeën voor sprekers klonken erg interessant 

vond ik zelf, dus zeker een aanrader om naartoe te gaan! Maar hier zullen ze 

zelf ook vast nog reclame voor gaan maken via een poster, waar nog druk over 

gediscussieerd werd. Na de chocolade raakten sommigen wat afgeleid, waardoor de vergadering ineens over Zenzi ging die niet 

kon stoppen met lachen en het gala van die avond. Twee zouden er niet meegaan, maar uiteindelijk hebben de andere leden deze 

twee toch overgehaald, wat ik dan wel weer leuk vond om te zien (gewoon blijven proberen was het motto). Kortom, aardige en 

gezellige meiden. Tot slot, heb ik ze nog gevraagd naar eventuele aparte eetgewoontes of diëten. Het antwoord verbaasde me 

niet, gezien de chocolade van eerder op de avond. Emma is vegetariër, maar daar houdt het ook op. De rest sport heus wel, maar 

eet ook gewoon wat ze lekker vinden. En snel gaat het onderwerp weer over naar het eten voor vanavond. De meesten willen 

gewoon pizza en gelijk hebben ze!

LIFTCIE
De LiftCie bestaat uit voorzitter Marsha, vicevoorzitter Thirza, penningmeester Imara, notulist Jasmijn, sponsor coördinator Ylva 

en contactpersoon vanuit het bestuur Mathanja. Ik kom de VSPVU kamer binnen om de vergadering over de evaluatie van het 

mini-liftweekend bij te wonen. Jasmijn en Mathanja kunnen helaas niet aanwezig zijn, dus we zijn met z’n vijven. Het eerste wat 

wordt geroepen is: ‘Yes, dan hebben we ieder 1 bank!’ Ylva zit achter 

Thirza, haar haren kammende met een soort hoofdmassage-ding. 

De onderwerpen worden puntsgewijs besproken. Ylva werd erg 

gemist bij het mini-liftweekend, vooral om door de soep te ro-

eren. De buckets en gratis shotjes worden goed geëvalueerd. De 

aankomst in het hotel, de kroegentocht, de stadswandeling; over het 

algemeen is iedereen erg tevreden met hoe de activiteiten verlopen 

zijn. Er waren hier en daar wat kleine stressmomentjes (bijvoorbeeld 

Marsha en het pizza-bestellen-momentje: ‘Hallooo waarom praat 

iedereen door elkaar?! Er zijn 100 verschillende soorten pizza’s, bestel 

gewoon iets!’). De vergadering verloopt ietwat chaotisch maar barst 

wel van de gezelligheid.

    

MEET THE COMMISSIES
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 Imara, steeds draaiende aan het touwtje van haar vest en Marsha, draaiende aan het plukje van haar haar. Ylva nog steeds 

zwaaiend met het hoofdmassage-ding. Thirza, die verliefd is op haar pas gelakte nagels (of op de jongen die ze gister voor haar 

heeft gelakt). Het is een leuke groep meiden. Binnenkort gaan ze hun commissietientje besteden, het wordt waarschijnlijk sushi. 

Voor Thirza en Ylva wordt dit hun sushi- ontmaagding. Voor de vergadering eten ze vaak pasta, wraps of soep met brood. Ze zijn 

een hele sportieve commissie, ze sporten allemaal. Van volleybal tot aan dansen. En als ik vraag naar of ze wel eens op dieet zijn 

geweest? Dan is het antwoord dat Jasmijn vroeger een echte MacDonalds kortingskaart had, wat ze allemaal wel vet vonden. 

LiftCie, bedankt en succes met het organiseren van het grote liftweekend!

REISCIE
De Reiscie ontmoet elkaar op Uilenstede waar er eerst samen couscoussalade gegeten wordt. Daarna begint de vergadering. Ik 

woon de 16e vergadering bij van de Reiscie. Onder luid gelach vertellen de leden van de commissie wie ze zijn en wat hun functies 

inhouden. Deze bestaan uit: Laura (voorzitter), Anouk (sponsorcoördinator, vice voorzitter), Eline (penningmeester), Paulien en 

Esther (gedeelde programma en promotie functie) en Mario (logistiek en programma). Deze functies worden eigenlijk niet zo strikt 

aangehouden want iedereen doet eigenlijk alles samen.  De reis naar Krakau en Praag wordt georganiseerd van 11 tot en met 19 

april. 

De vergadering wordt begonnen zonder agenda dus er vindt wat improvisatie plaats. Tussendoor wordt er gezegd dat er niet 

vergeten moet worden om te notuleren. Dit is geen vaste functie dus er wordt wat afgewisseld. De vergadering begint met de vraag 

hoe er bij het vliegveld gekomen wordt.  Er wordt besproken dat  de reis begint met de trein naar Eindhoven. Vanuit Eindhoven 

gaat het vliegtuig naar Krakau en eindigt met de nachttrein in Praag. Vervolgens wordt de takenlijst doorgenomen. Hier en daar 

zijn wat taken vergeten maar hier kan alleen om gelachen worden. Daarna komt het onderwerp op de inschrijvingen, zijn deze 

allemaal compleet en bij de kopie van het paspoort gevoegd? Check. Verder zijn onderwerpen die aan de orde komen: hostels, 

kamerindeling en de voorkeur hiervoor. Halverwege de vergadering moet er even pauze genomen worden. Dit gebeurt onder het 

genot van een taartje ter ere van de oma van Eline. Hier moet ook natuurlijk even een foto van gemaakt worden. Na de pauze wordt 

elke dag van de reis afzonderlijk doorgenomen. Hierbij komen het vaste en optionele programma aan bod. Er wordt gedacht aan 

een fietstocht door Krakau, een bezoekje aan de zoutmijnen, 

Auschwitz, kroegentochen en een speciale Mysteryday. 

Kortom hartstikke leuk dus!

Voor de deelnemers van de reis is er 9 april eerst een préunie. Dit is een borrel  waarbij je kennis kan maken aan de hand van 

speeddaten en spelletjes. Natuurlijk ga je niet naar huis zonder overlevingspakket!

Ik stelde de commissie een aantal vragen met betrekking tot het thema: ‘Wat koken jullie vooral tijdens vergaderingen?’ De 

antwoorden varieerden van couscous tot drie verschillende soorten tortellini. Wie de beste kok is, is nog niet besloten.Tijdens de 

reis wilt de reiscie zeker Medovnik (honingtaart)  en Pierogi (pasta met verschilldende vulling) proeven. Dit doen zij in combinatie 

met het lage calorieën wodkadieet (‘s ochtends een koffiedieet).

COMMISSIES COMMISSIES
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DOOR: ELCKE DE GEUS 
In deze Tranz komen de onderwerpen eten, sport en diëten ruim aan bod. Bijna iedereen weet wel wat er gebeurt als je te veel of 

juist te weinig eet. En wat er gebeurt als je een ongezond of juist heel gezond dieet hebt. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je 

te veel sport? Bestaat er zoiets als té veel sporten en kan het daardoor ook ongezond zijn? 

De slechte kanten van topsport

Als er mensen zijn die veel sporten, dan zijn het wel topsporters. Topsporters zien er 

meestal heel fit en gezond uit. De meesten van ons zouden wel een lijf als dat van Sven 

Kramer, Ranomi Kromiwidjojo of Epke Zonderland willen hebben.  Er zijn veel goede en 

mooie kanten aan topsport, maar wat zijn de negatieve kanten? Het vele trainen, jaar in 

jaar uit, eist vaak zijn tol. Veel sporters krijgen de ene na de andere blessure en hebben 

later vaak rug- of heupklachten en last van hun gewrichten. Sporters die voor hun 12e 

topsport beoefenen en dan al meer dan 4 keer per week trainen krijgen vaak last van 

botontkalking. Op jonge leeftijd al extreem veel sporten lijkt dus niet gezond te zijn.

Ook mentaal krijgen topsporters veel te verduren. Regelmatig krijgen ze kritiek, ze hebben weinig tijd voor een sociaal leven en 

staan vaak onder enorme druk. Het is daarom niet verrassend dat veel topsporters gebukt gaan onder depressies. Onder andere 

Ian Thorpe, vijfvoudig Olympisch zwemkampioen werd opgenomen in een kliniek voor overmatig drankgebruik en een depressie. 

In Nederland was het turner Yuri van Gelder die verslaafd raakte aan cocaïne. Todd Marinovich een veelbelovende American 

Football-speler werd door zijn vader enorm gepusht om de top te bereiken. Uiteindelijk belandde hij van ellende in de cel voor 

verschillende vergrijpen en raakte hij verslaafd aan drugs. De top heeft hij nooit meer gehaald. Dit zijn slechts enkele voorbeelden 

van topsporters die aan lager wal zijn geraakt doordat hun leven in het teken stond van topsport.

Slechte kanten van sport op recreatief niveau

Nu zijn de meesten onder ons geen topsporters die iedere dag een paar uur trainen. De één sport misschien zelden, de ander 

regelmatig. Maar vanaf wanneer is sporten ‘ongezond’ ? Eigenlijk is het, net als met al het andere in het leven, wanneer het 

woordje té ervoor staat dat het niet meer gezond is. Té veel, té hard of té lang sporten heeft nadelige gevolgen voor je lichaam. 

Ieder jaar lopen alle Nederlanders bij elkaar maar liefst meer dan 2,5 miljoen blessures op. Dit komt 

voornamelijk omdat mensen niet goed warm lopen, te lang sporten (langer dan 1,5 uur per dag), 

of hun lichaam te veel belasten na lange tijd niks te hebben gedaan. Uit onderzoek blijkt 

bijvoorbeeld dat wanneer je, meer dan 30 km in de week, of meer dan 6 dagen per week, of harder 

dan 12,5 km p/uur loopt, het positieve effect van hardlopen op de gezondheid afneemt. Het 

meest positieve effect van hardlopen op je gezondheid is wanneer je 8 tot maximaal 30 km per 

week loopt, met een snelheid van 9 tot 12 km p/uur verspreid over 3 tot 4 dagen. 

Nou wil ik jullie met dit stuk natuurlijk niet aanzetten tot het lui blijven hangen op de bank! Sporten is wel degelijk 

gezond mits je het met mate doet, je lichaam genoeg tijd geeft om te herstellen na een training en goed luistert naar je eigen 

lichaam. Zo voorkom je blessures en blijft sporten gezond en leuk! Over alle positieve effecten van sport kun je meer lezen op de 

volgende bladzijde.  

DOOR: ELCKE DE GEUS 
In deze Tranz komen de onderwerpen eten, sport en diëten ruim aan bod. Bijna iedereen weet wel wat er gebeurt als je te veel of 

juist te weinig eet. En wat er gebeurt als je een ongezond of juist heel gezond dieet hebt. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je 

te veel sport? Bestaat er zoiets als té veel sporten en kan het daardoor ook ongezond zijn? 

DOOR: HELLA SMITS
Sporten is gezond! Naast de slechte kanten van sport, heeft sporten ook veel positieve kanten. Regelmatig lichamelijk actief zijn, 

betekent namelijk dat je kwaliteit van leven omhoog gaat en dat je minder gezondheidsproblemen hebt. Intensief lichamelijk 

actief zijn is goed voor je conditie en je hart en longen. Maar ook als je alleen matig fysiek actief bent, zoals bij fietsen en 

wandelen, is dit al gezond als je het regelmatig doet.

Ook is er onderzoek gedaan naar het effect van sporten op het brein. Nog niet alle wetenschappers zijn het erover eens, 

maar uit onderzoek van Vervoorn e.a. (2011) blijkt dat matig intensief bewegen de leerprestatie verbetert en zorgt voor meer 

zelfvertrouwen. 

Mentale gezondheid 

Sporten heeft een grote invloed op je mentale gezondheid. Je hebt 

namelijk maar liefst 1,5 keer minder kans op een psychische stoornis bij 

regelmatig sporten, als je het vergelijkt met niet-sporters. Sporters 

hebben vooral minder kans op stemmingsstoornissen en angststoornissen. 

Ook als volwassenen al een psychische stoornis hebben, is de kans dat ze 

hiervan herstellen groter als ze sporten dan wanneer ze niet sporten.

Running therapie  

Als je psychische klachten hebt, is sporten dus zeker een aanrader. Om deze reden is 

een aanvullende behandelvorm opgericht: runningtherapie. Het lijkt op een reguliere 

hardlooptraining, maar eigenlijk is het een fase tussen niet sporten/bewegen en de deelname 

aan reguliere sport/beweegactiviteiten. Het doel van deze therapie is om aan te leren uit 

discipline te gaan hardlopen, en dit dan 3 tot 4 keer per week. Het reduceren van de mate van 

stress staat voorop bij runningtherapie, omdat stress een grote rol speelt bij het ontstaan van 

psychische klachten. 

Runningtherapie helpt bij verschillende stoornissen: stemmingsstoornissen,

angststoornissen, somatoforme stoornissen, schizofrenie en andere psychotische stoornissen 

& persoonlijkheidsstoornissen. Bij verschillende klachten, zoals stress of last hebben van 

vermoeidheid en slaapproblemen, is runningtherapie effectief.

Sociaal

Verder is sporten goed voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, 

maar niet alleen voor de ontwikkeling ervan. Door het sporten bij een club 

of een vereniging, leer je mensen kennen en bouw je vriendschappen 

op. Daarnaast heb je het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je onderdeel 

uitmaakt van een groter geheel. En dat is heel belangrijk, ergens 

onderdeel van uit maken! Dit zorgt ervoor dat je meer motivatie hebt en 

dat je ergens voor gaat. Het voornaamste effect van sporten in een team 

is dat je prettiger in je vel zit.

SPORTEN
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... SPORTPSYCHOLOOG LEX DUVEKOT

Waarvoor komen sporters meestal naar jou toe?

‘Op dit moment begeleid ik een aantal individuele sporters, die komen om verschillende redenen naar mij toe. Veel heeft te maken 

met wedstrijdspanning, dikwijls is de aanleiding dat het toch niet zo goed gaat als ze hadden gehoopt. Dan kijk ik hoe ik daarmee 

kan helpen. Ook steeds meer jonge talenten komen naar mij toe, al dan niet gestimuleerd door hun ouders. Zoals bij veel dingen 

geldt: jong geleerd is oud gedaan. Hoe vroeger je begint, hoe meer mentale vaardigheden geïntegreerd raken. Als een oudere, meer 

ervaren sporter naar mij toekomt en om mentale begeleiding vraagt, geef ik wel aan dat het niet iets magisch is. Je weet niet na 5 

uur praten alles al, mentale vaardigheden ontwikkelen vergt training.’

Hoeveel sessies neemt zo’n mentale training meestal in beslag?  

‘Dat varieert heel erg. Laatst had ik een sporter die op ¾ van het seizoen het nog positief wilde afsluiten ondanks dat het niet zo 

was gegaan als gehoopt. Toen hebben we in korte tijd veel sessies gedaan. Dat was erg intensief en er was veel kennisoverdracht in 

weinig sessies. Zo kon deze sporter met een goed gevoel het seizoen achter zich laten, dat is één manier om het te doen. Een andere 

manier, welke mijn voorkeur heeft, is om eens in de twee  à drie weken een sessie te doen. Tussendoor kan de sporter dan zelf aan 

de slag met oefeningen en het lezen van informatie. Met acht sessies in een traject kom je dan al een heel eind.’

Wat maakt het werk als sportpsycholoog zo leuk? Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met je werk bij de re-integratie?

‘Je werkt met fitte, actieve, fanatieke, blije, vrolijke en jonge mensen, die je met weinig energie heel snel kunt helpen en kunt laten 

ontwikkelen. Het geeft een enorme kick om (relatief ) snel resultaten te zien. Als ik een paar zware reguliere trajecten heb gehad 

bij de re-integratie kan dat vermoeiend zijn. Als je twee sporters hebt gehad, ga je erg energiek naar huis. Voor mij gaat het om 

de balans, de reguliere psychologie is ook heel dankbaar. Daar speelt het ‘echte leven’ een grote rol, het zijn vaak hele serieuze 

problemen. Voor de sporters waar ik mee werk lijken het ook hele zware problemen, maar het is toch anders. Ik zou niet anders 

willen dan de combinatie die ik nu heb. Als ik alleen maar sporters zou begeleiden zou ik ook wel weer wat missen denk ik.’
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DOOR: ELCKE DE GEUS
Gezien het thema van deze Tranz leek het ons leuk om een wat minder bekende richting van de Psychologie te 

belichten, namelijk de sportpsychologie. Iedereen weet ondertussen wel wat een A&O, klinisch of neuropsycholoog 

doet, maar wat doet een sportpsycholoog nou eigenlijk? Even kort door de bocht: een sportpsycholoog 

geeft mentale trainingen, begeleidt en adviseert mensen in de sport. Onder andere (top)sporters, coaches, 

fysiotherapeuten en of scheidsrechters kunnen terecht bij een sportpsycholoog voor een mentale training. 

Met behulp van het stellen van doelen, ontspanningsoefeningen, inbeelding en gedachtencontrole helpt een 

sportpsycholoog de sporter met onder andere het verbeteren van het concentratievermogen, het omgaan met 

wedstrijdspanning en het verkrijgen van mentale weerbaarheid. Zo kan de sporter het beste uit zichzelf halen. Om 

meer te weten te komen over sportpsychologie en een duidelijker beeld te krijgen van de praktijk interviewde ik 

sportpsycholoog Lex Duvekot. 

INTERVIEW MET...

INTERVIEW INTERVIEW

Hoe ben je erbij gekomen om sportpsycholoog te worden? 

‘Ik ben van jongs af aan veel bezig geweest met sporten, voornamelijk met basketbal. Ik raakte op een gegeven moment geblesseerd 

en ben toen veel gaan coachen. Daarnaast ben ik van alles gaan lezen wat te maken had met sportpsychologie. Toen ben ik, terwijl ik 

assistent-coach was bij het eredivisie-basketbal team in Rotterdam, ook de opleiding tot sportpsycholoog gaan volgen. Ik had toen 

al de master Arbeids- en Organisatiepsychologie afgerond in Leiden.’

Wat hield die opleiding in, wat moet je doen om sportpsycholoog te worden? 

‘Sinds 2004 is de opleiding veranderd in een Postacademische Opleiding Praktijk Sportpsycholoog (POPS) van 2 jaar. Zelf heb ik vlak 

daarvoor via het oude systeem mijn diploma behaald. Ik heb op de Vrije Universiteit diverse vakken gevolgd en uitgewerkte 

praktijkcasuistiek verricht. Per 2004 is het POPS geworden, er is veel animo voor en daarom zijn er ook strenge toelatingseisen. Je 

moet eigenlijk al tijdens je studie weten dat je het wilt en de nodige vakken volgen om te voldoen aan de toelatingseisen. Iedere 

twee jaar worden slechts 18 mensen toegelaten tot deze opleiding.’ 

Alle eisen en informatie over deze opleiding zijn terug te vinden op: http://www.exposz.nl/praktijksportpsycholoog.

Je bent afgestudeerd en dan… is er veel kans op een baan? 

‘Op dit moment is de markt wel aardig verzadigd. Er komen iedere twee jaar 18 nieuwe sportpsychologen van de POPS opleiding 

bij. Die zoeken allemaal een baan en die liggen niet voor het oprapen. De meeste sportpsychologen doen er daarom nog iets naast 

en zijn bijvoorbeeld ook nog werkzaam als ‘gewoon psycholoog’ of bewegingswetenschapper. Het zijn van een sportpsycholoog 

vergt ook ondernemerschap, hoe profileer je jezelf? Hoe zorg je dat sporters naar jóu toekomen? Je werkt vaak als zelfstandige, in 

Nederland zijn er niet echt vacatures voor sportpsychologen waarbij je vast in dienst kunt bij een bedrijf of instelling. Je moet echt 

kunnen ondernemen en jezelf in the picture zetten. In landen als Amerika of Australië is dat anders, daar zijn sportpsychologen vaak 

vast in dienst bij een club of organisatie.’

Hoe heb jij voet aan de grond gekregen als sportpsycholoog en wat houdt jouw werk in?

‘Mijn week is 50/50 verdeeld. Ik werk twee dagen in de re-integratie, waar ik mensen help die na lange afwezigheid weer aan het 

werk gaan. Daarnaast werk ik twee dagen in de week als sportpsycholoog, ik begeleid individuele sporters en geef ook cursussen in 

groepen. In Leiden geef ik al 12 jaar in samenwerking met Labyrint (studievereniging Psychologie) een basiscursus sportpsychologie. 

Mijn eerste cursus in Amsterdam begint 16 april en is georganiseerd in samenwerking met de VSPVU en VSPA.  Dat is dus bijna! 

Veel sporters en coaches vinden sportpsychologie interessant en leuk maar vanwege financiën is het vaak ontoegankelijk. De 

gemiddelde sportpsycholoog kost 85 euro excl. BTW per uur voor een individueel consult. Dat is voor de meeste mensen veel 

geld. Ik probeer me te onderscheiden van anderen door naast individuele begeleiding, ook cursussen te geven in groepen, die wat 

laagdrempeliger zijn en wat meer gericht zijn op praktische toepasbaarheid. Zo kan iedereen die geïnteresseerd is meer te weten 

komen over sportpsychologie en het toepassen in het dagelijks (sport)leven.’

Kijk je zelf nu ook anders tegen bepaalde dingen aan nu je sportpsycholoog bent? 

Bijvoorbeeld als je een voetbalwedstrijd bekijkt of als je zelf sport?

‘Ja dat denk ik wel, net als een filmmaker anders  tv kijkt wanneer hij naar een documentaire 

kijkt. Die kijkt naar hele andere dingen dan de gemiddelde kijker. Ik vind vooral de 

interviews na afloop van een wedstrijd interessant. Ook wanneer een bekende sporter bij 

een sportpsycholoog loopt, vind ik dat interessant om te zien. Bij een tennistoernooi in 

Rotterdam laatst, kwam naar voren dat Andy Murray sinds kort ook een sportpsycholoog 

had. Hij wilde er niet veel over zeggen maar na een partij had hij per ongeluk een blaadje 

laten liggen met daarop 10 zinnetjes, een soort mentale spiekbrief. Een toeschouwer zag 

het en zette het op Twitter. Dit vind ik reuze interessant. Want vooral als bekende sporters 

kenbaar maken bezig te zijn met sportpsychologie, banen ze voor ons als sportpsycholoog 

een weg. Daar maken wij dan dankbaar gebruik van.’

Voor meer informatie over en inschrijven voor de cursus sportpsychologie die 16 april start 

op de VU, kijk op www.cursussportpsychologie.nl of check facebook

Meer informatie over Lex Duvekot en zijn werk als sportpsycholoog en de cursussen die hij geeft is te vinden 

op www.lexduvekot.nl . Helemaal enthousiast over sportpsychologie? Meer informatie daarover is te vinden 

op www.vspn.nl
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DOOR: HELLA SMITS 
Iedereen kent wel iemand die geen koemelk mag drinken, gluten mag binnenkrijgen of noten moet mijden. Dit kan 

het geval zijn bij een voedselallergie, maar ook bij een niet-allergische voedselovergevoeligheid.  Maar wat is het 

verschil tussen deze twee vormen van overgevoeligheid voor voedsel, en wat zijn de principes hierachter? 

Een voedselallergie is een abnormale reactie van je lichaam op een normale voedingsstof. Je lichaam maakt 

specifieke afweerstoffen aan tegen bepaalde eiwitten in je voeding. Deze eiwitten, ook wel allergenen genoemd, veroorzaken een 

kettingreactie waardoor antilichamen vrijkomen in het lichaam. Deze antilichamen zorgen ervoor dat er chemische verbindingen 

vrijkomen, zoals histamine. Histamine zorgt voor de verschijnselen van een voedselallergie, zoals het hebben van jeuk. 

Bij een niet-allergische voedselovergevoeligheid, oftewel voedselintolerantie speelt het immuunsysteem geen rol. Hier wordt de 

reactie veroorzaakt door de slechte verteerbaarheid of opname van een specifieke voedingsstof in het lichaam. 

Er zijn ook mensen die er zelf voor kiezen om bepaald voedsel niet te eten. Niet omdat ze er allergisch of 

intolerant voor zijn, maar met een andere reden.  

Er zijn bijvoorbeeld kinderen met ADHD die hiervoor kiezen. Er is gebleken dat voeding bij 60% van de 

kinderen met ADHD een belangrijke oorzaak is van hun ADHD. Er wordt echter niet vaak gezocht naar de 

oorzaak van ADHD, maar vooral uitgegaan van het bestrijden van de symptomen. De Pelsser RED Centra 

proberen dit te veranderen en onderzoeken of ADHD bij kinderen wordt veroorzaakt door voeding. Kinderen die meedoen aan dit 

onderzoek volgen vijf weken een speciaal dieet waarbij wordt gevarieerd met verschillende soorten voedsel om te kijken waar het 

kind precies slecht op reageert, of dat het iets heel anders is dan voedsel. Na deze vijf weken wordt gekeken wat ze daarna in het 

voedingspatroon kunnen veranderen, zodat het kind minder last heeft van zijn ADHD. 

Er zijn ook mensen die om andere redenen producten mijden. Mensen die bewust geen E-nummers, of geen suiker eten 

bijvoorbeeld. Sommigen zeggen namelijk dat het binnenkrijgen van E-nummers schadelijk is voor de gezondheid. Het zou onder 

andere kunnen leiden tot hyperactiviteit, nervositeit en gedragsveranderingen. 

Dat is natuurlijk niet niks. Welke E-nummers je echt zou 

moeten mijden en welke producten E-nummer-vrij zijn, 

kun je vinden op evrijeproducten.nl. 

En waarom eten mensen dan bewust geen suiker? 

Mensen krijgen een ‘suikerdip’ . Dit houdt in dat je na 

je piek van fitheid bij het nemen van iets waar (veel) 

suiker in zit, je je daarna veel minder fit voelt. Door het eten van geen suiker 

zitten mensen die daar last van hebben vaak lekkerder in hun vel en voelen zich 

energieker. Niet iedereen heeft (erge) last van een suikerdip, dus bij de één zal 

het beter werken dan bij de ander. 

Ik vind zelf dat je niet overal rekening mee kan houden en dat je niet overal 

over moet nadenken. Na deze ontdekkingen ben ik er echter toch bewuster op 

gaan letten. Kijk maar eens een keer als je iets pakt in de supermarkt hoeveel 

E-nummers en suikers er nou eigenlijk in zitten, en bedenk dan of dat eigenlijk 

wel nodig is!

DOOR: LIEKE BIJ ’T VUUR
 
Bij het woord ̀ diëten’ denkt men al snel aan afvallen en aan televisieprogramma’s met veel te dikke mensen 

die hun voedingspatroon moeten aanpassen om kilo’s lichter te worden. Maar diëten is veel meer dan dat. 

En het beroep van een diëtiste is dan ook heel gevarieerd. Over dit onderwerp sprak ik Dascha Willemsen 

van dietistenpraktijk DDiëtist.

Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in voeding?

‘Ja, al sinds de puberteit. Ik was zelf ook al een ‘emotie-eter’ en ik had veel last van eetbuien. Daardoor ben ik altijd al geïnteresseerd 

geweest in hoe ons lichaam voeding omzet in energie, de hormoonbalans, maar vooral; waarom gebruiken we eten als troost, 

ontspanning en vervanging voor emoties.’

Wat voor studie ben je daarvoor gaan doen?  

‘Ik heb eerst de HBO-opleiding voeding en diëtetiek gedaan en heb toen stage gelopen bij een kliniek van Keith Bakker in Amsterdam. 

Later ben ik ook cognitieve gedragstherapie voor diëtisten gaan doen. Door die studie werd ik me er bewuster van waar je lichaam 

eigenlijk om vraagt.’ 

Wat voor mensen krijg je voornamelijk in je kliniek?

‘Veel meiden met eetstoornissen of meiden die eten om hun emoties te vergeten. Zij zitten vaak in een vicieuze cirkel, ik begeleid 

ze daarbij. 

Ook krijg ik veel vrouwen met PCOS, dat betekent dat hun hormonen niet in balans zijn. Zij kunnen dan vaak geen kinderen krijgen. 

Ze hebben cysten op hun eierstokken die voor verschillende klachten zorgen. Wat ik dan vaak aanbeveel is een glutenvrij dieet, 

lactosevrij, inositol & VitD3 suppletie en veel vette vis.’ 

Zijn er nog meer voedingsstoffen die je aan zou bevelen?

‘Ja, elke maaltijd zou moeten bestaan uit koolhydraten, eiwitten en vetten. Dit is belangrijk voor de bloedsuikerspiegel. Vooral de 

eiwitten en voedingsvezels zijn daarbij belangrijk. Een goed ontbijt zou bijvoorbeeld een bakje yoghurt met zaden, noten (eiwitten, 

vezels, goede vetten) en fruit (koolhydraten) zijn.’

Je adverteert op je website ook met ‘superfood’. Is dat niet een beetje een rage aan het worden?

‘Je hebt het dan over de standaard superfoods, als goji bessen en moerbeien.  Die maken inderdaad een enorme sprong in populariteit. 

Voor mij zijn ‘superfood’ voedingsmiddelen ook bijvoorbeeld broccoli of spinazie, omdat zij ook veel gezonde voedingsstoffen 

bevatten (vitaminen, mineralen, voedingsvezels).’ 

Wat doe je om zelf bewust te leven? 

‘Zelf let ik wel echt bewust op wat ik eet. Ik haal dierlijke producten altijd biologisch, bij voorkeur bij de natuurwinkel. Toch haal ik 

andere producten ook wel gewoon in de reguliere supermarkt, maar altijd biologisch. 

Natuurlijk eet ik ook wel eens een pizza, maar ik heb bijvoorbeeld nooit chips in huis. Voor mij is chocola wel een verleiding. Ik haal 

dan pure chocola, het liefst met meer dan 75% cacao. 

Als suiker gebruik ik cocosbloesemsuiker of rauwe honing. Op zout hoef ik niet zo te letten, want ik heb geen hoge bloeddruk. Zo zie 

je maar dat een eetpatroon per persoon heel erg kan verschillen. Niet ieder mens is gebaat bij dezelfde voedingsstoffen. Het gaat er 

vooral om wat je eigen lichaam nodig heeft en waar het om vraagt.’ 

Heb je door dit interview meer interesse gekregen in voeding, of heb je een vraag. 

Neem dan eens een kijkje op de website van DDiëtist:  www.ddietist.nl 

INTERVIEWDIËTEN
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WAT TE DOEN..
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DOOR: HELLA SMITS

Bij een nummer met het thema ‘Eten, sporten en diëten’ mogen leuke plekjes om te eten natuurlijk niet ontbreken. Dit keer wat 

restaurantjes met wat specialer eten.

LEKKER VERANTWOORD ETEN DOE JE BIJ ..
 
..SLA. Bij SLA hebben ze van alles met een S: Salades, Sappen, Soepen en Snacks. 

Het leukste wat ik van dit restaurant vind, is dat je hier voor 8 euro zelf je salade 

samen kan stellen. Dus als je een keer gezond uit eten wilt, kun je hier zeker terecht! 

En je kunt natuurlijk altijd een lekker toetje nemen, want té gezond is ook weer niet 

goed natuurlijk ;). SLA zit trouwens op heel veel verschillende plekken in Amsterdam:

Middenweg 55B-H; Utrechtsestraat 10hs; Claude Debussylaan 35 (heel dichtbij de VU); 

Westerstraat 34; Ceintuurbaan 149

..van ’t Spit. Houd je van kip? Dan is dit ‘the place to be’. Kip is hier namelijk 

wat je kan krijgen. De kip hier is 100% diervriendelijk opgegroeid. Verder zijn ze 

helemaalantibioticavrij. 

De Clercqstraat 95

..Fifteen. Opgericht door Jamie Oliver en bestaat dit jaar 10 jaar! Hier 

werken 15 jongeren die voor grote uitdagingen hebben gestaan. Zij 

krijgen de kans hun leven een nieuwe wending te geven. Het eten 

doet mij iets chiquer aan. Zo kun je hier bijvoorbeeld een entrecote of 

kabeljauw eten en zijn er ook nog verschillende bijgerechten waar je uit 

kunt kiezen. Verder wordt alles hier lokaal en duurzaam geproduceerd. 

Jollemanhof 9

LEKKER ETEN & DRINKEN DOE JE BIJ ..
..CT coffee & coconuts. Dit is echt een super leuk tentje waar je heerlijk tot 

rust kan komen. Het is het voormalig Ceintuur Theater en dat hebben ze prachtig 

verbouwd in een relaxte lounge. Dus mocht je even ergens willen gaan lunchen 

of een lekker sapje willen drinken, dan is dit zeker een aanrader! 

Ceintuurbaan 282-284

..REM Eiland Restaurant. Dit is een voormalig platform waar een 

zendmast op stond, waarmee in de jaren vijftig stiekem commerciële 

televisie uitgezonden kon worden. Tegenwoordig kun je hier heerlijk 

eten en je hebt een prachtig uitzicht over het IJ, de Minervahaven en de 

nieuwe architectuur van de Spaardammerhout. 

Haparandadam 45-2 

..Fondue & Fondue. Zin om eens lekker te gaan fonduen buiten de deur? Dan is Fondue 

& Fondue een goede plek. Ze hebben verschillende soorten fonduen: er kan worden 

gekozen uit een vlees-, kaas- of visfondue. 

De Overtoom 415

..Mossel & Gin. Ik moet zeggen dat ik alleen de naam al erg leuk en aantrekkelijk vind. De naam verklapt eigenlijk ook wel het doel 

van dit restaurant: het eten van mosselen en het drinken van gin. Dus is dit helemaal jouw ding, of lijkt het je wel spannend om een 

keer te proberen? Ga dan naar Mossel & Gin! 

Gosschalklaan 12 

PLEKJES AMSTERDAM PLEKJES AMSTERDAM
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VARKENSREEPJES MET MIHOEN, WOKGROENTE EN CASHEWNOTEN

36

INGREDIËNTEN VOOR 3-4 PERSONEN

- 2 el olijfolie

- 1-2 cm verse gember 

(afhankelijk van je persoonlijke voorkeur)

- Vleeskruiden (of peper en zout)

- 400 gram (magere) varkensreepjes

- 800 gram Japanse wokgroente 

(2 x zakje 400 gr. AH) 

- 150 – 200 ml woksaus Sweet & Sour

- 400 gr mihoen

-4 el ongezouten cashewnoten, of gewoon de 

hele zak van 150 gr.

Eet smakelijk!

Jetty Klaver

LIMBURGS STOOFPOTJE: “ZOERVLEISJ”

37

PANNENLAP STUDENT PANNENLAP DOCENT

Een keuken zonder cashewnoten is voor mij als een actief lid zonder groen vest: geen 

optie.  Het liefst eet ik ze de hele dag door; dus waarom niet ook bij het avondeten? 

Mijn moeder kwam een aantal maanden geleden met dit recept en sindsdien 

behoort het zeker tot mijn favorieten. Het fijne is dat dit recept snel klaar is en heerlijk 

smaakt zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen! Mocht je het jezelf iets 

moeilijker willen maken, dan kan je de groente los kopen, wassen en snijden (paksoi, 

gele wortel, kastanjechampignons, rode ui, prei en peulen), zelf experimenteren met 

meer gember of eventueel koriander toevoegen.

1. Kruid de varkensreepjes naar eigen voorkeur en zet ondertussen een pan water  

 op het vuur voor de mihoen.

2. Verwarm de olie in een wokpan. Schil het buitenste laagje van de gember en   

 rasp deze in de pan met de olie. Laat dit 1 minuut fruiten.

3. Voeg de varkensreepjes toe en bak ze 3 minuten op hoog vuur.

4.. Voeg de wokgroente, de woksaus en 50 ml water toe en roerbak alles nog 5   

 minuten.

5. Doe ondertussen de mihoen in de pan en kook deze volgens de aanwijzing op  

 de verpakking (meestal is dit slechts 2 minuten).

6. Giet de mihoen af, haal alles van het vuur, strooi cashewnoten over je eten en 

 geniet!
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AANKOMENDE EVENEMENTEN
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DOOR: JAMIE BERKHOUT

VSPVU ACTIVITEITEN  
10 t/m 19 april   25 april    

VSPVU-reis Praag & Krakau  Batavierenrace  

29 april  

Algemene Bestuursvergadering #6      

1 t/m 3 mei    7 mei

Actief leden weekend  Borrel #4

FESTIVALS
11 april   

Cherry Blossom Festival: Het Japanse Sakura 

(Kersenbloesemfestival) markeert de start van de lente. 

Volgens traditie vieren families en vrienden dit met een 

picknick onder de kersenbomen die in bloei staan. Geniet 

van Japanse hapjes & drankjes en culturele gebruiken.

5 mei  

Bevrijdingsfestival: Tijdens het Bevrijdingsfestival 

Amsterdam 2015 kun je de gehele dag genieten op 

verschillende locaties in de Amsterdamse binnenstad. De 

dag wordt afgesloten met het concert op de Amstel. Dit 

concert wordt gegeven op een drijvend podium met als 

uitzicht het Koninklijk Theater Carré.

15 t/m 17 mei 

Amsterdam Coffee Festival: Vanuit heel Europa komen 

barista’s en andere koffie-experts voor dit festival. Bezoekers 

kunnen op de NDSM werf verschillende soorten koffie 

proeven, workshops volgen en luisteren naar live muziek.

30 mei  

Flying Dutch: Dj’s als Hardwell, Afrojack, Fedde Le Grand, 

Armin van Buuren en Showtek vliegen de hele dag 

per helikopter van en naar Amsterdam, Rotterdam en 

Eindhoven. In Amsterdam zijn zij te zien in het Olympisch 

stadion.

FEESTEN
27 april 

Loveland van Oranje: Het traditionele oranjefeest wordt 

gevierd in het Meerpark. De 20e editie van het feest belooft 

weer een geweldig feest in de buitenlucht te worden. Met 

namen zoals: Loco Dice, Pan-Pot en Agoria. Kaarten: €17.50

Kingsday open air festival: Op de Naritaweg vlak bij 

Sloterdijk. DJ’s zoals Tapeshe en Lexer. Kaarten: €22.50

Kingsland: Een koninklijk feestje bij Amsterdam RAI. Er 

zullen meerdere podia aanwezig zijn met bekende namen 

zoals Martin Garrix, Hardwell en  Showteck. Kaarten: €32.50

Kingsday festival: Vindt plaats in het Olympisch Stadion. 

Er zijn verschillende podia met DJ’s waaronder Dirtcaps, 

Yellow Claw, Bakermat en Girls love DJ’s. Kaarten: €29.50

OVERIGE ACTIVITEITEN
18 t/m 21 april

World Press Photo: De jaarlijkse internationale wedstrijd 

voor persfotografie keert in april terug naar Amsterdam. 

De beste exemplaren worden geselecteerd voor een 

reizende expositie met meer dan honderdvijftig foto’s. De 

tentoonstelling is te bezichtigen in de Nieuwe Kerk.

18 t/m 25 april 

Museumweekend: In dit weekend zijn diverse 

Amsterdamse musea (ongeveer 20) gratis toegankelijk óf  

hebben een toegangsprijs voor het symbolische bedrag 

van €1. Naast de gereduceerde tarieven zijn er ook speciale 

activiteiten bij de musea. Een aantal musea die deelnemen: 

Het Scheepsvaartmuseum, Science Center Nemo, Het 

Verzetsmuseum en het Eye Film Instituut.

13 t/m 17 mei 

Rollende Keukens: Bij de Westergasfabriek staan 

honderden verbouwde campers, dubbeldekkers, busjes 

en brommers waar je verschillende soorten culinaire 

hoogstandjes kunt proeven. Dit is de achtste editie van het 

mobiele eetfestijn.

AGENDA



Morgen

Morgen is die dag. Dan gaat alles beter.

Morgen weer die lach en nog een kilometer.

Morgen zonder spijt, de dag opnieuw beginnen.

Morgen is het tijd. Om die stap te overwinnen

Morgen gaan we op dieet en stoppen we met roken.

We snacken en we snoepen niet.

Gaan elke avond koken

Maar morgen is nog heel ver weg, 

dus maak ik me geen zorgen

Want alles wat vandaag nog kan

Is voor de dag van morgen.

illustratie: Robert Schutte

Lieke bij ‘t Vuur


