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IN TEAM NAAR EEN GEZONDE SPORTKANTINE 
Praktische tips van over de Nederlandse grens 

De bal is rond, maar de appel ook. Een slogan uit een reclamespotje dat in Nederland 

loopt om voetbalclubs aan te zetten hun sportkantine gezond te maken. Ook Vlaamse 

sportclubs en gemeentelijke sportdiensten kunnen leren uit de ervaringen van onze 

noorderburen. 

“Mijn zoon speelt voetbal. De wedstrijd is nog niet afgefloten of ik zie al een plateau bier 

richting kleedkamer vertrekken. Zelf ben ik lid van een fietsclub. Het eerste wat iedereen 

(behalve ikzelf) vroeger altijd deed na de rit, was een pint bestellen.” Het getuigenis van 

Johan Van Dijcke, sportfunctionaris op de sportdienst van Bonheiden, klinkt bekend in 

de oren. Sporten en alcohol gaan vaak hand in hand.  

Spelers en supporters blijven na het sportgebeuren graag hangen. Het biertje hoort bij 

de gezelligheid van de kantine, het middelpunt van de sportvereniging. En naast dat 

biertje staat vaak een bakje friet, terwijl de jongsten frisdrank en chips tot zich nemen. 

Sporten is gezond, zo wil het cliché, maar de lijn doortrekken vóór en na de wedstrijd 

blijkt een ander paar mouwen. 

 

“Eigenlijk is dat best vreemd”, vindt Linda Schonewille van 
Jongeren Op Gezond Gewicht, de Nederlandse organisatie 
met zetel in Den Haag die overgewicht bij kinderen wil 
terugdringen. “We zijn het er allemaal roerend over eens dat 
we onze kinderen moeten laten bewegen, maar aan de 
andere kant straalt de kantine van de sportclub, de sporthal 
of het zwembad van de gemeente zelden gezondheid uit. Er 
zijn nochtans redenen genoeg om een gezondere kantine te 
creëren. Gezonde voeding is alleen al belangrijk omdat 
jongeren bouwstoffen nodig hebben om te groeien. 

Ongezonde voeding heeft een negatief effect op de ontwikkeling en (sport)prestaties van 

kinderen en jongeren, ook wanneer ze een ‘normaal’ postuur hebben. Hun energieniveau 

en welbevinden nemen erdoor af. Ongezonde voeding leidt tot overgewicht, want 

overgewicht ontstaat voor twintig procent door niet te bewegen, maar voor tachtig 

procent door verkeerde voeding. Het is bekend dat obesitas en diabetes enorm aan het 

toenemen zijn. In Nederland bijvoorbeeld heeft één op de acht kinderen overgewicht. 

Overgewicht is een behoorlijke kostenpost voor de samenleving.” 

Draagvlak creëren 

In de lente van 2014, tijdens het WK hockey in Den Haag, ging Jongeren Op Gezond 

Gewicht van start met een project om de sportkantines in Nederland te helpen 

omturnen tot gezonde leefomgevingen. “Eerst onder de naam ‘De Gezonde Sportkantine’, 

maar daarvan zeiden de mensen algauw: ‘Gezond? Allemaal goed en wel, maar kom niet 

aan mijn bal gehakt of mijn frieten, want het moet leuk blijven’”, zegt Schonewille. 
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“Daarom hebben we in oktober dit jaar de naam van het project veranderd in ‘Team:Fit, 

samen voor een gezonde sportkantine’. We willen meer het teamgevoel beklemtonen.” 

De verwijzing naar dat ‘team’ is niet zomaar een marketingtrucje, aldus Schonewille, 

maar dekt ook helemaal de lading. “Als je als club of sportdienst wilt gaan voor een 

gezonde kantine, is de eerste stap een team samenstellen. Zorg dat je binnen je 

vereniging medestanders hebt: een vertegenwoordiger van de kantinecommissie, een 

bestuurslid, een betrokken ouder, misschien wel een speler uit de eerste ploeg die als 

ambassadeur wil optreden voor zijn vereniging en dus ook een voorbeeld kan zijn voor 

de jeugd van de vereniging. Door bijvoorbeeld geen tien biertjes te drinken na zijn 

wedstrijd op zaterdag maar zich te beperken tot een tweetal.” 

“Met dat team ga je in volgende instantie op de eerste vergadering bepalen wat je wil 

bereiken”, vervolgt Schonewille. “Bij ons in Nederland zijn al bijna duizend 

sportverenigingen aan de slag met Team:Fit – het streefdoel was 1.200 in 2020. De 

doelstellingen verschillen heel sterk van vereniging tot vereniging. Sommige zijn al heel 

blij als ze kleine stapjes kunnen zetten: als ze de suikerdrankjes tijdens de rust van de 

jeugdwedstrijdjes kunnen vervangen door water en fruit of als er een gezond broodje 

aan de kaart wordt toegevoegd. Andere gaan voor drastischere maatregelen en gooien 

bijvoorbeeld de frietpan eruit. Om te bepalen hoever je kunt gaan, kan je bijvoorbeeld 

een enquête houden onder de leden. Zo creëer je ook een draagvlak.” 

Gezond aanbod 

In Nederland heeft het Voedingscentrum, zowat het equivalent van het ViGeZ (Vlaams 

Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie), richtlijnen opgesteld voor een 

gezond aanbod in sportkantines, die ook voldoen aan de normen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

Richtlijn 1: stimuleer het drinken van water door ervoor te zorgen 
dat er gratis te verkrijgen is. “Vaak krijg je als tegenargument dat 
dit ten koste zou gaan van de verkoop van andere dranken, maar 
het tegendeel blijkt waar”, merkt Schonewille op. “Als mensen 
gratis water krijgen, zijn ze juist meer geneigd nog iets anders te 
kopen. Het één sluit het ander niet uit.” 

 “Stimuleer het 
drinken van water 

door ervoor te 
zorgen dat er gratis 

te verkrijgen is” 

Richtlijn 2: voorzie in iedere productgroep minstens één betere keuze. “Heb je een witte 

tosti in het aanbod, zorg dat er een gezondere keuze naast staat”, verklaart Schonewille. 

“Dat kan bijvoorbeeld een broodje gezond zijn of een bruine tosti.”  

Richtlijn 3: geef de betere keuze een prominente plaats. “Als je 
vooral frisdrank ziet staan, ben je meer geneigd om dat te 
drinken”, zegt Schonewille. “Als er iets gezonds in het zicht staat, 
ga je dat eerder kiezen. Zorg dus dat de kantine gezondheid 
uitstraalt.” Daarbij aansluitend richtlijn 4: bied groente en/of 
fruit aan. 

 

“Geef de betere 
keuze een 

prominente plaats.” 
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Niet iedereen natuurlijk staat te applaudisseren als het aanbod in zijn of haar favoriete 

clubkantine plots een gedaanteverwisseling ondergaat. Hoe kan je als vereniging of 

sportdienst mogelijke weerstand vermijden of counteren? Schonewille: “Om te beginnen 

hoef je niet per se de hele cultuur van de vereniging te veranderen. Als na een match de 

derde helft voor de veteranen heilig is, begin dan op de dagen dat de kinderen en 

jongeren spelen en zet op die momenten bijvoorbeeld de frituurpan uit. Belangrijk is 

vooral dat er een gezond aanbod aanwezig is en dat erover nagedacht wordt. Soms kan 

dat al door heel kleine dingen toe te voegen of aan te passen: vloeibaar in plaats van 

vast frituurvet, ook bruine broodjes aanbieden, gezondere chips, popcorn en snacks, 

koeken met meer vezels en kleiner verpakt snoepgoed, minder zoete drankjes of met een 

lager alcoholpercentage, gezonde producten leuker maken voor kinderen door 

bijvoorbeeld stickers op een appel te plakken of een smiley op een banaan of door het 

eten in een bepaalde vorm te leggen, zoals een hartje.”  

Gezonde financiën 

Alle goede wil ten spijt blijft in veel clubs de bekommernis bestaan dat een gezonde 

sportkantine ook een aanslag op de clubkas betekent. Het is een van de belangrijkste 

argumenten van de tegenstanders van verandering. “Dat hoor je inderdaad vaak”, zegt 

Schonewille. “Via Le Crédit Sportif, onze partner die kassasystemen levert bij 

sportverenigingen, hebben wij een heel goed zicht op de financiële impact. Verenigingen 

die met een gezond aanbod aan de slag gaan, kennen gemiddeld de eerste drie 

maanden omzetverlies, maar daarna herstellen de inkomsten zich en halen ze weer het 

vroegere niveau. Het is nog onduidelijk waar dat precies aan ligt. Komt het doordat ze in 

het begin te veel of te weinig inkopen? Of spelen er andere elementen? In ieder geval: 

gezond kan ook centen opleveren!” 

Net als met het aanbod is het ook op financieel vlak 
vooral een kwestie van slim en creatief te zijn, 
onderstreept Schonewille. “Zorg voor scherpe prijzen. 
Prijs het broodje gezond niet zo heel veel duurder en 
liefst zelfs goedkoper dan de vette hap. 

 “Prijs het broodje gezond 
niet zo heel veel duurder en 
liefst zelfs goedkoper dan 

de vette hap.” 

Op Papendal (nationaal topsporttrainingscentrum in Nederland, nvdr) rekenen ze 

bijvoorbeeld een vettaks aan: op alles wat vet is nemen ze iets meer winstmarge. Wat 

dan weer toelaat om de gezonde producten goedkoper te maken. Een andere praktische 

tip: maak combodeals. Stimuleer de verkoop door bijvoorbeeld een bruine tosti aan te 

bieden in combinatie met een flesje water. Op die manier bepaal jij wat de 

aantrekkelijke keuzes zijn en maak je gezonde producten nog aantrekkelijker. En nog 

een laatste: heb je brood van gisteren over, gebruik het dan om er tosti’s mee te maken. 

Of spreek af met het kinderdagverblijf om de hoek dat het overgebleven fruit naar de 

kantine gaat.” 
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Keren we ten slotte terug naar het begin van dit verhaal: het alcoholverbruik in de 

kantine. De inkomsten uit de bierverkoop mogen dan nog gecompenseerd worden door 

de verkoop van gezonde alternatieven, er rest nog een ander probleem: wat als die 

bierproducent ook nog eens (hoofd)sponsor is van de club? “Het moment dat de 

vereniging met gezondheid aan de slag gaat, sluit ze misschien een paar potentiële 

sponsors uit”, geeft Schonewille toe. “Maar ook het omgekeerde is waar: er zullen juist 

andere merken en bedrijven geïnteresseerd raken. Er gaat tegelijk een nieuwe wereld 

open. Dat mag dus geen belemmering zijn om de stap te zetten.” 

 

Verslag door Benedict Vanclooster van de  
presentatie van Linda Schonewille ‘Samen voor een gezonde sportkantine’  

op de Kennisdag gezond sporten op 7 december 2016 in het AFAS-stadion te Mechelen. 

 

http://www.bloso-kics.be/GES/Gedeelde%20%20documenten/Kennisdag%20gezond%20sporten/161207_Sessie5_Presentatie_Linda_Schonewille_gezonde_sportkantine.pdf

