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Samen 
gezond & fit!

v o o rwoor d

voorwoord 5

Gezond eten, veel sporten en bewegen is leuk! 
Voor topsporters, maar zeker ook voor jou! Door goed 
voor jezelf te zorgen ga jij je beter voelen en presteer je 
beter op school en tijdens het sporten. Goed voor jezelf 
zorgen doe je door onder andere gezond te eten, veel te 
bewegen, goed uit te rusten en veel plezier te maken.

In dit Fitboekje vind je informatie over hoe jij dit moet 
doen en hoe topsporters van PEC Zwolle, Djopzz Regio 
Zwolle Volleybal en Landstede Hammers dit doen. 
Ook hebben zij een aantal tips voor jou.

Veel leesplezier en vergeet niet: gezond eten en veel 
bewegen is leuk! 

fitboek
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Spelersprofiel

Eliano Reijnders

Club: PEC Zwolle (middenvelder)

Leeftijd: 20 jaar (23 oktober 2000)

Lengte: 1,70 meter

Handtekening
Scoor hier jouw handtekening

ELIANO REIJNDERS
Q&A met Eliano
(vragen gesteld door kinderen van 6 t/m 12 jaar)

1    Waarom ben je met de sport begonnen? 
Ik ben begonnen met voetbal omdat ik het een leuke 
sport vind en ik kan mijn creativiteit laten zien op het 
veld. 

2   Wat is je lievelingsoefening met of zonder de bal? 
Ik vind ‘De Zidane’ het leukst om te doen. Als ik de mogelijk-
heid heb in een wedstrijd dan doe ik die graag. De aanname 
moet dan goed zijn. En ook moet je goed kijken hoe de 
verdediger gepositioneerd staat.

3   Wat is je favoriete toernooi? 
Elk toernooi die ik in de jeugd gespeeld heb was mooi, 
omdat er mooie prijzen gewonnen konden worden.

4    Hoelang duurt het voordat je 
      een topsporter bent? 
Ik begon als amateur bij WVF, daarna speelde ik 4 jaar 
bij FC Twente in de jeugdopleiding. Na een jaartje bij de 
amateurs van CSV’ 28 kwam ik bij PEC Zwolle. Hier speel 
ik nu bijna 5 jaar.

5     Hoe ben jij zo goed geworden?  
Ik denk dat elke voetballer veel moet laten om topsporter 
te worden. Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet kan 
uitgaan, dat je vroeg moet slapen en dat je goed op je 
voeding moet letten.

6     Hoeveel uur per week train jij? 
Per dag train ik ongeveer 3 uur, dat is per week ongeveer 
20 uur. Ik ben vaak om 9.00 uur op de club, zodat ik eerst 
een uur krachttraining kan doen en daarna trainen we 
1,5 tot 2 uur met het team.

7     Wat doe je graag in je vrije tijd 
       (andere hobby’s)? 
In mijn vrije tijd ben ik vaak aan het vormgeven. Dit doe 
ik via de computer met programma’s als Photoshop. 
Ik ben bezig met het opzetten van een eigen kledingmerk 
en daar ontwerp ik zelf voor. Daarnaast ga ik ook nog 
naar school. 

8    Eet je elke dag groenten? 
Ik eet elke dag groenten en ik vind alles lekker. 

9    Wat is je lievelingseten? 
Mijn lievelingseten is Indonesisch eten. Gerechten met 
nasi en bami vind ik erg lekker. Thuis eten wij vaak 
Molukse gerechten. 

10    Waar droom je nog van? 
Ik droom ervan om een bekende profvoetballer te worden. 
Daarmee bedoel ik internationaal bekend. Het lijkt mij 
gaaf om in Spanje te spelen en natuurlijk wil ik graag het 
Nederlands Elftal halen.

11    Welke tips heb jij voor de kinderen? 
Dat je moet genieten van je sport en dat voeding heel 
belangrijk is. Dat gaat je ook helpen om je doelen te 
bereiken.

Mijn favoriete oefening
Scan deze QR-code, check mijn favoriete 
oefening en doe mee!

ELIANO REIJNDERS

fitboek

“Mijn lievelingseten 
   is Indonesisch en we eten 
vaak Molukse gerechten” 
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Marianne HET LAM
Q&A met Marianne
(vragen gesteld door kinderen van 6 t/m 12 jaar)

1    Waarom ben je met de sport begonnen? 
Ik deed mee met een volleybaltoernooi op school, dat 
vond ik heel leuk. En ik ben natuurlijk heel lang, dus dat 
hielp ook wel mee.

2   Wat is je lievelingsoefening met of zonder de bal? 
Het aanvallen bij volleybal vind ik het leukst. Ook vind ik 
het leuk om een aanval van de tegenstander te blokkeren. 

3   Wat is je favoriete toernooi? 
Ik vind elke wedstrijd in het Landstede Sportcentrum 
fantastisch, vanwege de omgeving en de sfeer. En hoe 
verder we in het seizoen komen, hoe spannender de 
wedstrijden worden. De play-offs en de bekerwedstrijden 
zijn toch wel het leukst.

4    Hoelang duurt het voordat je 
      een topsporter bent? 
Je moet hard werken om topsporter te worden. Daar-
voor moet je goed naar jezelf luisteren en vooral plezier 
houden. Je ziet je familie minder vaak, want je kiest altijd 
voor de sport. Soms betekent het ook dat je moet trainen 
in plaats van naar een feestje gaan.

5     Hoe ben jij zo goed geworden?  
Ik was al 16 toen ik ging volleyballen, dus ik was eigenlijk 
heel laat. Ik moest het altijd hebben van hard werken en 
ik legde de lat voor mezelf altijd hoog. Daarnaast moet je 
goed luisteren naar de mensen om je heen.

6     Hoeveel uur per week train jij? 
We trainen van maandag tot en met vrijdag met het 
team. Een training duurt 2 tot 3 uur. En ik doe 4 keer in 
de week een uur krachttraining. Dus ongeveer 15 uur per 
week. En in het weekend spelen we een wedstrijd..

7     Wat doe je graag in je vrije tijd 
       (andere hobby’s)? 
Naast het volleyballen ben ik sportdocent. Daar ben ik 
dus veel tijd aan kwijt. En ik vind het belangrijk om met 
vrienden af te spreken. Daarnaast slaap ik graag uit.

8    Eet je elke dag groenten? 
Ik eet elke dag groenten. Ik eet eigenlijk alle groenten 
wel, maar het meest eet ik broccoli, boontjes en paprika. 

9    Wat is je lievelingseten? 
Ik vind curry heel lekker en bijna al het eten met rijst 
gaat er bij mij wel in. En een goede pizza met veel vlees 
gaat er ook goed in.

10    Waar droom je nog van? 
Ik droom ervan om mee te spelen om de landstitel. Het 
lijkt me heel leuk om kampioen te worden in Nederland. 
Je moet bij de top 2 eindigen om kampioen te kunnen 
worden.

11    Welke tips heb jij voor de kinderen? 
Het belangrijkste is plezier houden in je sport. Een keer 
niet leuk trainen betekent niet dat je gelijk moet stoppen 
met sporten. Dus je moet ook doorzetten en goed naar 
jezelf luisteren.

Mijn favoriete oefening
Scan deze QR-code, check mijn favoriete 
oefening en doe mee!

Spelersprofiel

Marianne het Lam

Club: Djopzz Regio Zwolle Volleybal 

Leeftijd: 29 jaar (19 september 1991)

Lengte: 1,91 meter

Handtekening
Scoor hier jouw handtekening

“Ik eet elke dag groenten. 
  Ik eet eigenlijk alle groenten wel, 
maar het meest eet ik broccoli, 
     boontjes en paprika”

fitboek



PEC Zwolle United
Het maatschappelijk hart van PEC Zwolle!

peczwolleunited.nl

TIPS & TRICKS
 -bewegen-
De topsporters hebben nog meer goede tips voor jou! 
Op deze pagina tips als het gaat om lekker in beweging blijven.

11

trampoline, 
klimmen en dansen

Meer

Klim op de rug van bijvoorbeeld je vader. 
Probeer helemaal rond te klimmen zonder 
de grond te raken.

De Gezondheidsraad adviseert ook dat 
kinderen minimaal drie keer per week 
bot- en spierversterkende activiteiten 
doen (bijvoorbeeld: trampoline springen, 
bal overgooien, klimmen en dansen)

Bewegen is goed, maar nog 
meer bewegen is veel beter!

Ga op de fiets of 
lopend naar school

Leuke activiteit: 
De Koala

Ren als het kan elke dag 
5 keer de trap op en af

Speel 30 minuten 
per dag buiten

fitboek
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Spelersprofiel

Jerom Oude Aarninkhof

Club: Landstede Hammers

Leeftijd: 20 jaar (18 mei 2000)

Lengte: 1,90 meter

Handtekening
Scoor hier jouw handtekening

Q&A met Jerom
(vragen gesteld door kinderen van 6 t/m 12 jaar)

1    Waarom ben je met de sport begonnen? 
Ik ben begonnen met basketbal omdat mijn moeder en 
broer ook op basketbal zaten. Ik vond het toen al heel 
leuk en ik vind het nog steeds leuk om te doen.

2   Wat is je lievelingsoefening met of zonder de bal?  
Ik kan goed driepunters schieten, dus ik hoef in een 
wedstrijd maar een klein gaatje te zien om het schot 
te lossen.

3   Wat is je favoriete toernooi? 
De leukste toernooien vond ik de jeugd EK’s, daar kon 
ik mezelf meten met de beste spelers van mijn leeftijd 
uit andere landen.

4    Hoelang duurt het voordat je 
      een topsporter bent? 
Topsport begon voor mij toen ik naar de middelbare 
school ging. Ik ging 2 keer op een dag trainen, daarvoor 
moest ik een uur reizen van Hengelo naar Zwolle. 
Dat betekende dat ik 5.45 uur uit bed moest en rond 
19.00 uur weer thuis was. Vrienden had ik bij 
het basketbal, maar thuis nauwelijks. Ik moest er 
veel voor laten, maar het is het allemaal waard.

5     Hoe ben jij zo goed geworden?  
Ik denk dat ik topsporter ben geworden doordat ik 
een doel voor ogen had en ik er alles voor wilde laten.
 Ik werkte buiten de trainingstijden aan mezelf om beter 
te worden. Ik wilde bijvoorbeeld leren dunken, dus deed 
ik veel squats en beenoefeningen om mijn spieren 
sterker te maken. 

6     Hoeveel uur per week train jij? 
Wij trainen 4 uur per dag, en afhankelijk van het aantal 
wedstrijden per week is dat 5 of 6 dagen het geval. 
Dus dat is ongeveer 22 uur per week en daarnaast nog 
de wedstrijden. Ook individueel train ik nog steeds om 
beter te worden.

7     Wat doe je graag in je vrije tijd 
       (andere hobby’s)? 
Ik lees veel boeken. Dat zijn voornamelijk boeken die 
gaan over aansturen van een bedrijf. Ik heb zelf een 
bedrijf gehad in gembershotjes, waar ik mezelf heb laten 
uitkopen. Nu ben ik bezig met het opzetten van een 
bedrijf in gepersonaliseerde trainingsschema’s en 
work-outs voor thuis. Ik vind het hartstikke leuk om 
mijn kennis te vergroten. 

8    Eet je elke dag groenten? 
Ik eet elke dag groenten en het liefst broccoli, omdat daar 
veel proteïnes in zitten. Het liefst in combinatie met kip. 

9    Wat is je lievelingseten? 
Mijn lievelingseten is pizza. Mijn voorkeur gaat uit naar 
pizza margherita of pizza shoarma. En voor de mensen 
die het zich afvragen: ananas op een pizza kan wel.

10    Waar droom je nog van? 
Ik droom ervan om het Europese basketbal verder te 
ontdekken. Ik zou graag nog een Europees avontuur mee 
willen maken. Ik zou het gaaf vinden om te spelen in 
bijvoorbeeld Spanje, Duitsland of Frankrijk.

11    Welke tips heb jij voor de kinderen? 
Als je een doel hebt en je wil er echt voor gaan, dan moet 
je er alles voor laten. Dat betekent dat alles wat je doet 
te maken heeft met het behalen van je doel.

Mijn favoriete oefening
Scan deze QR-code, check mijn favoriete 
oefening en doe mee!

JEROM OUDE AARNINKHOF

fitboek

“Ananas op een pizza   
    kan echt wel” Jerom Oude Aarninkhof

fitboek
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DOMINIQUE BRUINENBERG
Q&A met dominique
(vragen gesteld door kinderen van 6 t/m 12 jaar)

1    Waarom ben je met de sport begonnen? 
Ik ben begonnen met voetballen omdat mijn broer 
voetbalde, dus dat vond ik supercool.

2    Wat is je lievelingsoefening met of zonder de bal? 
Het liefst doe ik ‘rondje om de wereld’. Daar heb ik veel 
op getraind, waardoor ik daar nu goed in ben.

3    Wat is je favoriete toernooi? 
Ik heb 2 Champions League wedstrijden mogen spelen. 
Daar zit alles in met het opkomstmuziekje en ook de 
sfeer is heel bijzonder. Dus de Champions League is mijn 
favoriete toernooi.

4    Hoelang duurt het voordat je een topsporter bent? 
Om topsporter te worden moet je sowieso heel veel trainen 
en in mijn geval ging ik al van jongs af aan niet naar 
feestjes laat op de avond. Ook zorgde ik dat ik de volgen-
de dag fit was om weer te kunnen trainen.

5    Hoe ben jij zo goed geworden?  
Door het vele trainen ben ik dus ook goed geworden. 
En daarnaast is het belangrijk om goede keuzes te 
maken met eten, slapen en trainen. 

6    Hoeveel uur per week train jij? 
Wij trainen met het team ongeveer 15 uur per week en 
zelf train ik ook nog, dus in totaal train ik zeker wel een 
dikke 20 uur per week.

7    Wat doe je graag in je vrije tijd (andere hobby’s)? 
Ik kijk heel veel voetbal, zoals Engels voetbal, 
de Champions League en natuurlijk ook Nederlandse 
wedstrijden. Daarnaast kijk ik graag series op Netflix, 
ik lees graag boeken en ik houd van koken en bakken.

8    Eet je elke dag groenten? 
Ik eet veel groenten, dat is ook belangrijk. Ik lust bijna 
alle groenten en het liefst eet ik courgette en bloemkool.

9    Wat is je lievelingseten? 
Ik vind sushi het allerlekkerst, het liefst van een restaurant. 
Ik probeer het zelf ook weleens te maken, maar dat is 
best moeilijk en kost veel tijd. Daarnaast kan het natuur-
lijk ook mislukken, maar ik vind het wel leuk om te doen.

10    Waar droom je nog van? 
Mijn droom is om nog meer Champions League wedstrijden 
te spelen en om kampioen te worden. Dat zou kunnen 
bij een topclub in Nederland, maar dat zou ook in het 
buitenland kunnen. In het buitenland heb ik geen voor-
keur voor een land, als het maar een club met ambitie is. 

11    Welke tips heb jij voor de lezers? 
Het is belangrijk om voor de training goed te eten, dat 
zorgt voor veel energie. Ook na de trainingen moet je 
goed eten, zoals veel groenten en genoeg eten om goed 
te herstellen. 

Mijn favoriete oefening
Scan deze QR-code, check mijn favoriete 
oefening en doe mee!

Spelersprofiel

Dominique Bruinenberg

Club: PEC Zwolle

Leeftijd: 28 jaar (23 januari 1993)

Lengte: 1,64 meter

Handtekening
Scoor hier jouw handtekening

“Om topsporter te worden 
moet je sowieso heel 
    veel trainen”

fitboek



TIPS & TRICKS
 -online-
De topsporters hebben nog meer goede tips voor jou! Op deze pagina 
vind je tips als het gaat om online zijn, maar ook om goed je rust te 
pakken. Rust is namelijk erg belangrijk voor je prestaties op school, 
tijdens het sporten en om goed te kunnen herstellen. 
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Slaap 10 uur 
per nacht

Let op wat 
je online deelt!

Klik hier voor de video  

Neem tijdens het gamen om het half uur 
minimaal tien minuten pauze. Ga bijvoorbeeld 
even naar buiten, paar keer de trap op en af of 
wat anders waarbij je in beweging bent.

Maak afspraken met je ouders over hoelang je mag 
gamen (bijvoorbeeld maximaal twee uur per dag).

Voor je gezondheid moet je 
ook goed slapen.

Zo kom je beter in slaap en slaap 
je rustiger. Je wordt uitgerust wakker.

Je eet beter met
de tv uit en zonder telefoon.

Alles wat je deelt op internet blijft 
altijd online vindbaar. Let dus op 
wat je online zegt of deelt, zoals 
foto’s en persoonlijke informatie 
als jouw adres en telefoonnummer. 
Twijfel je ergens over, bespreek het 
dan met je ouders.

Max twee uur 
per dag

30 / 10

Leg minimaal een uur voordat je 
naar bed gaat je telefoon weg

Eet aan tafel

 Passie voor sport         Ondernemend         Verbindend         Professioneel         Klantgericht
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Spelersprofiel

Ralf de Pagter

Club: Landstede Hammers

Leeftijd: 31 jaar (22 juli 1989)

Lengte: 2,00 meter

Handtekening
Scoor hier jouw handtekening

RALF DE PAGTER

Q&A met ralf
(vragen gesteld door kinderen van 6 t/m 12 jaar)

1    Waarom ben je met de sport begonnen? 
Mijn broers basketbalden en ook wat jongens uit mijn 
straat deden aan basketbal. We speelden veel op het 
pleintje in de buurt, daarna sloot ik me aan bij een team. 
Motorisch was ik niet zo goed, dus ik heb veel moeten 
doen om hier te komen. Ik heb wel altijd mijn lengte mee 
gehad. Maar dat is ook niet altijd goed, want andere spe-
lers waren bijvoorbeeld veel sneller dan ik. 

2   Wat is je lievelingsoefening met of zonder de bal? 
In de video doe ik de push-up, maar met de bal is een 
‘hook shot’ met links mijn handelsmerk. Dat noemen wij 
een ‘go-to move’.

3   Wat is je favoriete toernooi? 
De play-offs zijn het mooist om mee te maken. Daarvoor 
moeten we ons eerst plaatsen tijdens de competitie en 
dan speel je een soort nieuwe competitie met een kwart-
finale, halve finale en finale. Daar komt de kampioen 
uit. Daarvoor moet je pieken op het juiste moment. Het 
seizoen 2018-2019 zijn we kampioen geworden en dan 
zie je dat de bezoekersaantallen stijgen. De sfeer zit er 
dan goed in. Maar meer fans zijn altijd welkom.

4    Hoelang duurt het voordat je 
      een topsporter bent? 
Op mijn 12e begon ik met basketballen en op mijn 20e 
werd ik professioneel basketballer. Ik werd uitgenodigd 
voor Nederland onder 20. Je speelt dan met de besten 
van je leeftijd. Vanaf toen begon ik met 2x per dag trai-
nen en 2x in de week een wedstrijd spelen. Ik had vooraf 
ook al prima trainers en coaches, maar hier kreeg ik meer 
de kans om door te groeien.

5     Hoe ben jij zo goed geworden?  
Ik denk dat ik zo goed ben geworden door veel te trainen 
en door goed te kijken naar anderen. Bijvoorbeeld door 
te kijken naar topcompetities. Hoe bewegen de spelers, 
welke acties doen ze? En je moet altijd goed luisteren 
naar je coaches, die hebben de ervaring en de kennis. 
Daarnaast moet je als je een droom hebt, er altijd 100% 
voor gaan.

6     Hoeveel uur per week train jij? 
Normaal gesproken spelen we 1 wedstrijd per week en 
trainen we ongeveer 9x. Bij elkaar opgeteld is dat ongeveer 
20 uur. Naarmate je ouder wordt, moet je beter voor je 
lichaam zorgen. Denk aan een goede warming up en een 
goede cooling down. Je moet niet in één keer van 0 naar 
100 gaan, zo voorkom je blessures. Ik weet nog dat het als 
20-jarige veel makkelijker was om van 0 naar 100 te gaan.

7     Wat doe je graag in je vrije tijd 
       (andere hobby’s)? 
Mijn hobby’s zijn films en series kijken. Sinds kort ben 
ik vader geworden, dus mijn dochter is ook een soort 
hobby. Dat betekent lekker veel spelen en knuffelen met 
haar. En als ik tijd over heb dan ga ik graag lezen of leuke 
dingen doen met mijn vrouw, familie en vrienden.  

8    Eet je elke dag groenten? 
Ik eet elke dag groenten, sowieso ’s avonds. Maar 
meestal eet ik zowel ‘s middags als ‘s avonds een warme 
maaltijd. Dus dan doe ik groenten in een pasta of curry. 
Mijn favoriete groente is broccoli, dat is heel gezond en 
goed voor het herstel van je lichaam na inspanning. 

9    Wat is je lievelingseten? 
Mijn lievelingseten is pizza. Ik maak de bodem vaak zelf 
van bloemkool of courgette. Dan is het toch gezond en 
natuurlijk nog steeds lekker. Ik eet vegetarisch, dus op de 
pizza doe ik dan veel groenten als paprika, champignon, 
ananas en tomaatjes.. 

10    Waar droom je nog van? 
IIk droom ervan om nog een keer kampioen te worden 
met Landstede Hammers en vervolgens goed te pres-
teren in Europa. In ieder geval zou het leuk zijn om een 
keer verder te komen dan de 2e ronde (na de groepsfase).

11    Welke tips heb jij voor de kinderen? 
Zorg dat je gevarieerd eet en eet niet teveel suikers en 
vetten. Vraag je ouders om je daarbij te helpen en eet 
minder vlees en vis. Biologisch eten is sowieso goed.

Mijn favoriete oefening
Scan deze QR-code, check mijn favoriete 
oefening en doe mee!

RALF DE PAGTER

fitboek

“Zorg dat je gevarieerd eet,   
 eet niet teveel suikers en 
vetten en eet minder vlees 
   en vis”

fitboek
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IRIS REINDERS
Q&A met iris
(vragen gesteld door kinderen van 6 t/m 12 jaar)

1    Waarom ben je met de sport begonnen? 
Ik werd door mijn buurvrouw gevraagd om mee te doen. 
Ik was toen 6 of 7 jaar. Eigenlijk wilde ik helemaal niet 
meedoen, maar daarna ben ik nooit meer gestopt met 
volleyballen.

2   Wat is je lievelingsoefening met of zonder de bal? 
Tijdens een wedstrijd vind ik het allerleukste om 
een punt te scoren door de bal via het blok van 
de tegenstander uit het veld te duwen. 

3   Wat is je favoriete toernooi? 
Het leukste toernooi wat ik heb meegemaakt is de 
World Tour in Rwanda. Dat kwam ook door de cultuur 
eromheen. Daarnaast deden de mensen daar er alles aan 
om er een groot feest van te maken.

4    Hoelang duurt het voordat je 
      een topsporter bent? 
Toen ik 20 jaar was speelde ik voor het eerst in de 
Eredivisie. Daarvoor heb ik bij mijn club zelfs nog in 
dames 8 gespeeld, dus ik speelde niet gelijk in het 
hoogste team. Ik heb er dus hard voor moeten werken 
en het ging niet altijd zo snel als ik wilde.

5     Hoe ben jij zo goed geworden?  
Om een topsporter te worden moet je zorgen dat je 
altijd aanwezig bent. Ook moet je superhard trainen en 
vooral plezier hebben. Daarnaast moet je goed luisteren 
naar je trainer. 

6     Hoeveel uur per week train jij? 
Met het team trainen we ongeveer 15 uur per week en 
spelen we een wedstrijd. En momenteel heb ik veel tijd 
om voor mezelf nog meer te trainen, dus sport ik nog 
een uur extra, bijvoorbeeld door te fitnessen.

7     Wat doe je graag in je vrije tijd 
       (andere hobby’s)? 
Naast het sporten ga ik graag naar vrienden en familie, 
om bijvoorbeeld spelletjes te spelen. Het liefst doe ik dan 
het Keesenspel. Ik vind het ook leuk om Netflix te kijken. 

8    Eet je elke dag groenten? 
Ik eet elke dag groenten. Ik houd erg veel van 
boerenkool en dan natuurlijk door de stamppot. Lekker 
oer-Hollands. Daarnaast eet ik eigenlijk alles wel. 

9    Wat is je lievelingseten? 
Mijn lievelingseten is denk ik risotto, of bijvoorbeeld 
een goede curry.

10    Waar droom je nog van? 
Mijn droom is om landskampioen te worden of de beker 
te winnen. Het lijkt me superleuk om dat bij Regio Zwolle 
Volleybal te doen, omdat ik hier ook begonnen ben met 
het spelen in de Eredivisie.

11    Welke tips heb jij voor de kinderen? 
Mijn tip is om veel te blijven bewegen en bijvoorbeeld 
niet te veel op je telefoon te zitten. Daarnaast moet 
je gezond eten en gezond leven. En niet roken, heel 
belangrijk!

Mijn favoriete oefening
Scan deze QR-code, check mijn favoriete 
oefening en doe mee!

Spelersprofiel

Iris Reinders

Club: Djopzz Regio Zwolle Volleybal 

Leeftijd: 26 jaar (27 oktober 1994)

Lengte: 1,81 meter

Handtekening
Scoor hier jouw handtekening

“Momenteel heb ik veel tijd om 
 voor mezelf nog meer te trainen,  
dus sport ik nog een uur extra, 
     bijvoorbeeld door te fitnessen”

fitboek
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Voeding Wist je dat

In gezonde voeding zitten belangrijke stoffen die je 
energie leveren. Dit is goed voor je concentratie en om 
goed te kunnen presteren op school en tijdens het sporten. 

DENK BIJVOORBEELD AAN:
o Volkoren brood, pasta en andere volkoren producten
o Ongeveer 150-200 gram groenten per dag
o Minimaal 2 stuks fruit per dag
o Maximaal 4 tussendoortjes per dag  
 (plan deze niet vlak voor je lunch of avondeten)
o Drink elke dag ongeveer 1,5 liter water (of thee).
o Probeer elke dag op vaste momenten te ontbijten,  
 je lunch te nemen, avondeten en neem maximaal 
 4 (gezonde) tussendoortjes op een dag.
o Goede tussendoortjes zijn bijvoorbeeld een stuk fruit,  
 een volkoren broodje, een stuk komkommer of andere   
 groenten. Af en toe mag een koekje of een snoepje ook wel.

o Je 7 minuten moet fietsen om één handje chips  
 te verbranden?
o Ontbijten heel belangrijk is om fit en energiek te blijven?
o Je 50 minuten moet wandelen om één gevulde koek weg 
 te sporten?
o Door veel te bewegen ook beter gaat presteren op school?
o Je 15 minuten stevig moet fietsen om één flesje sportdrank  
 (met suikers) te verbranden?

Kies voor gezonde en natuurlijke producten als water of ranja, 
een stukje fruit of een bakje yoghurt met fruit of nootjes. 
En vergeet niet om elke dag groente te eten. 

Kijk voor meer informatie en tips op voedingscentrum.nl 

fitboek



25RECEPT

fitboekfitboek

recept voor mini-pizza’s
Lekker, makkelijk en gezond! 

Ingrediënten
• 1 kleine rode ui
• 1 bolletje mozzarella
• 4 volkoren pita’s
• 6 eetlepels tomatenblokjes (vers of uit blik), zonder zout
• theelepel oregano
• 12 blaadjes basilicum
Je kunt je pizza nog verder versieren met groenten zoals champignons, paprika, 
courgette. Kijk op voedingscentrum.nl om te zien welke groentes in het seizoen zijn. 
Duurzaam eten is goed voor het milieu én jouw gezondheid.

Bereiding
1. Warm de oven voor op 220 °C.
2. Pel de ui en snijd hem in fijne halveringen.
3. Scheur de mozzarella in stukjes.
4. Verdeel 112 eetlepel tomatenblokjes over elke pita.
5. Beleg de pita’s met ui, mozzarella en bestrooi met oregano.
6. Bak ze in 12 minuten lichtbruin in de oven. Snijd ze in puntjes en versier ze met basilicum.
7. Smullen maar!

Ingrediënten over?
Heb je nog tomatenblokjes over, gooi ze dan niet weg. Je kunt ze nog heel goed afgedekt 
twee dagen in de koelkast bewaren. Of invriezen, dan kan je ze wel 12 maanden bewaren! 
Je kunt er ook een heerlijke paprika-tomatensoep van maken.

Bron: voedingscentrum.nl 

Wat is Jong Leren Eten?
Jong Leren Eten helpt jou om 
meer te weten te komen over 
jouw eten en om je eigen lichaam
 én de aarde gezond te houden. 
Zo worden er allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd. 
Een voorbeeld hiervan is de 
Food Challenge waaraan jij met 
jouw klas ook kan meedoen. 
Kijk voor meer informatie op:

www.jonglereneten.nl
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#samenvitaal

samen gezond & fit


