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Overleg en 
communicatie
Wil je de checklist in je groep introduceren, dan moet je het pro-
ject bespreken met de volledige leidingsploeg, daarna eventueel 
andere partners betrekken en het geheel communiceren naar le-
den en ouders. Hiervoor geven we jou enkele tips.

1	 Bespreking	met	leidingsploeg

Ten eerste zal je met de volledige leidingsploeg moeten bespre-
ken hoe jullie deze actie zullen uitwerken binnen jullie werking.

• Geef voldoende basisinfo aan je medeleiding. Wees voorbe-
reid en maak hiervoor (eventueel) gebruik van de brochure.

• Hou samen een brainstorm rond haalbare ideeën om de richt-
lijnen om te zetten. Gebruik zeker de tips uit de brochure.

• Beslis samen welke richtlijnen je zal invullen. Je hoeft niet per 
se rond elke richtlijn te werken, maak een keuze. Focus je eerst 
op één of enkele richtlijnen waar jouw groep zich volledig op 
zal toespitsen. Op lange termijn kan je dan werk maken van de 
andere richtlijnen.

• Of begin laagdrempelig met alle richtlijnen en verhoog de in-
spanningen op langere termijn.

• Verdeel de taken. Wie wordt het aanspreekpunt, wie zorgt 
voor het materiaal, wie stelt de externe communicatie op, enz.

• Beslis wanneer je het project zal lanceren: bij de start van het 
nieuwe werkjaar, op het groepsfeest, tijdens een actieweek-
end of -dag rond gezonde voeding?

• Schrijf de afspraken en taken op. Voorzie een timing. Zo heb je 
een overzichtsdocument.

Met dit project moet je samen naar buiten treden. Iedereen 
moet op dezelfde golflengte zitten en de beslissingen steunen. 
Daarom is overleg binnen de leidingsploeg erg belangrijk.

2	 Partners	betrekken

Afhankelijk van de gekozen invulling van de richtlijn zal je even-
tueel contacten moeten leggen met externen. Enerzijds met 
plaatselijke handelaars of bedrijven om producten of diensten 
te verkrijgen aan een voordelig tarief. Anderzijds eventueel met 
gemeente- of stadsbestuur en pers om het project bekend te ma-
ken en jullie te profileren als een jeugdbeweging met visie.

3	 Communicatie

Eens je binnen de leidingsploeg vastgelegd hebt hoe je dit zal in-
passen in jullie werking en eventuele partners betrokken hebt, 
zal je dit project moeten communiceren naar de leden, hun ou-
ders, jullie netwerk …

Hoe	doe	je	dat?
• Naar leden: afhankelijk van het lanceermoment … Je kan het 

project voorstellen op een ludieke manier, maar zorg er voor 
dat er ook duidelijke informatie verstrekt wordt en de verwach-
tingen gedeeld worden. Waarom kiezen we hiervoor? Wat be-
tekenen de symbolen? Wat moeten leden meebrengen? 

• Naar ouders: in het ledenboekje, in brief naar ouders, op de 
website, via mail, een infoavond, in het kampboekje … Mo-
tiveer de beslissingen. Formuleer wat je van de ouders ver-
wacht.

• Naar de kookploeg: overleg voldoende met de kookploeg als zij 
verantwoordelijk zijn voor het kampmenu en de inkopen. 

• Naar externen: wees trots op jullie beslissing om werk te maken 
van een gezondheidsbeleid! Maak jullie keuzes bekend aan het 
brede publiek. Hang de checklist duidelijk zichtbaar in het lo-
kaal, gebruik perscontacten, verschijn in het gemeenteboekje …

Het is goed om te weten wat we beter eten om 
energieke activiteiten te beleven. Voluit ravot-
ten, strategieën bedenken en uitvoeren, speci-
ale constructies bouwen, in verschillende perso-
nages rollen, van alles en nog wat uitspoken … 
Met spel en activiteit stimuleren we onze leden 
om te bewegen, maar we gaan nog een stapje 
verder.

KSA zet in op gezonde voeding en stelde een checklist op 
waarmee een plaatselijke groep aan de hand van enkele 
praktische tips kan kiezen voor een gezond(er) voedings-
beleid. Zo boosten we ons energiepeil om te spelen!
De	checklist	bevat	zeven	richtlijnen.	Per	richtlijn	beslis	
je	hoe	je	dit	kan	inpassen	in	de	werking.	In	de	brochure	
vind	je	een	aantal	tips	en	wat	voer	om	beslissingen	te	
nemen.

Maak dus een gezond voedingsbeleid op maat van je ei-
gen groep!

Samen zorgen we voor een portie gezond op het KSA-bord!

Inhoud
In deze brochure vind je:
• tips voor overleg en communicatie (intern en extern)
• de checklist (7 richtlijnen)
• de actieve voedingsdriehoek
• info en tips per richtlijn (achtergrondinfo) 

 = onze favoriet





 
(groepsnaam)

zet in op gezonde voeding.
 We zorgen ervoor dat onze leden tijdens de activiteiten voldoende water  kunnen drinken.

Concreet:

 We bieden we een tussendoortje  aan tijdens de activiteit, dan kiezen we voor een gezond tussendoortje.

Concreet:

 

 We kiezen voor een evenwichtig ontbijt  bestaande uit minstens een graanproduct, een melkproduct en fruit.

Concreet:

 

 We kiezen voor een evenwichtige (tweede) broodmaaltijd  bestaande uit bruin of volkoren brood, 
 gezond beleg en een portie groenten.

Concreet:

 

 We voorzien een evenwichtig drankenaanbod.

Concreet:

 

 We bieden een voldoende en gevarieerd aanbod groenten en fruit .

Concreet:

 

 We matigen ons vleesgebruik.

Concreet:
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Water
We zorgen ervoor dat onze leden tijdens de activiteiten 
voldoende water kunnen drinken.

Belang
Water is een onmisbaar deel van ons lichaam en is daarom een 
essentieel deel van een evenwichtige voeding. Geregeld water 
drinken is dus de boodschap, ook tijdens activiteiten! Voldoen-
de drinken zorgt voor een goede	vochtbalans	in	de	spieren	en	
hersenen. Je bent fitter en kan je beter concentreren: een meer-
waarde tijdens het spelen!

Hoeveel
Wat is voldoende water? We hebben dagelijks 2,5 liter vocht no-
dig. Uit vaste voeding halen we al één liter. In normale omstan-
digheden zou je minstens 1,5 liter per dag moeten drinken, waar-
van minstens	één	liter	water. Bij warm weer of intensief spelen 
zweet je meer en moet je meer drinken.

Voorkeur
Kraantjeswater  geniet de voorkeur: het water is direct be-
schikbaar, het is gezond en goedkoop en er is geen verpakking en 
transport nodig. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waar-
mee je het beste kunt rekening houden bij het drinken van kraan-
tjeswater en dat lees je hieronder.

Concreet
Beslis welk	systeem jullie zullen hanteren: voorzie je zelf water-
bedeling of vraag je de leden om water mee te brengen? 
(zie tabel)

Welke afspraken maak je binnen de leidingsploeg?
• Wanneer las je een pauzemoment in om water te drinken?
• Brengen de leden zelf een fles of herbruikbare drinkbus mee 

of wordt er materiaal voorzien (kannen en bekers, bidon of jer-
rycan met tapkraan, drinkwatertoestel ...)?

• Als er materiaal voorzien wordt: wie zet alles klaar, wie ruimt af 
of verzamelt de bekers, wie wast af …

• Spreek af met de leiding welke kranen gebruikt worden voor 
welk doel: afwas, uitspoelen, drinkwater (zie STAP 2 op de vol-
gende bladzijde) …

Op	kamp	of	weekend pas je de afspraken natuurlijk aan. Ga ui-
teraard ook na hoe je drinkbaar water kan verkrijgen en adviseer 
iedereen om een drinkbus mee te brengen. Op de kampverken-
ning vraag je na of er drinkbaar water aanwezig is en hoe je dat 
moet aftappen. Zo kan je op kamp het nodige materiaal meene-
men.

Keuze verdeelsysteem

Voordelen Nadelen Aandachtspunten

waterkan • overal te plaatsen
• hygiënisch
• milieuvriendelijk

• glazen/bekers nodig
• reiniging
• kan geen uren vooraf 

worden gevuld

• Grote of volle kannen geven aanleiding tot 
waterverspilling en bemoeilijken het uitgieten.

• Plastic kannen kunnen het water een onaangename 
smaak geven. Inox kannen niet en zijn bovendien niet 
breekbaar.

• Voeg ijsblokjes toe bij warm weer.
• Gebruik ook waterkaraffen tijdens leidingsvergaderingen.
• Ververs het water regelmatig.

drinkbeker	
(hervulbaar)

• milieuvriendelijk
• overal toepasbaar
• water bij de hand

• reiniging
• risico op omstoten

• Kies voor een model dat niet glad wordt en met een 
gemakkelijke greep.

• Kies voor kunststof dat niet makkelijk breekt.

drinkbus • afsluitbaar
• milieuvriendelijk
• overal toepasbaar
• water bij de hand

• dagelijks reinigen 
(soms flessenborstel 
nodig)

• Kies voor een gemakkelijk te reinigen model.
• Tandartsen raden aan om het gebruik van een 

sportdop te beperken en af te wisselen met andere 
drinkmogelijkheden.

plastic	
drinkflesjes

• afsluitbaar
• overal toepasbaar
• water bij de hand
• kan (max. drie maal) 

nagevuld worden met 
(kraantjes)water

• niet milieuvriendelijk
• kostprijs
• medewerking van de 

ouders noodzakelijk 
voor de aankoop

• Kraantjeswater is goedkoper en toegankelijk voor alle 
leden.

• Afhankelijk van bereidheid ouders.
• Niet langer dan een week herbruikbaar.

Bron: VIGeZ 2013, Kieskeurig voedingsbeleid op school, www.gezondeschool.be > Kieskeurig
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Tip! Pimp je water
• Pers een citroen of limoen uit en voeg het sap toe aan 

je water. Of stukjes (water)meloen. Makkelijk, verfris-
send en zeer dorstlessend.

• Leng water eens aan met een beetje vruchtensap. Veel 
fruitsap drinken wordt afgeraden omdat je dan te veel 
suikers binnen krijgt, maar op deze manier blijft je sui-
kerinname beperkt.

• Voeg wat groentesap toe of voeg een schijfje komkom-
mer, gember of tomaat toe.

• Heel wat theesoorten zijn ook koud heel lekker.
• Ook met kruiden kan je smakelijke variaties maken. 

Met een paar blaadjes munt of basilicum maak je een 
verfrissend drankje.

Stappenplan voor veilig en gezond kraantjeswater in je lokaal
Je hebt water nodig. Koop dit niet aan via de winkel maar volg 
onze voorkeur en tap drinkbaar water uit de kraan. Als het lei-
dingwater geleverd wordt door een watermaatschappij dan is het 
kraantjeswater drinkbaar. In andere gevallen moet je informeren 
bij www.vmm.be. Regenwater is niet geschikt voor consumptie!

STAP	1: Zorg voor loodvrije leidingen. Bekijk de folder “Veilig om-
gaan met kraantjeswater op school”.

STAP	2: Selecteer geschikte kraantjes voor drinkwater:
• Kies een kraantje met koud drinkbaar water en met voldoende 

waterafname (dus een veel gebruikt kraantje).
• Kies een kraantje waar de kans op vervuiling van buitenaf zo 

klein mogelijk is. Geen wastafels waarin restjes verf of afwas-
middel hangen, geen lavabo’s in toiletruimtes.

STAP	3: Communiceer erover. Hang pictogrammen bij de kraan-
tjes met drinkbaar water. Geef uitleg aan de leden over de bete-
kenis. Of informeer de ouders over wat van hen verwacht wordt 
als de leden water moeten meebrengen.

Drinkbaar water Ondrinkbaar water

Meer	 info: Brochure VMM – “Veilig omgaan met kraantjeswa-
ter op school” – een brochure voor scholen maar met tips die 
bruikbaar zijn voor in jeugdlokalen – www.vmm.be > Publicaties 
> Brochure – Veilig omgaan met kraantjeswater op school
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Tussendoortje 
Bieden we een tussendoortje aan tijdens de activiteit, 
dan kiezen we voor een gezond tussendoortje.

Noot! Deze richtlijn zal erg verschillen naargelang tradities of af-
spraken binnen de groep. Wordt er nooit een tussendoortje aan-
geboden, dan kan het aanbod meteen gezond en weldoordacht 
zijn. Wordt er al een tussendoortje aangeboden, dan kan het aan-
bod evolueren naar een gezonde en evenwichtige keuze. 

Belang
Met goed gekozen tussendoortjes spreid je de energie-inname 
over de dag. Dat draagt bij tot een betere concentratie en een fit 
gevoel. Goed gekozen tussendoortjes zijn een bron van nuttige 
voedingsstoffen zoals vezels, vitaminen en mineralen. Zo geven 
ze een waardevolle	aanvulling	bij	de	hoofdmaaltijden. Even her-
laden tijdens het spelen!

Hoeveel
Welke tussendoortjes zijn aan te raden? Welke portie? Eet bij 
voorkeur niet meer dan drie tussendoortjes per dag.

6-12	jaar 12-18	jaar

mag	altijd! 1 stuk vers fruit  (of ±125 g)

±100 g rauwkost bv. kerstomaatjes, wortel, 
komkommer

1 potje yoghurt of platte kaas natuur (bij 
voorkeur ongezoet)

1 sneetje boterham met beleg

1 potje pudding of 
rijstpap

1 potje yoghurt of 
platte kaas met fruit

granenkoek of droge 
koek

nu	en	dan	
eens

1 potje yoghurt of 
platte kaas met fruit

1 flesje 
fruitvervangende 
dranken of smoothies

1 potje pudding of 
rijstpap

1 potje of ±125 g fruit op sap of siroop

1 handvol gedroogd fruit of noten 
(ongezouten)

granenkoek of droge 
koek

enkel	bij	
speciale	
gelegen-
heden

1 flesje 
fruitvervangende 
dranken of smoothies

koffiekoeken, koeken met chocolade, snoep, 
chips, wafels, chocolade …

Bron: VIGeZ 2013, Kieskeurig voedingsbeleid op school, 
www.gezondeschool.be > Kieskeurig

Voorkeur
Fruit is natuurlijk hét tussendoortje bij uitstek. Het levert energie 
en daarnaast enkele onmisbare voedingstoffen zoals vitaminen, 
mineralen en voedingsvezels. Het is goedkoop (als je kiest voor 
inlands seizoensfruit) en het oogt kleurrijk. Je kan er zelfs crea-
tieve tussendoortjes mee maken.

Concreet
Welke afspraken maak je binnen de leidingsploeg?
• Allereerst: bieden jullie een tussendoortje aan of niet?
• Voor tussendoortjes tijdens weekends en kampen spreek je 

best af met de kookploeg.
• Voorzie je als groep zelf de tussendoortjes (afspraak met plaat-

selijke handelaar of boer) of geef je opdracht aan de leden om 
een stuk fruit mee te brengen (afspraak met ouders) …

• Kies voor inlands fruit van het seizoen. Het is niet alleen het 
goedkoopst, maar ook het meest milieuvriendelijk. Je vindt 
een overzicht op www.fruitkalender.be.

Praktisch als je het tussendoortje zelf voorziet.
• Wie betaalt ervoor?
• Wie handelt de bestellingen af?
• Kies voor grote verpakkingen i.p.v. individuele verpakkingen.

Om je leden erbij te betrekken kan je tussendoortjes integreren 
in een spel of binnen de activiteit. Bv. maak een fruitkasteel of 
fruit als schat of trofee bij een spel.

Op zoek naar een fruithandelaar in je buurt? Vind er snel 
via www.fruit-op-school.be/handelaars (geef postcode 
in) of via www.biomijnnatuur.be (klik op biopunten).
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Ontbijt 
We kiezen voor een evenwichtig ontbijt bestaande uit 
minstens een graanproduct, een melkproduct en fruit.

Belang
Bij het ontwaken zijn er meer dan elf uren verstreken na de laat-
ste maaltijd. Het ontbijt vult	de	energievoorraad	weer	aan. Het 
ontbijt moet ons 25% van de benodigde dagenergie leveren. Een 
flink ontbijt is noodzakelijk om je gedurende de voormiddag een 
maximaal prestatievermogen te garanderen, zowel op intellectu-
eel als op lichamelijk vlak.
Om volop te kunnen spelen hebben kinderen en jongeren dit 
startvoer nodig. Zorg er dus voor dat leden tijdens weekends en 
kampen een evenwichtig ontbijt voorgeschoteld krijgen.

Evenwichtig ontbijt
Wat is een volwaardig of evenwichtig ontbijt?
Een graanproduct, zoals brood of ter afwisseling ontbijtgranen, 
voor de broodnodige energie (uit koolhydraten), vitaminen en 
mineralen.

 Geef de voorkeur aan bruine of volkoren soorten. Zij bevatten 
meer voedingsvezels. Belegtip: neem één laag beleg voor twee 
sneden brood.
Smeer een mespuntje plantaardige vetstof per sneetje brood. 
Dat levert de nodige vetoplosbare vitaminen (vooral A en D) en 
essentiële vetzuren.

 Kies voor smeervetten die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren. 
Je herkent ze doordat ze zacht en makkelijk smeerbaar zijn, ook 
wanneer ze uit de koelkast komen.
Een melkproduct of een met calcium verrijkt sojaproduct is een 
goede bron van eiwitten, calcium en vitamine B2 en B12. Dat kan 
een glas melk zijn, maar ook een potje yoghurt of een sneetje 
kaas op de boterham.

 Magere en halfvolle melkproducten zonder suiker krijgen de 
voorkeur.
Een stuk  vers fruit zorgt voor een extra portie vezels en vita-
minen.
Een drank, bv.  water, een glas melk of warme thee (bij voorkeur 
zonder suiker). Voor leiding eventueel koffie. 

Bron: NICE en VIGeZ – Goed gemutst de ochtend door – 
Tips en tricks voor een gezond ontbijt

Concreet
Het ontbijt verzorgen is meestal een taak van de kookploeg. Geef 
jullie verwachtingen dus zeker aan hen door.

DON’TS
• Zet niet steeds de chocopot op tafel.
• Beperk wit brood.

DO’S
• Voorzie een ontbijtgranenbuffet: kies voor de gewone vlokken, 

voeg fruit of yoghurt toe. Of verras je leden eens met warme 
havermoutpap met rozijnen en appeltjes.

• Wissel voldoende af! Varieer naar hartenlust!

Tip! Varieer!
Graanproduct: bruin brood, volkorenbrood, voltarwe-
brood, roggebrood, 7 granenbrood, volkoren beschuit, 
volkoren crackers, ontbijtgranen, muesli, havervlokken.
Melkproduct: halfvolle melk, platte kaas, magere en 
halfvolle yoghurt, karnemelk, magere kaassoorten (maxi-
maal 20% vet).
Fruit: kies vers seizoensfruit: meng in yoghurt, ontbijtgra-
nen of muesli, fruitsalade, fruitbrochette, vers sapje of 
gebruik als beleg (fruitspreads/-smeersels).
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(tweede) 
Broodmaaltijd 
(middagmaal of avondmaal) 

We kiezen voor een evenwichtige (tweede) broodmaal-
tijd bestaande uit bruin of volkoren brood, gezond be-
leg en een portie groenten.

Noot! Kies eerder voor een (tweede) broodmaaltijd i.p.v. een 
tweede warme maaltijd.

Belang
Na enkele uren spelen kan onze maag al serieus rammelen. Hoog 
tijd dus om je energiepeil	weer	op	te	krikken. De (tweede) brood-
maaltijd kan je afhankelijk van je activiteiten ’s avonds of ’s mid-
dags nuttigen. De (tweede) broodmaaltijd stel je samen zoals het 
ontbijt, maar je kan nu wel groenten eten. Hetzij in de vorm van 
een stevige groentesoep, hetzij als extra beleg of slaatje. Deze 
maaltijd levert ongeveer 30% van de energiebehoefte per dag.

Evenwichtige (tweede) broodmaaltijd
Een graanproduct levert niet alleen energie (uit koolhydraten) 
maar ook vitaminen en mineralen.

 Geef de voorkeur aan bruine of volkoren broodsoorten. Zij be-
vatten meer voedingsvezel.
Smeer een mespuntje plantaardige vetstof per sneetje brood. 
Dat levert de nodige vetoplosbare vitaminen (vooral A en D) en 
essentiële vetzuren.

 Kies voor smeervetten die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren. 
Je herkent ze doordat ze zacht en makkelijk smeerbaar zijn, ook 
wanneer ze uit de koelkast komen.
Neem één laag beleg voor twee sneden brood. Het brood kan 
voor de helft belegd zijn met een hartige toespijs (bv. kaas, mage-
re vleeswaren, ei, hummus, tapenade of groentebeleg) en voor 
de andere helft met een zoete toespijs (bv. confituur, stroop). 
Vers fruit als beleg is ook lekker zoet en tevens gezond (bv. peer, 
aardbeien, banaan).
Af en toe een boterham met choco of chocolade kan, maar maak 
er geen dagelijkse gewoonte van.
Breng extra kleur, smaak en knapperigheid in je lunch. Groen-
ten zijn hiervoor ideaal. Er zijn mogelijkheden in overvloed: een 
tomaat of een paar kerstomaatjes, een stuk komkommer, een 
rauwe wortel, reepjes paprika of radijsjes.
En soep? Een kop lekkere warme groentesoep is een aangename 
afwisseling boordevol vocht, vitaminen en mineralen.
Een drank, bijvoorbeeld  water, koffie of thee (bij voorkeur zon-
der suiker). Een glas halfvolle melk of karnemelk mag ook.
Een dessert? Dat kan. Maar kies bij voorkeur voor  een stuk vers 
fruit of een melkproduct (bv. yoghurt, pudding). Beperk zoete 
dessertjes zoals wafels, koeken en snoep.

Bron: NICE en VIGeZ – Een deugddoende middagbreak – 
Tips en tricks voor een gezonde lunch

Concreet
• Kies eerder voor een (tweede) broodmaaltijd i.p.v. een tweede 

warme maaltijd. Maak afspraken met de kookploeg: wanneer 
is een (tweede) broodmaaltijd gepast, moet er een lunch ge-
maakt worden? Bekijk zeker de link naar de Veggie Lunchbox. 
Verplicht het meebrengen van een brooddoos.

• Wissel voldoende af.
• Durf eens groentebeleg te serveren. Je vindt eenvoudige re-

ceptjes op www.ecosmos.be. Wortelmartino is één van de gro-
te favorieten. Je kan dit ook kant-en-klaar vinden in de winkel. 

Tip! Wees creatief!
Groenten	 en	 fruit	 in	 leuke	 vormpjes. Gebruik enkele 
koekjesvormen om brood, groenten en fruit hipper te 
maken. Wortelfrietjes of komkommerfrietjes en tomaat-
bitterballen bij de boterham zijn ook tof en gaan zeker 
met een dipsausje erbij (bv. hummus) vlot naar binnen.
Steek afwisselend groenten en stukjes belegde boterham 
op spiesjes.
Sushiboterhammen doen het ook goed. Beleg een boter-
ham, snijd er de korsten af en rol hem op zoals je met 
sushi zou doen. Steek er tenslotte een tandenstoker door.
Maak	 van	 groenten	 en	 fruit	 superhelden! Ze hebben 
allemaal verschillende kleuren en zitten boordevol voe-
dingsstoffen. Organiseer een wedstrijd zoveel mogelijk 
verschillende kleuren groenten en fruit eten. Leg uit dat 
je van wortels een arendsblik krijgt, dat rode bieten te-
gen verkoudheden vechten en kikkererwten voor grote 
spierballen zorgen.

Meer smeertips vind je in de brochure Veggie	Lunchbox	
–	 Kindvriendelijke	 recepten	 voor	 een	 5-sterrenbrood-
doos van EVA vzw: www.evavzw.be/publicaties > Veggie 
Lunchbox
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Dranken 
We voorzien een evenwichtig drankenaanbod.

Belang
De mens bestaat voor een groot deel uit water (ongeveer 70%). 
Dagelijks verlies je 2 tot 3 liter vocht via de huid, ademhaling, 
urine en ontlasting. Om	de	waterbalans	in	het	lichaam	in	even-
wicht	te	houden moet je deze verliezen telkens weer aanvullen.
Een gedeelte haal je uit vast voedsel, maar de overige 1,5 liter 
gaat via dranken. Anderhalve liter is niet weinig en daarom spreid 
je de vochtinname best over de hele dag. Voldoende drinken 
zorgt voor een goede vochtbalans in de spieren en hersenen. Je 
bent fitter en kan je beter concentreren.

Hoeveelheid
We moeten dagelijks 1,5 liter drinken,  water heeft de absolute 
voorkeur (zie richtlijn 1). Hiernaast is (halfvolle) melk de beste 
keuze bij broodmaaltijden of als tussendoortje, aangezien melk 
een voedingsmiddel is en dus geen dorstlesser. Thee en soep zijn 
eveneens goede vochtaanbrengers. Alle andere dranken kiezen 
we best niet elke dag en met mate.

Top 12
Vanuit voedingsstandpunt en tandvriendelijk standpunt 
kunnen we een top 10 van dranken samenstellen: De 
dranken bovenaan hebben de voorkeur. De dranken on-
deraan de lijst gebruiken we best met mate. Zie ze als een 
snoepje of een af-en-toe-drankje.

Voorkeur 1. plat water of spuitwater
2. halfvolle witte melkdranken (zonder 

toegevoegde suiker) of met calcium 
verrijkte sojadranken natuur

3. (verse!) soep
4. groentesap (vers)

Met	mate 5. gezoete melkdranken of gezoete 
met calcium verrijkte sojadranken, 
bv. met chocomelk

6. fruitsappen zonder toegevoegde 
suiker of vers fruitsap

7. dranken op basis van water 
en aangelengd met kleine 
hoeveelheden siroop bv. grenadine 
of diksap (zie tip)

Zelden 8. light frisdranken (niet geschikt voor 
-12)

9. fruitsap met toegevoegde suiker
10. frisdranken

Te	mijden Energiedranken (met cafeïne en/of 
taurine)
Hypertone sportdranken

Bron: VIGeZ – De actieve voedingsdriehoek: 
een praktische voedings- en beweeggids

Concreet
• Zorg dat de leden op kampen en weekends voldoende	water	

kunnen drinken. Verplicht hen een drinkbus mee te nemen. 
Maak er niet enkel gebruik van tijdens uitstapjes of (dag)toch-
ten, maar eveneens tijdens de activiteiten. Voorzie drinkmo-
mentjes tijdens de activiteit. Zeker wanneer de temperaturen 
hoog oplopen.

• Op kampverkenning vraag je na of er drinkbaar	water	aanwe-
zig is op de kampplaats en hoe je dat moet aftappen. Bij kamp-
terreinen kan je aan de eigenaar vragen om een attest voor 
te leggen van de toestand van de watervoorzieningsinstallatie. 
Eventueel vraag je om het bron- of putwater te laten controle-
ren. Als je op voorhand weet welk water beschikbaar is, kan je 
ervoor zorgen dat je op kamp het nodige materiaal meeneemt 
(slangen, bidons, ontsmettingstabletten, filters …).

• Maak een drankschema: wat wordt dagelijks aangeboden, 
wat wordt er niet dagelijks aangeboden (bv. max. 3 maal per 
kamp), wat wordt er zelden aangeboden (1 maal per kamp), 
wat wordt nooit aangeboden. Plan deze in in het kampmenu. 
Er hoeft bv. niet elke dag chocomelk of fruitsap bij het ontbijt 
op tafel te staan. Hou dit als afwisseling.

• Maak afspraken bij oudere groepen wanneer dranken beschik-
baar zijn op uitstap of meerdaagse.

• Maak een onderscheid tussen -12,	+12	en	+16 qua drankbe-
leid.

• De wetgeving is duidelijk: geen alcohol onder de 16 jaar, geen 
sterke drank onder de 18 jaar.

• Als leid(st)er heb je een voorbeeldfunctie!

Tip
Met een beetje diksap (bv. appeldiksap) maak je in geen 
tijd een gezonde frisdrank: voeg spuitwater toe aan een 
geutje diksap en werk af met een beetje citroensap. Lek-
ker! Of geef thee een fruitig smaakje door er een beetje 
diksap onder te mengen.



12 / Goed om (w)eten • Checklist gezonde voeding

Groenten 
& fruit
We bieden een voldoende en gevarieerd aanbod groen-
ten en fruit.

Belang
Groenten zijn een bron	van	voedingsvezels,	vitaminen	en	mine-
ralen. Variatie binnen deze groep is heel belangrijk, want niet in 
elke groente zitten dezelfde soorten of hoeveelheden vitaminen 
en mineralen.
Fruit is een belangrijke leverancier	van	enkelvoudige	koolhydra-
ten,	voedingsvezels,	vitaminen	en	mineralen.
Toch kunnen fruit en groenten elkaar niet vervangen omdat ze 
verschillende soorten en hoeveelheden vitaminen en mineralen 
bevatten. Eet daarom dagelijks groenten én fruit.

Hoeveelheid
• 6-12-jaar: 250-300 g groenten en 2 stukken (of 250 g) fruit per 

dag.
• +12-jaar: 300 g groenten en 3 stukken (of 375 g) fruit per dag.

Voorkeur
Geef de voorkeur aan verse groenten en vers fruit, omdat deze 
niet bewerkt zijn met suikers, zout of vet en er geen nuttige voe-
dingsstoffen verloren zijn gegaan. Diepgevroren groenten en fruit 
zijn ook geschikt, maar ga dan na of ze niet bereid werden met 
zout en vet (bv. room toegevoegd). Verse producten zijn trou-
wens goedkoop en dichtbij te verkrijgen! (zie tabel)

Concreet
• Koop seizoensgroenten en -fruit. Download de seizoenskalen-

der van Velt via www.groentekalender.be. Zo weet je welke 
groenten- en fruitsoorten in de weekend- of kampperiode ruim 
beschikbaar zijn, meestal goedkoper en met minder voedselki-
lometers.

• Maak afspraken met en bestel verse producten bij handelaars 
in je eigen buurt of in de buurt van het kamphuis of kampter-
rein (via www.rechtvanbijdeboer.be of vraag dit na tijdens de 
kampverkenning).

Bij	voorkeur Als	middenweg Naar	restgroep

Groenten alle verse groenten , alle 
diepvriesgroenten zonder room- en/
of saustoevoegingen, groentesoep

alle diepvriesgroenten met room- 
en/of saustoevoegingen, alle 
producten met toevoegingen van 
zout: blikgroenten, groentesappen, 
groentesoepen

groenteburgers (gepaneerd en 
voorgebakken) 
(Groenteburgers zijn noch voor 
vlees, noch voor groenten een 
goede vervanger.)

Fruit vers fruit , diepvriesfruit zonder 
extra toevoeging van suiker

blikfruit (op eigen sap, op siroop), 
vruchtenmoes, vruchtensap, 
gedroogd fruit

confituur, confituur met verlaagd 
suikergehalte, vruchtenstroop

Bron: VIGeZ – De actieve voedingsdriehoek: een praktische voedings- en beweeggids
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Vlees 
We matigen ons vleesgebruik.

Belang
De groep vlees, vis, eieren en vervangproducten levert eiwitten, 
vitaminen (onder andere B12) en mineralen (ijzer) die o.a. een re-
gulerende	en	opbouwende	functie	voor	het	lichaam vervullen. 

Hoeveelheid
Voor vis, eieren, plantaardige producten, vlees en vleeswaren 
volstaat dagelijks 75 gram tot 100 gram (bereid gewogen) voor 
6-12-jarigen, max. 100 gram voor +12-jarigen. Om in een vege-
tarische voeding vlees volwaardig te vervangen is het nodig om 
verschillende plantaardige eiwitbronnen te combineren of ze sa-
men met melkproducten of ei te gebruiken.
Goede combinaties zijn: granen + peulvruchten, granen + zuivel, 
tarwe + ei, tarwe + kaas, maïs + zuivel, haver + noten, granen + 
groenten, peulvruchten + zaden + graan, peulvruchten + ei.

Voorkeur
Kies bij voorkeur voor mager vlees en vervang vlees 1 of 2 keer 
per week door vis, ook vette vis. Las voldoende vleesloze maal-
tijden in.

mager	 (half)vet

vers	vlees kalkoen- of 
kippenborst (/-filet), 
mager runds- of 
kalfsvlees, mager 
varkensvlees, 
gevogelteworst

gehakt, spek, 
worst, kip, 
kalkoen, lamsvlees, 
varkenskotelet, vet 
rundsvlees, soepkip

bereide	
vleeswaren

kalkoen- of 
kippenham, gebakken 
kalkoengebraad, 
gebakken rosbief, 
gekookte ham

boerenpaté, salami, 
vleesbrood, gerookte 
ham, vleessalade, 
varkensgebraad, 
leverpastei

Bron: VIGeZ – De actieve voedingsdriehoek: 
een praktische voedings- en beweeggids

Concreet
• Respecteer de richthoeveelheden per persoon. Weet hoeveel 

je opschept. Pas de scheplepel aan.
• Maak bv. de afspraak om per dag 2/3 vleesloze maaltijden te 

hebben. Tips voor vegetarische alternatieven op de boterham 
vind je onder Richtlijn 4 (Veggie Lunchbox en Ecosmos).

Tip! Veggiedag op kamp
Download Veggie	op	kamp, een infoboekje met kampre-
cepten, praktische tips voor het invoeren van een veggie-
dag, contactgegevens …: www.donderdagveggiedag.be > 
doe mee > op school of op kamp

Waarom?
• Door minder vlees te eten, verklein je het risico op 

hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en sommige kan-
kers. Je krijgt minder slechte cholesterol binnen.

• Voor de productie van 1 kilogram rundvlees is 15.000 
liter water nodig. Ter vergelijking: voor 1 kilogram tar-
we is dat slechts 900 liter.

• Door 1 dag in de week veggie te eten, verminder je je 
broeikasuitstoot evenveel als 1250 kilometer te fietsen 
in plaats van de auto te nemen.

• Wereldwijd sneuvelt er jaarlijks 3 miljoen hectare bos 
voor de vleesconsumptie, dat is een oppervlakte zo 
groot als België.

• Door 1 dag in de week veggie te eten, spaar je elk jaar 
het leven van ruim 20 dieren. Wie krijgt er daar nu 
geen supergevoel van!

Meer info op www.donderdagveggiedag.be – campagne 
van EVA vzw
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