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Inleiding
Het samenwerkingsverband Convenant Gezond Gewicht (CGG) zet zich in om de stijgende trend van overgewicht en
obesitas om te buigen in een daling. Een van de aandachtspunten daarbij is gezonde voeding in de sport.
Op verzoek van het Convenant Gezond Gewicht zijn vragen opgesteld over het aanbod en de consumptie van gezonde
voeding in de sportkantine of horecagelegenheid bij een sportaccommodatie.

De vragen zijn onderdeel van het Nationaal Sport Onderzoek (NSO) 2013. Aan het onderzoek hebben 4.034
Nederlanders van 15 jaar en ouder deelgenomen.
Het veldwerk is uitgevoerd door GfK. De steekproef vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse
(Internet)populatie van 15 jaar en ouder (op de kenmerken leeftijd, geslacht, regio en
Opleidingsniveau).
De dataverzameling heeft plaatsgevonden van vrijdag 22 november 2013 tot en met woensdag 4 december 2013.
In deze rapportage worden de resultaten per onderwerp kort beschreven. De tabellen met resultaten per vraag staan
in de bijlage
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Bezoek sportkantine
Denk bij sportaccommodaties aan sportvelden, sporthallen, zwembaden en fitnesscentra.
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• De helft van de Nederlanders (15 jaar en ouder) heeft de afgelopen twaalf maanden een sportkantine of
horecagelegenheid bij een sportaccommodatie bezocht.
• De kantinebezoekers zijn vaker jeugdigen (15-20 jaar) dan ouderen (50 jaar en ouder).
• Een kwart van de niet-sporters bezoekt een sportkantine (Bijlage tabel B1).

• Bezoekers brengen gemiddeld 33 keer per jaar een bezoek aan een sportkantine of andere horecagelegenheid bij
een sportaccommodatie.
• Tweevijfde van de bezoekers bezoekt deze incidenteel, maximaal 1x per maand.
• Een andere tweevijfde van de bezoekers is een meer regelmatige bezoeker, 1 x per maand tot 1x per week.
• Ouderen (50 jaar en ouder) bezoeken vaker horeca op of nabij de sport dan jongeren. (Bijlage tabel B1)
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Consumpties in sportkantines
• Een op de tien bezoekers van een
sportkantine gebruikt geen
consumpties.
• De helft van de bezoekers drinkt
koffie of thee. Drie op de tien
bezoekers drinkt bier of andere
licht alcoholische dranken in de
sportkantine.
• Sporters die regelmatig sporten(≥
1x per week) drinken vaker bier,
sportdrank en bronwater in de
sportkantine dan de minder
regelmatige sporter. (Bijlage
tabel B2)
• Koffie/thee wordt het meest
genuttigd door kantinebezoekers
gevolgd door bier en licht
alcoholische dranken en
frisdranken met suiker.
• Mannen hebben een andere top 3
dan vrouwen. Bier komt in de top
3 van de vrouwen niet voor (bier
staat op 6). Bronwater staat niet
in de top 3 van de mannen (staat
op 6). (Bijlage tabel B3)
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(On)gezonde consumptie in sportkantine

• Driekwart van de bezoekers beoordeelt de gezondheid van hun consumptie in de sportkantine met een 6 of hoger.
• Een kwart van de bezoekers geeft een onvoldoende voor de gezondheid van hun consumptie in sportkantine.
• Kantinebezoekers van 36 jaar en ouder beoordelen hun consumpties in sportkantine vaker met een goed tot zeer
goed voor de gezondheid dan jongere horecabezoekers. Jeugdige horecabezoekers (tot 36 jaar) beoordelen hun
consumptie vaker als zeer ongezond, een rapportcijfer van 1 tot 3.
• Ook niet sporters (0 tot 11 keer sporten per jaar) beoordelen hun consumptie vaker als ongezond (rapportcijfer 13) dan sporters. (Bijlage tabel B4)
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(On)gezonde consumptie in sportkantine

• Het oordeel van de bezoekers over de gezondheid van hun consumpties in de sportkantine komt goed overeen met
de feitelijke consumptie.
• Bezoekers die voornamelijk ongezonde producten nuttigen in de sportkantine oordelen ook negatiever over de
gezondheid van hun consumptiegedrag dan bezoekers die zeer gezond consumeren in de sportkantine.
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(On)gezond assortiment sportkantine
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• Een derde van de kantinebezoekers geeft aan dat het
assortiment meer uit minder gezonde dan gezonde
producten bestaat. En een vijfde gaat dat het
assortiment (bijna) alleen maar uit minder gezonde
producten bestaat.
• Ook een derde geeft aan dat er evenveel gezonde als
minder gezonde producten zijn. (Bijlage tabel B5)
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• Drie vijfde van de kantinebezoekers vindt dat de
verhouding van het gezonde en minder gezonde
aanbod moet veranderen.
• Vrouwen vinden vaker dan mannen dat er naar
verhouding meer gezonde dan minder gezonde
producten in het assortiment moeten zijn. (Bijlage
tabel B6)
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(on)gezonde voeding in sportkantines

• Driekwart van de Nederlanders vindt dat in sportkantines het drinken van water na het sporten gestimuleerd moet
worden.
• Vrouwen zijn het met die stelling vaker eens dan mannen. “Gepensioneerden” onderschrijven die stelling minder
dan de andere leeftijdsgroepen. (Bijlage tabel B7)
• Jonge volwassenen tot 36 jaar zijn ondersteunen deze stelling minder dan oudere volwassenen. De helft van de
Nederlanders is het eens met deze stelling.
• Een op de tien Nederlanders ondersteunt de suggestie dat ongezonde producten bij sport horen.
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Conclusies
• In het Nationaal Sport Onderzoek 2013 zijn vragen opgenomen over het aanbod en de consumptie van gezonde
voeding in sportkantines en horeca bij een sportaccommodatie. In totaal zijn 4.034 Nederlanders bevraagd over dit
onderwerp.
• De helft van de Nederlanders (15 jaar en ouder) heeft de afgelopen twaalf maanden een sportkantine of
horecagelegenheid bij een sportaccommodatie bezocht. Een kwart van de niet-sporters bezoekt een sportkantine.
• De helft van de kantinebezoekers geeft aan dat het assortiment in de sportkantine veelal of alleen maar uit minder
gezonde producten bestaat.
• Driekwart van de bezoekers beoordeelt de gezondheid van hun consumptie in de sportkantine met een 6 of hoger.
Een kwart beoordeelt de gezondheid van hun consumptie met een onvoldoende.
• Drie vijfde van de kantinebezoekers vindt dat de verhouding van het gezonde en minder gezonde aanbod moet
veranderen naar een gelijke verdeling of meer gezond aanbod dan ongezond aanbod.
• Driekwart van de Nederlanders vindt dat in sportkantines het drinken van water na het sporten gestimuleerd moet
worden.
• Slotsom: Nederlanders geven aan dat er ruimte is voor een meer gezonder consumptieaanbod in sportkantines. Dat
sluit prima aan bij de ambities van het Actieplan “Alles is Gezondheid..” (Nationaal Programma Preventie) van het
ministerie van VWS.
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Bijlagen
Denk bij sportaccommodaties aan sportvelden, sporthallen, zwembaden en fitnesscentra.
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