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De nieuwsbrief van SL!M eten & bewegen komt één keer per maand uit. In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan 

verschillende onderwerpen. Deze keer in de nieuwsbrief: 

- Nieuws van SL!M        -     Groente en fruit in juli 

- Tip van de maand       -     Interessant nieuws 

- Lezersvraag: Hoe kan je oefenen met ademhaling tijdens inspanning?  -     Kookkunsten 

 
Nieuws van SL!M  

Website 

De website van SL!M is de afgelopen tijd in beweging 

geweest. Heb jij het nieuwe jasje van de site al 

gezien?  Klik hier.  

Twitter 

SL!M is sinds kort ook op twitter actief. 

www.twitter.com/slimetenbewegen 

Training 

De wandeltrainingen gaan de hele zomer door. Het 

is fijn als je laat weten wanneer je weg/op vakantie 

bent. De conditietraining gaat niet door omdat de 

gymzalen in Nijmegen in de zomervakantie niet 

beschikbaar zijn. De deelnemers van de 

conditietraining zijn welkom bij de wandeltrainingen. 

 

De SL!M mobiel 

SL!M heeft een nieuwe bedrijfsauto: de SMART. 

Binnenkort wordt de SMART omgetoverd naar de 

SL!M. 

 

 

Tip van de maand 

Eén kleine verandering kan een groot verschil 

maken! 

Denk na over één ding dat je graag wilt veranderen. 

Neem een verandering die realistisch en haalbaar is. 

De verandering mag klein en gemakkelijk zijn. Bedenk 

iets wat je helpt herinneren aan deze aanpassing. 

Veel succes! 

1 dropje = 15 kcal 

1 Engels dropje = 20 kcal 

Elke dag 1 dropje (15 kcal) =  

 105 kcal per week 

 456 kcal per maand 

 5475 kcal per jaar 

Verhaal  van  Sophie 

Ik eet elke dag twee 

dropjes. Het gaat 

automatisch en ze 

zijn op voordat ik het 

weet. Deze gewoonte 

ga ik opzij zetten! 

Nieuws  –   Update  –   Ac tueel   –   Ber icht   –   Boodschap  –   Medede l ing  –   Boodschap  

Voorbeeld 

http://www.eten-bewegen.nl/
http://www.twitter.com/slimetenbewegen


 

 

 

  

Heb jij ideeën voor in de nieuwsbrief, of heb je een vraag?  

Laat het dan weten. Mail naar slim@eten-bewegen.nl 

Hoe kan je oefenen met  
ademhaling tijdens inspanning?  
Lezersvraag 

 

Deze vraag wordt ook regelmatig gesteld door beginnende 

sporters die zich intensief inspannen. Je ademhaling verbetert zich 

in de loop van de tijd vanzelf. Door de inspanning ontwikkel je ook 

je longen en je ademhalingsspieren, waardoor de ademhaling 

makkelijker gaat. Over ademhaling zijn vele boeken geschreven en 

studies gedaan. Voor nu wat handige weetjes: 

 

Do’s 

- Adem door je mond als de ademnhaling via de neus tekort 

schiet.  

- Adem tijdens lichte inspanning en in het dagelijks leven wel 

door je neus (als dat kan). Je neus zuivert en verwarmt de 

lucht voordat het naar je longen gaat. 

- Neem wat gas terug als je merkt dat je ademhaling erg lastig 

gaat. Dan ben je waarschijnlijk iets te enthousiast bezig. 

- Probeer rustig in en uit te ademen. Bij een snelle in- en 

uitademing vullen je longen zich onvoldoende met zuurstof. 

- Tijdens het zwemmen je ademhaling trainen met de vrije slag. 

- Ritmisch ademhalen, dat gaat het beste als je er niet bij 

nadenkt. 

 

Don’t 

- Het is een fabel dat je door je neus in moet ademen en door je 

mond uit. Dus gewoon door je mond ademhalen als je lichaam 

het aangeeft. Houdt je mond niet te wijd open in verband met 

vliegjes ;)  

- Adem inhouden: koolzuurgas blijft dan even in je longen 

hangen en je spieren verzwakken, ook kan je bloeddruk 

stijgen. Blijf dus ritmisch doorademen. 

 

Wist je dat 

- Je in rust ongeveer vijf tot zes liter lucht per minuut inademt. 

 Tijdens inspanning kan dit toenemen tot 170 liter per minuut.
              Geschreven door: Imke Ebben 

 

 

 

 

 

Interessant nieuws (klik op de link voor het hele artikel) 

 Slaap verbetert sportvermogen 

 'Snoepen verkleint kans op overgewicht' 

 'Light chips maken dik' 

 'Blauwe bessen goed bij osteoporose' 

 Een fruitvlieg met Alzheimer, ‘Extract uit kaneelpijpje helpt mogelijk 

tegen Alzheimer’ Deze ontdekking is veelbelovend voor de 

toekomst.  

  

  

 

Groente in juli 
andijvie 
artisjok  
groene asperge 
witte asperge 
aubergine 
bloemkool 
broccoli  
chinese kool 
ijsbergsla 
courgette 
koolrabi 
komkommer 
krop  sla  
mais 
peultjes 
postelein 

 
prei 
raapsteel  
radijs  
rode kool  
sla  
snijbiet 
snijbonen 
sperziebonen 
spinazie 
spitskool 
tomaten 
tuinbonen 
tuinerwten 
waterkers  
witte kool  
wortel. 

Fruit in juli 
aardbeien 
abrikozen 
bramen 
bosbessen 
citroen 
frambozen 
kersen 
kruisbessen 
meloen 
perziken 
pruimen 
rode bessen 
zwarte 
bessen. 
 

 

Kookkunsten 

Ben jij al bekend met de Tajine? De 

Tajine is een oude kookpan uit Noord-

Afrika en wordt gemaakt van klei. Het  

aardenwerk heeft de eigenschap om de 

warmte goed vast te houden waardoor 

de gerechten gelijkmatig verwarmd 

worden en al sudderend langzaam gaar 

worden.  

Je kunt er vanalles mee maken. Door 

deze kookkunst blijven de vitamines in 

de groente beter behouden en er hoeft 

geen bereidingsvet gebruikt te worden. 

De toegevoegde kruiden krijgen tijdens 

deze bereiding goed de kans om op 

elkaar in te werken en zorgen zo voor 

een lekkere smaak.  

Speciaal en makkelijk als je bezoek 

krijgt. Je laat het eten lekker sudderen 

en na een tijdje is alles klaar.  

De Tajine is bij toko’s te koop maar ook 

in kookwinkels. Je hebt al een Tajine 

vanaf 20 euro. 

Klik hier voor recepten 

http://www.nu.nl/gezondheid/2554025/slaap-verbetert-sportvermogen.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2554090/snoepen-verkleint-kans-overgewicht.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2545982/light-chips-maken-dik.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2547156/blauwe-bessen-goed-bij-osteoporose.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2550953/extract-kaneelpijpje-helpt-mogelijk-alzheimer.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2550953/extract-kaneelpijpje-helpt-mogelijk-alzheimer.html
http://www.tajine.nl/recepten/

