
 

 

Sportief 
Vermageren INTRO 

Sportief vermageren – Module 2 © Evermove 

MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3 MOD. 4 MOD. 5 MOD. 6 

MODULE	2	
 
Dit document bevat alle opdrachten van Module 2. Vul dit mee aan naarmate je door de module 
vordert. 
 
DEEL 1: welkom 

 Download dit werkboek en bekijk de inleidende video 

 
Wat is je huidige streefgewicht?   kg 
Waarom is dit je streefgewicht, op wat is dit gebaseerd? 
 
 
Wanneer zou je dit gewicht bereikt willen hebben (bespreken we in module 3) 
Op      /      /          (dag/maand/jaar) 
 
DEEL 2: bepaal je lichaamstype 

 Bekijk de video’s over de verschillende lichaamstypes 

 Bepaal het lichaamstype van de verschillende sporters die je ziet 

 
Bekijk de bespreking van de lichaamstypes + richtlijnen voor jouw 
gekozen sportief niveau 

 
Doe het testje en bevestig je lichaamstype + duid aan waar je 
lichaamstype zich (ongeveer) situeert in onderstaande grafiek 

 Download de slides van dit onderdeel 

 

Mijn lichaamstype:  
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DEEL 3: je lichaamsgewicht en –maten 

 Bekijk de video over lichaamsgewicht en BMI 

 
Bereken puur ter referentie je BMI voor je huidig gewicht en je 
streefgewicht 

 
Mijn huidige BMI:     
Mijn BMI bij mijn streefgewicht: 
 
 
 
 
 

 
Meet jouw lichaamsomtrekken op basis van de richtlijnen en noteer 
ze in de figuur hieronder: 

 

 
 
 
 

Bovenarm

Borst

Buik

Heup

Bovenbeen

Notities:
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Voer je buik- en heupomtrek in in de calculator en noteer je 
risicoklasse 

Mijn buik/heupverhouding = 
Mijn risicoklasse =  
 

 
Download het invulblad voor het opvolgen van je gewicht, 
lichaamsmaten en lichaamssamenstelling 

 Download de slides van dit onderdeel 

 
DEEL 4: jouw optimale lichaamssamenstelling 

 
Bekijk de stappen voor het meten en opvolgen van je 
lichaamssamenstelling 

 
Evalueer je lichaamssamenstelling met behulp van de calculator en 
log de resultaten hieronder 

 Download de slides van dit onderdeel 

 
Mijn vetpercentage:  

Evaluatie:  
Mijn huidige vetmassa (kg):  

Mijn huidige magere massa (kg):  
Mijn streefgewicht:   

 
Notities: 
 
 
 
 
 
DEEL 5: energiemanagement 

 Bekijk de video’s over energieverbruik en energieopname 

 Bekijk de video over de invloed van sport en voeding op elkaar 

 
Simuleer je energieverbruik op één of meerdere dagen en je 
energietekort dat je kan hanteren + het gewichtsverlies dat dit met 
zich meebrengt op korte en op lange termijn 

  Simulatie van mijn energieverbruik (dag 1):   kcal 
  Simulatie van mijn energieverbruik (ander soort dag):  kcal 
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 Bekijk de richtlijnen in functie van jouw sportief profiel 

 Download de slides van dit onderdeel 

 
DEEL 6: FAQ & Quiz 
 

 Bekijk de verschillende veelgestelde vragen 

 Doe de quiz en behaal minstens 70% 

 
 
 
 

EXTRA NOTITIES:
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