
10 praktische tips 

de gezonde keuze, de gemakkelijke 

keuze bij evenementen en festivals

Tien tips
 1. MEER VARIATIE

Door meer bedrijven op het festivalterrein aanwezig te laten 
zijn kan er meer keuze worden geboden. Zo zijn pasta met 
tomatensaus of noedels met kip ook prima evenementen 
gerechten. Voor de plaatselijke Italiaan of Chinees is het vast 
ook aantrekkelijk om aanwezig te zijn en te koken voor de 
festivalgangers.

 2. NET EVEN ANDERS
Een kleine verandering maakt al verschil, denk bijvoorbeeld 
aan: de volkoren tosti, broodjes met beenham, kipfilet, 
mozzarella of selderijsalade. En denk ook aan popcorn of 
rijstwafels.

 3. DE GEZONDE KEUZE VOOROP
Rollende keukens zijn er in overvloed. Je kunt ze overal 
prominent plaatsen. Een smoothiebar bij het podium of de 
gegrilde garnalen bij de ingang.

 

 4. ZICHTBAAR MAKEN, LATEN PROEVEN EN  
         BEKENDMAKEN
Een aantrekkelijke naam, een goed logo en een duidelijke 
kleur zorgen ervoor dat de gezonde keuze herkenbaar is. 
Idee: vlaggen met het gezonde aanbod steken boven
de mensen uit. En een proeverij is een leuke manier
om bij de ingang van het terrein kleine voorproefjes van de 
gezonde producten, gerechten en drankjes te promoten. 
Misschien wil zelfs de lokale krant er wel aandacht aan 
besteden.

 5. PORTIEGROOTTE
Less is more, vooral bij energierijke snacks. Bij dranken geldt 
hetzelfde; medium en small is eigenlijk meer dan voldoende. 
Ook van een voedzame maaltijd heb je aan een gemiddelde 
portie vaak genoeg.

Gemeenten en organisatoren van sportevenementen, muziekfestivals, feestweken of andere events horen 
steeds vaker de vraag om gezonde voeding. Verse sappen en broodjes, water en gezonde maaltijden zijn 
regelmatig verkrijgbaar. We streven ernaar dat de gezonde keuze op alle festivals en evenementen een 
vaste plek verovert. Het Convenant Gezond Gewicht geeft daarom een aantal praktische en haalbare tips. 
Maar het begint natuurlijk allereerst met uw visie en beleid, waarbij variatie en de gezonde keuze in eten 
en drinken een vast onderdeel is van het organisatieplan.



 6. DRINK WATER 
Water is een gezonde dorstlesser. Hoe lekker is het om even 
je flesje water te vullen bij een gratis watertappunt op het 
terrein? Het is leuk, als de veiligheidseisen het toelaten, 
om bezoekers een water flesje te geven met het logo van 
het evenement erop. Dat is meteen een leuke gadget. Het 
waterbedrijf is misschien wel bereid te sponsoren.

 7. EVENEMENTENFRUIT
Appels en bananen zijn populair voor tussendoor. Een 
fruitleverancier of supermarkt is misschien wel bereid een 
gratis appel te sponsoren. Extra tip: een fruitteam van 
studenten en vrijwilligers loopt tussen de bezoekers om fruit 
te verkopen.

 8. FRITUUR
De snackcarhouder gebruikt vloeibaar frituurvet. Een idee 
is om af te spreken dat de snackcarhouder in de vroege 
ochtend eerst (bruin/volkoren) broodjes verkoopt en dat de 
frituur later aangaat.

 9. ALCOHOL
Afhankelijk van het evenement kunt u ervoor kiezen de 
verkoop van alcohol pas in de middag te starten. En 
bijvoorbeeld eerder op de dag met een smoothie beginnen.

 10. AANTREKKELIJKE PRIJZEN
Zorg dat de gezonde keuze aantrekkelijk is geprijsd en kan 
concurreren met de minder gezonde keuze. Misschien is het 
zelfs mogelijk, al dan niet met behulp van sponsoring, om 
een kortingsbon bij de entree te geven.

contactpersonen
Meer informatie bij de JOGG-regiseur van de 
gemeente Zwijndrecht (078-7703683) 
of via de Toppie sportcoaches (078-6450039)


