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InhoudBespiegelingen

Sportzomer
De zomer van 2012 staat in het teken van sport. Eerst 
het EK met alle oranje tompoezen die snel in de uit
verkoop gingen. Vervolgens zoals elk jaar tennis en 
wielrennen. Extra dit jaar zijn de Olympische Spelen. 
Een rondgang door de supermarkten leert dat de OS 
niet zo populair zijn als het EK. Terwijl toch grote 
bedrijven als CocaCola en McDonalds sponsors zijn 
van het bijzondere sportevenement. Is het een kwestie 
van te veel sport deze zomer of zijn de OS niet interes
sant genoeg om een speciale actie op te tuigen?
Nog een verklaring kan zijn dat de OS en gebruikelijke 
actieproducten voor sportevenementen – vooral voetbal 
– zich moeilijk laten verenigen. Het Olympisch Comité 
werd bekritiseerd voor de keuze voor het fastfood bedrijf 
McDonalds als sponsor vanwege de obesitasproblema
tiek. Het OC  vroeg aan zijn sponsor wat die van plan 
was te doen om deze kritiek te weerleggen.
McDonalds reageerde met de ‘Favorites under 400 calo
ries’, een menuplatform waar het aantal calorieën van 
de meest populaire snacks en dranken weergegeven 
staat. Zo weet de consument welke keuzes welke gevol
gen hebben voor de dagelijkse calorieinname. En dat 
lijkt uiterst zinvol, want uit onderzoek blijkt dat over
gewicht meer te wijten is aan te veel eten dan aan te 
weinig bewegen. 
Onderzoekers bestudeerden leden van een Afrikaanse 
stam die nog net zo veel bewegen als de jagersverza
melaars van duizenden jaren geleden. Wat bleek? Deze 
stamleden verbranden evenveel energie als de moderne 
mens van nu, ondanks dat ze veel meer bewegen. Dat 
wij dikker zijn, komt dus vooral door te veel te eten, 
concludeerden de onderzoekers. 
Maar, zo werd als toevoeging op de bevindingen 
gesteld, ondanks dat bewegen ons niet dunner maakt, 
is het wel nodig om gezond ouder te worden. Daarmee 
leveren de bekritiseerde foodbedrijven misschien niet 
door hun producten maar wel via hun sponsoring, en 
daarmee het (mede) mogelijk maken van de OS, een 
maatschappelijke bijdrage. Althans, als het kijken naar 
de OS mensen zo enthousiast maakt dat zij zelf ook 
gaan sporten. 
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