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COLLEGE ‘DE OCEAAN EN ONZE GEZONDHEID’ 
Graag nodigen wij je uit voor een uniek college over de oceaan en onze gezondheid.

De oceanen zijn van groot belang voor al het leven op aarde. Veel van ons 
handelen heeft effect op de oceanen en daarmee op het klimaat. Dos Winkel 
en Janneke van der Meulen geven dit inspirerende college. Waar Dos in gaat op 
de relatie die er is tussen het klimaat, de oceanen en onze gezondheid, vertelt 
Janneke ons hoe voeding bijdraagt aan een topconditie: slank, fit, energiek, sterk 
en gezond, zonder het milieu te belasten. Na het college volgt een Q&A, zodat je 
al je vragen aan deze twee inspirerende experts kan stellen.

Studenten (en scholieren vanaf 5VWO), artsen, diëtisten, sporters en belang-
stellenden zijn van harte welkom om dit college bij te wonen. 
Mis het niet - het is een mooie aanvulling op je studie! Aanmelden kan via 
seathefuture.nl/open-collegecollegetour/ of per mail events@seafirst.nl  
Dit college maakt deel uit van het driedaags evenement Sea the Future.I

PROGRAMMA
14:30 uur Inloop
15:00 uur start College Dos Winkel
16:00 uur  collegetour met Janneke 

van der Meulen en bezoek 
zeewiertentoonstelling

17:30 uur Afsluiten en boek signeren

WANNEER vrijdag 8 SEPTEMBER
HOE LAAT 14:30 - 17:00 uur
WAAR MAASPOORT Sport & Events
VOOR WIE  studenten, artsen, dietisten,  

sporters en belangstellenden

Internationaal bekroond onderwaterfoto-
graaf en oceaanbeschermer Dos Winkel 
geeft dit inspirerende college. Zijn boeken 
worden in 54 landen verkocht en hij publi-
ceerde o.a. in National Geographic, BBC 
Wildlife, Terra, Terre Sauvage en allerlei 
internationale duiktijdschriften – hij heeft 
vele prijzen gewonnen maar zag - tot zijn 
grote spijt - ook de mariene ecosystemen 
zienderogen achteruit gaan. 

In 2005 besloot Dos zijn praktijk voor or-
thopedische fysiotherapie te sluiten en zijn 
opleidingcentrum voor artsen en fysiothera-
peuten te verkopen en zich fulltime bezig te 
houden met oceaanbescherming. Dit leidde 
tot de publicatie van de spraakmakende 
boeken Wat is er mis met vis?! en visolie 
(2008) en De Huilende Zee (2010), de docu-
mentaire Sea the Truth van de Nicholaas 
G. Pierson Foundation die ondertussen be-
noemd werd tot een van de 10 beste oceaan-
documentaires van dit decennium en tot de 
oprichting van de Sea First Foundation.

Janneke van der Meu-
len heeft twee masters 
afgerond aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam en de studie altijd gecombineerd 
met verschillende bijbanen. En met sport. 
Topsport. Roeien. Eén van de lichamelijk 
zwaarste sporten die er is, waarvoor ze mo-
menteel aan het trainen is om mee te doen 
aan de Olympische Spelen in Tokio. En om dit 
alles vol energie, met succes en een glimlach 
te voltooien, weet ze hoe ze snel moet her-
stellen. Supersnel. Ze weet hoe je jezelf echt 
in topconditie kunt eten en drinken: slank, fit, 
energiek, sterk en gezond.

Janneke heeft passie voor lekker en gezond 
eten! Eat good, feel good, be good, is haar 
motto. Ze eet zelf geheel biologisch en plant-
aardig en noemt haar dieet ‘Het win-win’ 
dieet’. Dit is ook de titel van de opvolger van 
haar boek #SUPERSNELHERSTEL , voeding 
voor succes.


