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behorende bij het proefschrift

Weight training: implications for energy metabolism

1. De toename van het dagelijkse energiegebruik door een trainingsprogramma be-
staande uit twee fitness-trainingen per week, wordt voor de helft verklaard uit de
toegevoegde trainingsarbeid (<#f proe/scfcri/jr).

2. Een trainingsprogramma verlaagt het energiegebruik en de hartfrequentie tijdens
oefeningen die geen deel uitmaken van de training (<ftr proe/sc/iW/ir, C/awren ef a/.
Am. 7. P/iysw/. 225f5J:675-6S2, 7975; Mc/sTe/uK? e/ a/. £«r. / A/?/?/. P/i^io/. 59:247-
24S, 797S).

3. De training-geinduceerde toename in vetvrije massa is een functie van de initiele
lichaamsbouw

4. Omdat hun gewichtstoename voor een groter deel bestaat uit vetmassa moeten
obesen meer eten dan niet-obesen om een kilo in gewicht toe te nemen
Am. / C/in. Mtfr. 52:224-227, 7990).

5. Zelfs een spiegel vertekent de werkelijkheid.

6. Gezien het aantal blikjes dat naast de blikvangers* ligt, lijkt een aanzienlijk deel
van de Nederlandse automobilisten motorisch gestoord. Er bestaat gelukkig het
excuus dat het overgrote deel van de bevolking rechtshandig is.

7. Het is het gefrruifc en niet het feezir van gezond verstand dat gewaardeerd wordt.

8. De nieuwe aansprakelijkheidsregel bij verkeersongevallen suggereert een te verbe-
teren verantwoordelijkheidsgevoel bij de automobilist.

* groot vlindernet geplaatst langs afritten van de autowegen en bedoeld om lege
drankblikjes in te werpen



9. Niet zozeer het rijgedrag, maar het ontbreken van een kooiconstructie, veiligheids-
riemen, een kreukelzone en twee extra wielen leidt er toe dat motorrijden een
kwetsbaardere vorm van gemotoriseerd vervoer is.

10. Evenmin als bij het wiskunde-onderwijs bestaat het doel van lichamelijke opvoe-
ding uit het aanleren van kunstjes.

11. 'If our society, political system, and scientific community placed a higher value
on physical fitness for all its citizens, much of the injustice of the poor quality of
life of the elderly might disappear instead of muscle mass' (7seng e/ a/. 7.
Geron/o/. 50:5/>ec Wo, 775-779, 7995;.

Ludo van Etten
Maastricht, 28 februari 1997
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