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Inleiding 
 
Eten en drinken zijn een van de eerste levensbehoeftes, want daarmee voorzien we ons 
lichaam van alle voedingsstoffen en energie die we nodig hebben om lichamelijke 
prestaties te kunnen leveren en te voorkomen dat we ziek worden. Iedere vorm van 
lichamelijke inspanning vraagt om energie. Daarbij is het belangrijk dat de voeding in 
balans is met de inspanning die van het lichaam gevraagd wordt (zie figuur 1). Een 
goede sportvoeding is daarmee een belangrijke factor die invloed heeft op de 
sportprestatie. In dit document vind je uitleg over een goede sportvoeding. Echter is elk 
lijf uniek en vraagt elke vorm van inspanning een ander soort voeding. Daarom is dit een 
aanvulling op het op maat gemaakte advies van de sportdiëtist. Mocht je vragen hebben, 
neem dan gerust contact op via info@bovanrooij.nl. 
 
 

 
    Figuur 1: Energiebalans 
 
	  



Waar moet een gezonde sportvoeding aan voldoen? 
 
Waar moet je op letten met voeding als je sport? Hoe kunnen je spieren het beste 
herstellen voor de volgende inspanning? Wat voor voeding is geschikt tijdens een 
wedstrijd?  
 
 

 
Figuur 2 Sportvoedingspiramide 
 
 
In een gezonde basissportvoeding is de meeste winst te behalen. Daarnaast kan in 
sommige gevallen sportspecifieke voeding of sportspecialistische voeding een toevoeging 
zijn op de sportprestatie. Als het fundament niet wordt gelegd vanuit basisvoeding, dan 
heeft het geen positieve om sportspecifieke en/of sportspecialistische voeding te 
gebruiken. 
 
De basis van sportvoeding wordt gevormd door macronutriënten: koolhydraten, eiwitten 
en vetten. Deze macronutriënten leveren de bouw- en brandstoffen die het lichaam nodig 
heeft en leveren energie aan het lichaam.  
 
Vitamines en mineralen zorgen ervoor dat deze macronutriënten goed worden 
opgenomen en hun functie goed kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn vezels en vocht een 
belangrijk aandachtspunt voor de sporter, met name rondom en tijdens de inspanning. 
 
Rondom prestatie spelen dus verschillende factoren een rol. Zoals hierboven al genoemd 
is sportvoeding daar een onderdeel van, maar ook training, rust, mentaliteit, 
lichaamssamenstelling en een stukje aanleg.  



Macronutriënten 
 
Macronutriënten zijn voedingsstoffen die het lichaam de energie geven die het nodig 
heeft. Deze macronutriënten zijn koolhydraten, eiwitten en vetten. De verhouding tussen 
deze voedingsstoffen verschilt wanneer het gaat over een gezonde Nederlander of 
gezonde sportvoeding. 
 
Voedingsstof Levert per gram Gezonde voeding Sportvoeding 
Koolhydraten 4 kcal 40 – 50% 60 – 70% 
Vetten 9 kcal 30 – 35% 20 – 30% 
Eiwitten 4 kcal 15% 20% 
Tabel 1: Macronutriënten 
 
Een sporter heeft energie nodig om te presteren. Voeding levert de benodigde energie 
voor het goed laten functioneren van processen in het lichaam. Hoeveel energie een 
sporter dagelijks nodig heeft is afhankelijk van verschillende factoren, zoals doelstelling, 
trainingsschema, wedstrijdschema en activiteiten buiten sporten. 
 
De verdeling tussen de macronutriënten wordt bepaald door de soort sport en 
inspanning, maar ook geslacht, gewicht en weersomstandigheden. 
 

 
Figuur 3: Energieverdeling Nederlander Figuur 4: Energieverdeling sporter 

 

	

Figuur	5:	Duursporter	 	 Figuur	6:	Krachtsporter		 Figuur	7:	Spelsporter	  
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Koolhydraten 
 
Koolhydraten leveren energie aan het lichaam. De intensiteit en omvang van activiteiten 
bepalen of de voeding van een sporter meer of minder koolhydraten moet bevatten. Zo 
verbruikt een krachtsporter bijvoorbeeld minder koolhydraten tijdens zijn training dan 
een duursporter (zie figuur 5 en figuur 6). 
 

 
Figuur 8: Koolhydraten 
 
Een koolhydraat bestaat uit een of meer moleculen. Enkelvoudige koolhydraten bestaan 
uit één molecuul en tweevoudige uit twee. Een enkelvoudig koolhydraat is bijvoorbeeld 
glucose, een belangrijke energiebron voor het lichaam. Enkelvoudige koolhydraten 
vinden we niet in voeding. Deze komen pas in het lichaam vrij als het lichaam 
tweevoudige en meervoudige koolhydraten splitst om energie vrij te maken (zie figuur 
9).  
 
Tweevoudige koolhydraten zijn twee glucosemoleculen aan elkaar. Voorbeelden hiervan 
zijn druivensuikers, tafelsuiker en melksuiker. Deze suikers vind je terug in producten als 
snoep, fruit, zuivel en de suiker in je thee of koffie. Meervoudige koolhydraten bestaan 
uit een lange ketens met glucosemoleculen. Hieronder vallen zetmeel en vezels. Deze 
ketens vind je in producten als volkoren brood, pasta, muesli en aardappelen. 
 
In het lichaam komt de energie van korte ketenkoolhydraten veel sneller vrij, dan van 
meervoudige koolhydraten. Hierdoor stijgt de bloedsuikerspiegel heel snel, maar daalt hij 
ook weer heel snel. Meervoudige koolhydraten geven over een langere periode een 
constante energie af aan het bloed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Figuur	9:	Koolhydraatketens	  



Waarom zijn koolhydraten belangrijk? 
 
Koolhydraten worden voor een groot deel opgeslagen in de lever en spieren in de vorm 
van glycogeen. Glycogeen gebruik je tijdens inspanning om de motor van je lichaam te 
laten draaien. Uitputting van de glycogeenvoorraad veroorzaakt vermoeidheid; het 
tegenkomen van, de spreekwoordelijke, man met de hamer. Dit kan optreden wanneer 
koolhydraatvoorraden niet worden aangevuld tijdens een intensieve inspanning langer 
dan 90 minuten.  
 
Koolhydraten doen meer dan energie geven. Enkelvoudige koolhydraten geven onze 
voeding een zoete smaak en zorgen meervoudige koolhydraten zorgen voor voldoende 
voedingsvezels. Vezels stimuleren de werking van de darm. 

 
Timing 
Na de inspanning is het belangrijk dat glycogeenvoorraden snel weer worden aangevuld. 
Op deze manier beschikt je lichaam over nieuwe energie om een volgende training of 
wedstrijd goed te kunnen presteren. Na de inspanning nemen spiercellen het 
gemakkelijkst koolhydraten op. Vandaar dat het belangrijk is om binnen een uur na de 
inspanning je koolhydraatvoorraad weer aan te vullen met 1 – 2 gram per kilogram 
lichaamsgewicht (figuur 10). De hoeveelheid koolhydraten is afhankelijk van de duur en 
de soort inspanning. Wanneer glycogeen langere tijd onvoldoende wordt aangevuld, kan 
dit leiden tot spierschade, vermoeidheid, afname van spiermassa en afname van het 
vetpercentage. Dit kan allemaal leiden tot prestatievermindering of overtraindheid. 
 

 
Figuur 10: Glycogeenresynthese  
 
 

Tijdens inspanning is het belangrijk dat er 
snel energie beschikbaar is. Daarom 
worden lange koolhydraatketens 
vermeden vlak voor en tijdens inspanning. 
Daarnaast worden vetten en vezels 
vermeden omdat deze de maaglediging 
vertragen, waardoor energie pas na 
langere tijd vrijkomt.  
 

Figuur 11: Bloedsuikerspiegel  



Eiwitten 
Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen en zijn onmisbaar voor de opbouw en herstel van je 
spieren, organen, zenuwstelsel en bloed. Eiwitten kun je niet opslaan in je lichaam maar 
deze worden direct gebruikt. Daarom is het van belang dat je voeding dagelijks 
voldoende eiwitten bevat. De hoeveelheid eiwitten die je nodig hebt is afhankelijk van de 
soort sport en de intensiteit van de inspanning.  
 
Tijdens lichamelijke inspanning beschadigen spieren, doordat er kleine haarscheurtjes in 
ontstaan. Hoe meer je vraagt van je spieren tijdens de inspanning hoe meer scheurtjes 
er ontstaan. Het herstellen van deze beschadiging gebeurd sneller na inspanning en ’s 
nachts. Je lichaam doet dit met de eiwitten uit je voeding. Uit onderzoek is gebleken dat 
je lichaam per 2,5 uur maar 20-25 gram eiwitten kan verwerken. Een grotere 
hoeveelheid wordt omgezet in vetten of koolhydraten. Dit kan zorgen voor een verhoging 
van je vetmassa. Het is daarom van belang dat je die eiwitten goed verdeelt over de dag.  
Andersom geldt: als de inname van andere energiebronnen onvoldoende is (koolhydraten 
en vetten), wordt eiwit gebruikt als energiebron. Dit kan ook in de vorm van eigen 
spiermassa zijn, wat ongewenste gevolgen heeft voor je prestatie.  
 
Je lichaam herstelt het snelst direct na inspanning en tijdens de nacht. Het is daarom 
extra belangrijk om tijdens deze momenten je lichaam voldoende eiwitten te geven, 
zodat je herstelproces optimaal kan verlopen. 
Gebruik daarom binnen 30 min na de inspanning en voor het slapengaan 20 – 25 gram 
eiwit (afhankelijk van je gewicht en intensiteit van de inspanning). 
 
Door te zorgen voor voldoende eiwitten direct na de inspanning, bouw je je spieren op en 
herstelt je lichaam. Op die manier zorg je ervoor dat je lichaam bij de volgende training, 
dezelfde inspanning makkelijker kan dragen. 
 

	  



Vetten 
Vet is een bron van energie en vetoplosbare vitamines (waaronder vitamine A, D, E en 
K). Lichaamscellen hebben vetzuren nodig als bouwstenen en vetzuren beschermen je 
cellen tegen ongewenste indringers. Verder heeft het lichaam ze nodig om je ogen, je 
hersenen en je spieren goed te laten werken. Het is belangrijk dat je kiest voor 
producten die onverzadigde vetten bevatten. Deze goede vetten vind je bijvoorbeeld in 
vloeibare vetten, vette vis, noten en avocado’s. 
 
Als sporter heb je ongeveer 20-35% vetten nodig in de voeding. Dit is lager dan in de 
voeding van een gemiddelde Nederlander. Dit komt doordat vetten een hoge 
verzadigingswaarde hebben en het gebruik hiervan de koolhydraat- en eiwitinname 
beperkt wat een negatief effect kan hebben op het prestatievermogen. 
 
In de praktijk zien we dat veel sporters een tekort aan vetoplosbare vitamines (vitamine 
A, D, E) in hun voeding hebben. Daarom is het van belang om halvarine op brood te 
smeren en om bijvoorbeeld vloeibare margarine te gebruiken bij de avondmaaltijd in 
plaats van olijfolie of andere boters (dit bevat namelijk van nature minder vetoplosbare 
vitaminen)  
 
Timing 
Een (top) sporter moet extra goed opletten met de timing van de vet-inname. Vet blijft 
relatief lang in de maag en geeft daarom voor langere tijd een verzadigd gevoel. Rondom 
en tijdens inspanning, is het daarom het advies om vetten te vermijden. Vet vertraagd 
de maaglediging, waardoor de koolhydraten en eiwitten niet snel kunnen worden 
opgenomen in de darmen. Koolhydraten en eiwitten zijn belangrijk voor energie en 
herstel. Herstel verloopt het snelst vlak na inspanning. Het is dus belangrijk dat die 
voedingsstoffen snel door het lichaam kunnen worden opgenomen en niet worden 
afgeremd door vetten in de maag.  
 
 
 
	  



Vocht 
 
Tijdens een fysieke inspanning verliest het lichaam vocht en afvalstoffen in de vorm van 
zweet en urine. De uitscheiding van vocht is onder andere afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en genetische aanleg (de een zweet meer 
dan de ander). Het is belangrijk om vocht continu aan te vullen, ook al ontbreekt de 
prikkel om te drinken. Op het moment dat je dorst krijgt, bestaat er al een vochttekort 
en dit verslechtert de prestatie. Je bent dan dus al te laat met vocht innemen. Per dag 
heb je 1,5-2L water nodig. Daarnaast moet je het vochtverlies van de inspanning 
aanvullen.  
 
Voldoende vocht in het lichaam is belangrijk voor een optimale sportprestatie. Als de 
lichaamstemperatuur stijgt, is vocht nodig om dit te reguleren, bijvoorbeeld door te 
zweten. Daarnaast speelt water een belangrijke rol in allerlei andere lichamelijke 
systemen. Alle organen, waaronder de spieren en de hersenen, hebben voldoende vocht 
nodig.  
 
De beste manier om je vochtbalans te herstellen is om voor inspanning jezelf te wegen. 
Na inspanning vul je het verschil aan met 150%. Dit is omdat je nog na-zweet. Stel je 
weegt 75kg voor inspanning en na inspanning 74,5kg. Dan vul je 750ml aan. 
 
 
Hoeveelheid vocht aanvullen(L) = (gewicht voor inspanning(kg)– gewicht na inspanning(kg)) x 1,5 

 
 
 
 
 
Een andere manier om te weten of je 
uitgedroogd bent, is simpel weg even 
achterom te kijken als je naar de toilet bent 
geweest. Een donkere kleur van de urine 
vertelt je dat je iets meer moet drinken (zie 
figuur 12). 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Figuur	12:	Urinekleur	  



Bij een training langer dan 60 minuten is het pas nuttig om een isotone sportdrank te 
gaan nuttigen. Ook de intensiteit van de inspanning speelt hierbij een rol. Overleg 
daarom altijd met jouw sportdiëtist of dit noodzakelijk is. Ook bij warm weer verliest je 
lichaam binnen korte tijd, veel vocht en elektrolyten. Een isotone sportdrank vult je 
vocht, koolhydraten en zouten aan. In figuur 13 zie je dat een isotone sportdrank gelijk 
staat aan de concentratie glucose in je lichaam, hierdoor is het makkelijker opneembaar. 
Let op: commerciële sportdranken bevatten vaak een hogere concentratie koolhydraten, 
wat een hypertone sportdrank wordt genoemd. Tijdens de inspanning kan dit leiden tot 
maag- darm klachten.  
 

 
 
Figuur 13: concentratie sportdranken 
 
Alcohol 
 
Alcohol hoort niet thuis in de voeding van een (top)sporter. Het is bekend dat alcohol een 
negatief effect kan hebben op de prestatie. Met name het herstel wordt hierdoor 
uitgesteld. Alcohol heeft een uitdrogend effect omdat het de verhouding van bepaalde 
hormonen beïnvloed. Hierdoor is de rehydratie (vochtherstel) na inspanning niet 
optimaal. Daarnaast heeft alcohol een negatief effect op de spieropbouw. Zoals hierboven 
genoemd is het belangrijk om je vochtbalans te herstellen. Alcohol belemmert dit proces. 
Daarnaast wordt bij de consumptie van alcohol vaker gekozen voor een minder 
volwaardige voeding, denk hierbij aan de ‘vette hap’.   



Micronutriënten 
 
Het is algemeen bekend dat micronutriënten (vitaminen en mineralen) een belangrijke 
rol spelen in onder andere de energieproductie, het functioneren van het 
immuunsysteem en het beschermen van je lichaam. Inspanning heeft effect op het 
functioneren van het lichaam en kan de behoefte aan micronutriënten in het lichaam 
verhogen. Dit betekent dat bij inspanning soms grotere inname van vitaminen en 
mineralen gewenst is.  
 
Uit onderzoek blijkt dat sporters vooral calcium, vitamine D, B-vitamines, ijzer, zink, 
magnesium en vitamine C, E en A aandacht vragen. Sporters met een te lage energie-
inname en een eenzijdige voeding hebben meer risico op een tekort. Deze tekorten 
kunnen leiden tot verschillende verschijnselen. Daarom is het van belang dat je je 
voeding goed laat controleren bij de sportdiëtist.  
Ook een teveel van sommige micronutriënten kunnen negatieve gevolgen hebben. Dit 
komt vaker voor bij sporters die supplementen gebruiken.  
 
Indien jouw voeding volwaardig is bevat dit alle micronutriënten die jouw lichaam nodig 
heeft, daarom is het vaak niet nodig om extra vitaminen en/of mineralen te suppleren. 
	  



Samenvatting 
 
De basis van voeding bestaat uit macronutriënten: eiwitten, koolhydraten, vetten. 
Koolhydraten en vetten zijn de belangrijkste brandstofbronnen voor ons lichaam. Eiwit 
daarentegen zorgt voor de opbouw van onze spieren en weefsels. Micronutriënten zorgen 
ervoor dat macronutriënten goed hun functie kunnen uitvoeren. Timing en hoeveelheid 
zijn bij alle voedingsstoffen van essentieel belang. 
 
Een uitgebalanceerde voeding is belangrijk voor de prestaties van een sporter. Dit geldt 
voor wedstrijden, maar ook tijdens intensieve trainingsperioden. 
 
Met een goede voeding alleen kun je een wedstrijd niet gaan winnen, maar goede 
voeding kan wel het verschil maken tussen winnen of verliezen.  
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