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HET MENU

• Een goede basis (sport)voeding

• Koolhydraten

• Eiwitten

• Vetten

• Vocht

• Timing sportvoeding



DOELSTELLINGEN

• Je weet hoe een gezonde basis(sport)voeding eruit ziet

• Je weet hoe je de verschillende macronutriënten moet timen



Prestatie
Mentaal

Aanleg

Rust

Training

Sportvoeding

Lichaams-
samenstelling



DE ENERGIEBALANS



DE SCHIJF VAN VIJF



Veel groente en fruit

Vooral volkoren, zoals volkorenbrood, pasta en 
rijst

Minder vlees en meer plantaardig.

Genoeg zuivel, zoals melk yoghurt en kaas

Een handje ongezouten noten

Zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten

Voldoende vocht, zoals kraanwater, thee en koffie



DE BASIS (SPORT) VOEDING



WAAR HAAL JE ENERGIE UIT?

Gezonde voeding        Sportvoeding

Koolhydraten (4kcal) 40-50 %             60-70 %   

Vetten (9kcal) 30-35 %             20-30 %

Eiwitten (4kcal) 15 %            20 % 

En wat levert nog meer 
energie?



BRANDSTOFFEN EN BOUWSTOFFEN

1. Koolhydraten(benzine)
2. Vetten

3. Eiwitten



KOOLHYDRATEN

• Belangrijkste brandstof
• Kost ons lichaam het 

minste energie om dit 
om te zetten

• Voorraad?
• Ja, in de vorm van 

glyogeen



HERSTEL GLYCOGEEN
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Koolhydraatrijk dieet
Geen voedsel
Vet- + eiwitrijk dieet 
(Koolhydraatarm dieet)



KOOLHYDRATEN



KOOLHYDRATEN



VETTEN

• Essentiele vetten
• Vitaminen A, D, E, K
• Waar zitten vetten in?
• Rondom inspanning
• Ook met vezels



TIMING

• Bouwstoffen
• Spierscheurtjes herstellen
• Sterker worden! 

• Waar zitten eiwitten in?
• Opslaan?



VETTEN

Eiwit verdelen over de dag
• Direct na training (30min)
• 5 à 6 keer per dag
• Voor het slapen gaan



EIWITTEN

• 200ml magere kwark
• 200ml griekse yoghurt(0%vet)
• 500 ml halfvolle melk
• 250- 400 gram magere yoghurt 
• 500 ml sojamelk
• 3 eieren (150 gram)
• 380ml Vifit
• 1,5 p Breaker high protein
• 180 gram Skyr
• 240 gram tofu 
• 120 gram gemengde noten
• 100 gram tonijn/zalm uit blik
• 300 gram kidneybonen/linzen
• 70 gram biefstuk 
• 80 gram kipfilet (bereid gewicht)

20 gram eiwitten 



VOCHT



CHECK DE KLEUR VAN JE URINE

Symptomen vochttekort:

-Hoofdpijn
-Dorst
-Duizeligheid
-Misselijk
-Braken 



DE SPELREGELS OP EEN RIJ

• Eet een koolhydraatrijke(benzine) voeding
• Wees zuinig met vet
• Eet voldoende eiwit à letten op timing
• Zorg voor royale vochtinname



TIMING



VOOR DE INSPANNING

• Min. 70 gram koolhydraten in laatste maaltijd voor training/wedstrijd (1-4u)
• Niet teveel vet, eiwit en of voedingsvezels ivm maag-darmklachten. 
• 2-3u vooraf 400-600ml water

• Niet experimenteren voor wedstrijden
• Kies wat werkt voor jou! 



LAATSTE MAALTIJD
Koolhydraten

150ml vruchtensap 14

±50 gram havermout 30

1,5 glazen halfvolle melk 10

Handje rozijnen 15

TOTAAL 69

Koolhydraten

2 Pannenkoeken 41

Stroop 16

Stuk fruit 18

TOTAAL 75

Koolhydraten

3 boterhammen 45

Appelstroop of 
vruchtenhagelslag

16

200ml vruchtensap 14

TOTAAL 75

Koolhydraten

75g (rauw) pasta 55

Met groenten en kip 5

Stuk fruit 18

TOTAAL 78



UUR VOOR DE INSPANNING

• Drink naar behoefte
• Eet bijvoorbeeld nog een tussendoortje met snelle 

energie:
• licht verteerbare biscuitjes;
• fruit;
• krentenbol;
• boterham met zoet beleg;
• Evergreen, Sultana’s;
• ontbijtkoek;
• eierkoek.

Hoe dichterbij de wedstrijd, hoe kleiner en 
lichter de maaltijd !



TIJDENS DE INSPANNING

• Drink naar behoefte
• Eventueel iets van winegums, fruit of isotone sportdrank



NA DE INSPANNING

• Eerst herstellen met 20-25 gram eiwitten en vocht! 
• Daarna koolhydraatrijke, maar vetarme maaltijd.
• Indien alcohol: eerst hierboven, liefst niet voor het herstel! 

Wijk als bob over je eigen 
trainingsschema! 



VRAGEN? OF MEER WETEN?

LIKE ONS EVEN OP FACEBOOK



EVENTUEEL VERVOLG

Hoe ziet jouw voeding er nu uit?

• Nutritional status report

• Jouw voeding onder de loep

• Speeddaten met de 
sportdiëtist (15 min)

• Individuele adviezen

• Persoonlijke vragen

VOOR SLECHTS

27 EURO

54 EURO


