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SCOREN MET VOEDING
Naomi Brinkmans

Onderzoeker HAN Sport & Bewegen

Sportdiëtist KNVB & FC Utrecht

Goede voeding = langer fit & blessurevrij

Edgar Davids – 43 jaar

‘mijn lichaam is mijn tempel’

Clarence Seedorf – 42 jaar

‘Door betere voeding 

worden mensen steeds 

ouder, toch worden 

voetballers sneller 

afgeschreven. Ik wil laten 

zien dat het anders kan.’
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Mindere voeding?

Adriano – 28 jaar Rafael van der Vaart – 33 jaar

Je bent 
wat je 
eet
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Relatie voeding & prestatie

Relatie voeding & prestatie

Olie voor 

onderhoud & 

ondersteuning

Brandstof & 

computer 

techniek

Aandrijving & 

vermogen
Roest & 

aanslag
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Menu

✓ Belang goede voeding

✓ Relatie voeding & prestatie

o Basisvoeding

o Basis sportvoeding

o Sport specifieke voeding

o Toepassing in de praktijk …

Basisvoeding

• Om de ladder te beklimmen

begin je met de onderste sport
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brandstof

onderhoud

bouwstof

De sportvoedings-
piramide

Basisvoeding vs. Sportvoeding



28/09/2019

6

Een goede start van de dag …

Volkoren boterhammen met 

vlees/kaas en een beker 

(plantaardige) melk

Melk/yoghurt/kwark met muesli

Brinta/havermout

Tussendoortjes

Bouwstof

• 2 gekookte eieren

• Noten-granenreep

• Breaker High Protein (geen suiker 
toegevoegd)

• Vifit Proteïne

• Handje noten

Brandstof

• Boterham

• Eierkoek

• Fruit

• Havermoutreep

• Snelle Jelle (Zero)

• Pannenkoek

• Bananenbrood

Onderhoud

• Snoeptomaatjes

• Komkommer

• Radijsjes

• Mini paprika’s
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Een goede herstelmaaltijd …

FOODCONCEPT
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Zo makkelijk 
mogelijk maken

Geen moeilijke 
termen

Heldere, 
gemakkelijk te 
volgen visuals

Kennis over 
voeding niet 
noodzakelijk

Ongedwongen

FOODCONCEPT

OPTIMALE VOEDING, MAXIMALE PRESTATIES

ONDERHOUD

ENERGIE

OPBOUW & HERSTEL

ETEN

© HAN Sport en Bewegen
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© HAN Sport en Bewegen
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© HAN Sport en Bewegen

© HAN Sport en Bewegen
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Exacte
hoeveelheden?
Per individu zéér verschillend! Afhankelijk 
van:

• Genetica

• Geslacht

• Evt. groei bij kinderen

• Thermisch effect voedsel

• Totaal lichaamsgewicht en hoeveelheid 
spiermassa

• Mate van fysieke activiteit

• Fysieke doelen (afvallen, aankomen, 
hypertrofie)

Luister naar het lichaam
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Ieder individu is anders!

Signaal → To do

Vaak / veel / lang spierpijn? → meer eiwitten / betere verdeling eiwitten over de dag

Zware benen / algehele vermoeidheid? → meer (langzame) koolhydraten

Achterblijvende (spier)groei? → meer eiwitten én meer koolhydraten

Toename vetmassa? →
minder (simpele) koolhydraten, suikers, eiwitten en/of 

minder (slechte) vetten

Gewenste (spier)groei, goed herstel en goede 

prestaties op school/werk/sport?
→ Ga zo door!

Daily essentials

✓ Volkoren granen & graanproducten

✓ 250g verse groenten (in verschillende kleuren)

✓ 2-3 stuks fruit (vers/diepvries)

✓ 1 portie vlees, gevogelte, vis of vervanger

✓ 1-2x per week peulvruchten & kiemgroenten

✓ 10 eieren per week

✓ 3 porties (gefermenteerde) zuivel

✓ 30g volvette (rauwmelkse) kaas

✓ Handje ongezouten noten & zaden

✓ Boter & olijfolie

✓ Kruiden & specerijen

✓ Water, koffie en thee zonder suiker

Toegevoegde suikers, siropen en stropen ˣ

Vruchtensappen & frisdranken ˣ

Grote vleesconsumptie ˣ

“Vet vrije” producten ˣ

“Superfoods” ˣ

Kokosvet ˣ

Non-essentials
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SPORTVOEDING?

Sportvoeding

… is niet per definitie gezonde voeding, maar eten met een doel, namelijk: 

20g eiwit & 18g suiker = 4.5 klontje

Eten om te presteren
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Sportvoeding

… is niet per definitie gezonde voeding, maar eten met een doel, namelijk: 

Eten om te presteren

Sportvoeding: energie

• Is dit gezond?

• Is dit oké rondom een wedstrijd?

• Waarom wel/niet …

• tussendoor doordeweeks

• vóór de wedstrijd

• tijdens de rust

• na afloop
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Sportvoeding: energie
Timing:

• Minimaal 2 uur vóór wedstrijd laatste hoofdmaaltijd

• Minimaal 1 uur vóór wedstrijd laatste snack, enkel koolhydraten

Samenstelling:

• Licht verteerbare voeding

• Weinig/geen vezels

• Vooraf weinig/geen eiwitten, uit kip, vis of ei

• Weinig/geen vetten

• Goede verdraagbaarheid (let op pittig eten, FODMAP’s)

Sportvoeding: energie tijdens
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Sportvoeding: hydratie, waarom?
• Te weinig vocht → vermindering prestatie

↓ reactietijd

↓ duurvermogen

↑ spierkrampen

↑ buikkrampen

• Vochtbalans → maximale prestatie

Sportvoeding: hydratie & energie

• Is dit gezond?

• Is dit oké rondom een wedstrijd?

• Waarom wel/niet …

• tussendoor doordeweeks

• vóór de wedstrijd

• tijdens de rust

• na afloop



28/09/2019

17

Hydratie & sportdranken

Hydratie, algemene richtlijnen

Wanneer Hoeveel

2 - 3 uur voor inspanning 500 – 700 ml

10 - 15 minuten voor inspanning 200 – 350 ml 

Tijdens inspanning 150 – 250 ml per 15 – 20 minuten

Na inspanning 150 % van verlies 
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Sportvoeding: herstel

• Is dit gezond?

• Is dit oké rondom een wedstrijd?

• Waarom wel/niet …

• tussendoor doordeweeks

• vóór de wedstrijd

• tijdens de rust

• na afloop

Sportvoeding: herstel
Timing:

• Binnen 30 minuten is een fabeltje!

• Binnen 2 uur na afloop gemengde maaltijd

• Binnen enkele uren 150% van verloren vocht (+elektrolyten) aanvullen

Samenstelling snel herstel:

• Licht/makkelijk verteerbaar

• Portie eiwitten (~20g) uit ei, vis of kip

• Weinig/geen vezels en vetten

Samenstelling “normaal” herstel:

• Volkoren granen/graanproducten

• Portie eiwitten (~20g) uit bron naar keuze

• Matige hoeveelheid vezels en vetten
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Waar ga jij het verschil maken?

• Waar ga je op letten bij jouw sporters?

• Waar spreek je ze op aan?

• Wat ga je ze adviseren?

• Hoe probeer je te voorkomen dat ze bijv. in de kantine ongezond/verkeerd 

voedsel kopen, of langs een fastfoodrestaurant gaan?

Goede voedingskeuzes maken een 

middelmatige voetballer geen kampioen,

maar slechte voedingskeuzes kunnen 

een potentieel kampioen wel afhouden 

van het kampioenschap
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Eten moet 
vooral 

lekker zijn
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www.sportbewegen.com Naomi.Brinkmans@KNVB.nl


