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EVEN VOORSTELLEN



WAAROM ZO BELANGRIJK?

 Belangrijk voor je gezondheid (ontwikkeling, niet ziek zijn, gezond ouder worden)

 én belangrijk voor je prestatie:

• Voldoende energie tijdens training en wedstrijden

• Voldoende concentratie

• Sneller herstel

• Minder kans op vervelende klachten

 Verkleining op blessurekans

 Minder schommelingen in energiebalans



HOE DENK IK OVER VOEDING?



ADVIES

SPORTER
SPORT EN 
GEZOND-

HEID
ADVIES



FOCUS: GENIET!



WAAR TE BEGINNEN?



WAT WETEN JULLIE AL?

Ga naar www.socrative.com

Log in als student (student log in, rechts boven in de hoek)

En ga naar ons klaslokaal: SPORTANDNUTRITION

http://www.socrative.com/


BRANDSTOF



BRANDSTOF

direct energiesysteem (ATP-CrP)

korte termijn energiesysteem (glycolyse, anaeroob)

lange termijn energiesysteem (aeroob)



BRANDSTOF



KOOLHYDRATEN

• (Super) snelle brandstof
• Maar je hebt een beperkte voorraad!

Ongetraind: 80 tot 100 g lever
400 tot 500 g spieren 
Totaal: 2000 kcal

Getraind: 800 g spieren

• Belangrijk: aandacht voor Glycemische Index 



KOOLHYDRATEN

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5jCofEhfwaY

https://www.youtube.com/watch?v=5jCofEhfwaY


LOW CARB?

?



LOW CARB?



VETTEN

• Langzame brandstof én trage opname!
• Maar je hebt een grote voorraad
• Belangrijk als bouwsteen van je cellen, isolatie, en opname van vitamine

A,D,E,K



EIWITTEN

• Bij voorkeur niet als brandstof!
• Belangrijk voor (spier)groei/herstel en ontwikkeling

• Wist je dat per dag wordt er zo'n één tot twee procent van al je spieren 
vervangen door nieuw materiaal?



EIWITTEN

• Dierlijk

– Eieren (biologische waarde, 100)

– Vlees (biologische waarde, 75)

– Zuivel (biologische waarde, 74)

• Wei-proteinen (leucine, isoleucine, valine)

• Caseïne (glutamine, leucine)

• Plantaardig

– Soya-proteinen

• (hoge biologische waarde, 74)

– Overig

• (door combi hoge eiwitkwaliteit)



EIWITTEN

https://www.youtube.com/watch
?v=cdL_kG9p4DU

https://www.youtube.com/watch?v=cdL_kG9p4DU


DRINKEN

• Geslacht

• Inidividuele verschillen

• Temperatuur

• Luchtvochtigheid

• Kleding

• Duur en intensiteit

Je kan wel 1 liter zweet per uur verliezen!



DRINKEN

Zweetverlies in % van

lichaamsgewicht

Effect op de prestatie

1% Negatief effect op stofwisseling

2% Vermindering warmteregulatie en

duurvermogen

3% Verregaande afname duurvermogen

4-6% Vermindering kracht, verregaande

afname duurvermogen

>6% Dehydratie: kramp, uitputting,

bewusteloosheid, coma, dood



DRINKEN

Vocht passeert maag vrij snel 

Daarna grootste deel vocht in duodenum 

(twaalfvingerige darm) opgenomen



DRINKEN

maag

darm

volume +

energiewaarde/ aantal deeltjes -

pH -

dehydratie (vochtverlies) -

intensiteit -

Combinatie vocht, koolhydraten en zouten       +

Alleen koolhydraten en vocht (energiedrank)    -



DRINKEN

• Dorstlesser (4-7% koolhydraten)

– met koolhydraten, electrolyten

– vermelding: isotoon/hypotoon 

• Energiedrank (8 - 12% koolhydraten of meer)

– voornamelijk koolhydraten

– extran orange/AA energy/cola/vruchtensap

• Water



VITAMIENTJES

Belangrijk voor gezondheid, concentratie/focus, ontwikkeling, 

voldoende energie immuunfunctie én prestatie!

Eet je gevarieerd dan krijg je alles voldoende binnen!

Soms zijn er uitzonderingen! (multivitamine…?)



POWER ONTBIJT

Cindy’s spelregels ontbijt:

1. Eet 1,5-2 uur voor je training!

2. Eet voldoende (langzame) koolhydraten (je brandstof tank is bijna leeg!)

zoals havermout, brinta, muesli, volkorenbrood, (gedroogd) fruit

2. Voldoende eiwitten zorgen ervoor dat je lang vol zit

maak een combi met (soja)melk, yoghurt, kwark, mager vlees/kaas, hummus, ei

3. Pas op met veel vet als je vlak na je ontbijt gaat trainen

4. Start de dag met het juiste vochtbalans

drink 1-2 glazen water/thee/koffie/melkproducten



BREAKY BREAKY

Cindy’s spelregels lunch:

1. Zelfde regels als ontbijt!

2. Zorg dat je 2-3 uur vóór je training hebt gegeten, of direct erna

3. Eet ook eens een volkoren wrap, volkoren pannenkoekjes of een salade met volkoren

pasta/rijst (extra groenten! )



AVOND ETEN

Cindy’s spelregels avondeten:

1. Maak altijd een combi van: groenten, aardappelen/rijst/pasta en vlees/vis/kip/ei/bonen

Groenten eten lastig? Neem ze mee naar je werk!

2. Kies voor volkoren/spelt

3. Probeer 2 x per week vis te eten

4. Eet niet te vaak vette sauzen (wit) en vet vlees

5. Bewaar je toetje eens voor vlak voor het slapen gaan



TIMING

Cindy’s spelregels timing:

1. Eet je ontbijt, lunch en avondeten 2-3 uur voor je training

2. Herstellen doet je lichaam het snelst na je training. 

3. (Top)sport = óók eten en drinken als je geen honger of dorst hebt!



RACE PREP

Cindy’s spelregels wedstrijd:

1. Ga geen nieuwe dingen proberen op je wedstrijddag. Probeer dezelfde eetmomenten aan

te houden als normaal

2. Eet en drink de avond van te voren goed; neem voor het slapen gaan bijv. een bakje

kwark/yoghurt met muesli 

3. Moeite met eten? Denk ook eens aan vloeibaar (drink yoghurt, sportdrank)



CONTACT ME, FOLLOW ME!

06-57993951 | info@cindyvanderavoort.nl

www.cindyvanderavoort.nl

/CINDYVANDERAVOORT

@CINDYVDAVOORT

@CINDYVDAVOORT

http://www.cindyvanderavoort.nl/

