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Even voorstellen…



Welkom!
Vanavond:
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4.  Sportvoeding = maatwerk





1. Terug naar de basis



Koolhydraten = brandstof
Opslag in:
- Lever
- Spieren
- Cellen

Koolhydraten zijn snel beschikbaar als 
brandstof. Echter is de voorraad klein en 
moet worden aangevuld.



Koolhydraten = brandstof
Snelle koolhydraten
Opname binnen 10 tot 30 minuten
Handig voor snelle beschikbare energie
(vruchtensappen, fruit, ontbijtkoek, 
witbrood)

Langzame koolhydraten
Opname duurt veel langer
Geeft langere verzadiging en langdurige 
energie
(volkorenbrood, aardappelen, 
peulvruchten)



Koolhydraatbehoefte
Situatie 1: 
2-3 keer fietsen per week (max. 1-2 uur per training)
Richtlijn: 6-10 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht

Voorbeeld:
Man van 70 kg dient in totaal 420 tot 700 gram koolhydraten op een dag binnen te 
krijgen



Hoe ziet dat eruit?
Moment: Voeding:

Ontbijt 3 snee volkorenbrood
1 beleg kaas / 1 beleg jam / 1 beleg appelstroop

Tussendoortje 1 snelle jelle rozijnen
1 krentenbol

Lunch 3 snee volkorenbrood
1 beleg kaas / 1 beleg jam / 1 beleg appelstroop
1 krentenbol

Tussendoortje 1 mueslireep
1 banaan

Avondeten 250 gram aardappelen / 250 gram groente / 1 stuk vlees
Toetje: 250 ml vruchtenyoghurt + 50 gram cruesli

Tussendoortje 1 banaan 
2 glazen ranja

Totaal: 420 gram koolhydraten



Koolhydraatbehoefte
Situatie 2:
>3 keer fietsen per week (>2 uur per training)
Richtlijn: 8-12 gram per kilogram lichaamsgewicht

Voorbeeld: 
Man 70 kg dient in totaal 560 tot 840 gram koolhydraten op een dag binnen te 
krijgen



Hoe ziet dat eruit?
Moment: Voeding:

Ontbijt 3 snee volkorenbrood
1 beleg kaas / 1 beleg jam / 1 beleg appelstroop

Tussendoortje 1 snelle jelle rozijnen
1 krentenbol

Lunch 3 snee volkorenbrood
1 beleg kaas / 1 beleg jam / 1 beleg appelstroop
1 krentenbol

Tussendoortje 1 mueslireep
1 banaan
1 flesje AA high Energy

Avondeten 300 gram pasta + 100 gram gehakt + groente + tomatensaus
Toetje: 250 ml vruchtenyoghurt + 50 gram cruesli

Tussendoortje 1 banaan 
2 glazen ranja

Totaal: 520 gram koolhydraten



Vet = brandstof
Opslag:
- Onderhuids
- Rondom organen

Ook al is de vetopslag groot. Vet is niet 
snel beschikbaar als brandstof voor 
langdurig of intensieve fietstochten

Echter heeft vet ook andere functies.



Eiwit = bouwstof
Je hebt als fietser meer eiwitten nodig 
dan een niet-sporter

Zorgt voor opbouw van cellen 
(waaronder spiercellen)

60-75% van de eiwitten zit in 
skeletspieren

Opbouw > afbraak



Eiwitbehoefte
Richtlijn duursporter:
1,2-1,4 gram per kilogram lichaamsgewicht

Voorbeeld: 
Man 70 kg dient in totaal 84 tot 98 gram eiwitten op een dag binnen te krijgen



Hoe ziet dat eruit?
Minimaal binnenkrijgen op een dag:

3 eiwitrijke zuivelproducten (2x 250 ml magere franse kwark + 1 beker magere melk)

1 gekookt eitje

2 snee brood belegd met beide 1 plakje kipfilet

1 stuk vlees, vis, kip of vleesvervanger bij het avondeten (+/- 100 gram)

Totaal: 98 gram eiwit



Verdeling eiwitten
Spiereiwitsynthese (aanmaak van spiereiwit) 
verloopt optimaal als:
- Eiwitinname verdeeld over de dag
- Niet alleen piek bij avondeten
- Eiwitrijke snack voor het slapen gaan



Waar zit eiwit in?
- Zuivel (magere Franse kwark, skyr, overige 

melkproducten)
- Eieren
- Vlees en vleeswaren
- Hüttenkäse
- Peulvruchten
- Noten
- Zaden, pitten
- Vis



Vocht



Vocht
2,2 liter = ideale vochtinname
0,7 liter = uit voeding (groente, fruit, zuivel)

= 1,5 liter drinken

Overdag drinken op dorstprikkel + geen donkere 
urine? = goede indicatie!



Vocht



Tijd om vocht aan te vullen!

PAUZE



2. Sportspecifieke voeding



Voeding vóór het fietsen
- Koolhydraten stapelen = zinvol 
- Drink voldoende voorafgaand
- Hoe meer je eet, hoe langer de verteringstijd
- Grote maaltijd: 3-4 uur voorafgaand
- Kleine maaltijd/snack 30-60 min. voorafgaand
- Bij voorkeur veel koolhydraten, weinig vet/eiwit



Voeding tijdens het fietsen



Duur: 0-1 uur
Richtlijn: 0-30 gram koolhydraten



Duur: 1-2 uur
Richtlijn: 60 gram koolhydraten (30 gram per uur)



Duur: 2-3 uur
Richtlijn: 180 gram koolhydraten (60 gram per uur)



Duur: >3 uur
Richtlijn: >360 gram koolhydraten (90 gram per uur)

Let op verhouding glucose : fructose  2:1
Sportvoeding!



Duur: >3 uur
Richtlijn: >360 gram koolhydraten (90 gram per uur)



Vocht rondom fietstocht
Gewicht voor (kg) – gewicht na (kg)
+ vochtinname (liter)
- Urineverlies (liter)

Voorbeeld:
72 kg – 71 kg = 1 kg aan zweet verloren
1 kg + 1 liter (gedronken) = totaal 2 kg verloren 
 2,2-2,5 liter bijdrinken!



Vocht rondom fietstocht
Pas op voor hyponatriëmie:
- Misselijkheid
- Overgeven
- Desoriëntatie
- Verwardheid



Lager gewicht altijd beter?



Voeding na het fietsen
Eerste 2 uur na fietstocht, aandacht voor:
- Voldoende eiwitten
- Voldoende koolhydraten
- Voldoende vocht

Bijvoorbeeld:
250 ml magere Franse kwark met 1 banaan en 4 
scheppen muesli + 750 ml vocht



Finish gehaald?!



Nadelige effecten alcohol
- Slechtere slaapkwaliteit (verminderd herstel)
- Verminderd vermogen om kracht te leveren
- Verminderde aanmaak glycogeen
- Verhoogd risico op uitdroging
- Verminderd aanmaak spiermassa
- Verminderd alertheid
- Verminderde reactietijd + verminderde balans = 

verhoogde kans op blessures



3. Supplementen



Bewezen effectief?
- Vitamine D
- IJzer
- Probiotica
- Multivitamines
- Creatine
- Calcium
- Bietensap
- Bi-carbonaat
- Beta-alanine



Vitamine D
- Bijna 75% van de sporters heeft lage vitamine D 

spiegel
- Dit kan leiden tot prestatieverlies of blessures
- Een tekort zorgt voor verminderde spierkracht en 

verminderde aanmaak spiereiwit
- Producten: vette vis, halvarine, margarine
- Zonlicht!



IJzer
- Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke duursporters 

een verhoogde kans hebben op een ijzertekort
- IJzerrijke voeding innemen met vitamine C
- 1x per week peulvruchten i.c.m. vitamine C rijke 

groente
- IJzerrijke producten: teff, appelstroop, roosvicee

ferro, rood vlees, peulvruchten, volkorengranen



Probiotica
- Lange/intensieve trainingen zorgen voor 

onderdrukking immuunsysteem
- Verhoogde kans op neusverkoudheid of infecties
- Voordelen probiotica:
• Verkleind kans op luchtweginfecties
• Verkort ziekteduur
• Verminderd kans op darminfecties (buitenland)



Magnesium?
- Wordt vaak geslikt bij krampen en/of spierpijn;
- Vaak is oorzaak multifactorieel 
- Producten: eieren, noten, groene (blad)groenten



Advies supplementkeuze
- Dosering tussen de 50-100% ADH
- Pas op voor overdosering!
- Bij voorkeur capsule, bruis- of kauwtablet
- Bij voorkeur ijzerfumaraat en magnesiumcitraat
- Geen ijzeroxie of magnesiumoxide
- NZVT logo*
- Geproduceerd door GMP*





4. Voeding = maatwerk
- Elke fietser is anders en heeft andere behoeftes, 

(smaak)voorkeuren en eetgewoontes;
- Niet elk doel is hetzelfde;
- De omstandigheden zijn niet altijd hetzelfde (kou, 

warmte, bergen);
- Sommige fietsers zijn gevoeliger voor klachten dan 

anderen (misselijkheid, darmklachten);



Oftewel; Wil je gezond de finish over?

Voor elke fietser geldt een individueel en persoonlijk 
advies, kijk voor meer informatie:
www.tara-dietist.nl

http://www.tara-dietist.nl/


Bedankt voor jullie aandacht en veel 
succes met jullie sportieve 

uitdaging(en)!

Bedankt voor jullie aandacht en 
veel succes met jullie 
sportieve uitdaging(en)!


