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Warming up…



Theorie: Gezonde 
(sport)voeding + Timing

Welke voedingsmiddelen eet je bij voorkeur 

dagelijks en welke voeding liever niet 

dagelijks?



Theorie: Gezonde 
(sport)voeding + Timing

Welke voedingsmiddelen eet je voor, tijdens 

en na de training/wedstrijd?



Wie doet het goed?
Anniek drinkt een sportdrankje (AA high Energy) 

tijdens de training. Tara drinkt water (antwoord = 

dikgedrukt)



Wie doet het goed?
Anniek heeft donkergele 

urine. Tara lichtgele urine. 

Wie heeft er voldoende 

gedronken?



Wie doet het goed?
Anniek eet 2 stukken fruit per dag. Tara 

slikt een vitaminepil ter vervanging van 

het fruit



Wie doet het goed?
Anniek eet bij het avondeten veel groente. Tara

eet bij het avondeten iets minder groente maar 

eet overdag wel snoeptomaatjes (antwoord: beide 

goed, zolang je maar aan de juiste hoeveelheid 

groente komt per dag)



Wie doet het goed?
Tara drinkt voor het tennissen een energiedrankje. 

Anniek drinkt dit niet.



Zelf sportdrank maken
Wat heb je nodig om een sportdrank te maken?

Aan de slag met het maken van sportdrank.



Wat is jouw vraag?
Heb jij nog een brandende vraag voor Tara of 

Anniek? Schrijf je vraag met pen op het vel en wij 

behandelen de vragen over 5 minuten.



Informatie voor ouders
Vragen/situaties waar wij als (sport)diëtist mee kunnen helpen:

Mijn kind traint veel. Eet mijn zoon of dochter wel voldoende?
Welke aanpassingen in het voedingspatroon kunnen we nog 
doorvoeren om de sportprestaties te optimaliseren?

Mijn zoon/dochter heeft met regelmaat last van 
vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen, krampen, buikpijn of 
blessures. 

Ik wil voorkomen dat de lichamelijke ontwikkeling van mijn kind 
stagneert (bijvoorbeeld lengte) 



Informatie voor ouders
Vragen/situaties waar wij als (sport)diëtist mee kunnen helpen:

Ik wil graag een op maat gemaakt voedingsplan die voldoet aan de 
voorkeuren en behoeften van mijn kind.

Ik wil graag de bevestiging als ouder of ik het op deze 
manier goed doe voor mijn kind

Hoe kunnen we het voedingsadvies goed inpassen met de rest van 
het gezin?
Hoe kunnen we met voeding een betere lichaamssamenstelling 
bereiken?









Vragenrondje
Wij beantwoorden jullie vragen! 






