
VOEDING
EN SPORT

Anja van Geel en Joris Hermans

A
n

ja va
n

 G
e
e
l e

n
 Jo

ris H
e
rm

a
n

s Een handboek voor 
trainers, begeleiders en (top)sporters

DE VRIESEBORCH DE VRIESEBORCH

D
E V

R
IESEBO

R
C
H

NUR 893

V
O

E
D

IN
G

 E
N

 S
P

O
R

T

Voeding heeft een belangrijke invloed op het prestatievermogen van de sporter. De 
voeding van de sporter moet gevarieerd en uitgebalanceerd zijn. Alle voedingsstoffen 
moeten in de juiste verhouding aanwezig zijn. Deze verhouding varieert voor de ver-
schillende typen sport. Sportsoorten met een ‘energetisch karakter’, bijvoorbeeld duur-
sporten, stellen andere eisen aan de voeding dan sportsoorten waarbij het ontwikkelen 
van maximale kracht vooropstaat, zoals krachtsporten.

Voeding en sport is hét handboek voor trainers, begeleiders en (top)sporters over voe-
ding en sport. Allereerst geeft het algemene informatie over voedingsstoffen en ener-
gie. Om tot een praktische indeling te komen waarop de voedingsadviezen gebaseerd 
kunnen worden, onderscheiden we vervolgens de voedingsadviezen die gekoppeld zijn 
aan krachttraining, duurtraining en techniektraining. 

Er wordt aandacht besteed aan specifi eke onderwerpen als sporten zonder vlees en 
voeding voor de ‘master’-sporter, de ‘aangepaste’ sporter en de jeugdige sporter. Ook 
bijzondere situaties als sportvoedingspreparaten, gewichtsproblemen, maagdarmpro-
blemen en voedingsmaatregelen in het buitenland komen uitgebreid aan bod. Het boek 
besluit met praktische voedingsadviezen.

Anja van Geel is sportdiëtiste en is sinds 1990 actief in de begeleiding van een groot 
aantal (top)sporters op het gebied van voeding. Deze sporters hebben als doel door 
voeding hun prestatie te verbeteren. In opdracht van NOC*NSF heeft zij een leerlijn 
voeding, van talent tot topsporter, ontwikkeld. Ze is zelf marathonloopster en toetst zo 
haar eigen voedingsadviezen voortdurend in de praktijk.

Joris Hermans is sportdiëtist en voedingskundige. Hij is sinds 1997 actief als begeleider 
in de topsport. Op dit moment is Joris Hermans tevens directeur van 
het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN) waar sportvoeding een belangrijk 
onderwijs- en onderzoeksveld is. Voorheen is hij jarenlang hoofd-
docent en onderzoeker bij dit instituut geweest.
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VOORWOORD

Vanaf mijn dagen als topsporter tot op de dag van vandaag heb ik aan den lijve 
ondervonden wat goede voeding voor je kan betekenen. Omdat ik ben opge-
leid tot leraar lichamelijke opvoeding (alo), ben ik mij bewust van de achter-
gronden van een goede voeding. Maar het vervolgens in de praktijk brengen is 
toch wel even wat anders, heb ik gemerkt. Het gaat daarbij niet alleen om het 
eten van de juiste dingen, maar ook op het juiste moment en in de juiste com-
binaties. En dan heb ik het nog niet over het scala aan suppleties en preparaten 
dat de sporter vandaag de dag allemaal voorhanden heeft. Die waren er in de 
tijd dat ik zelf sporter was een stuk minder. Het kwam dus veel meer aan op het 
zelf knutselen met voedingsmiddelen tot je de juiste samenstelling had. Veel 
begeleiding kreeg je hier niet bij, want echte sportdiëtisten waren er simpel-
weg nog niet. Je was vooral afhankelijk van een coach, fysiotherapeut of arts 
die zich al dan niet interesseerde voor voeding.

Hoe anders is dat tegenwoordig. De kennis op het gebied van voeding heeft 
zich enorm ontwikkeld en er zijn inmiddels vele deskundigen en specialisten 
waarmee ik in de sport samenwerk. Ook het aanbod van sportvoeding is 
enorm. Dat brengt echter ook weer de nodige problemen met zich mee. Door 
het enorme aanbod zien sporters vaak door de bomen het bos niet meer en 
alleen al daarom hebben ze begeleiding nodig. Vaak wordt er gekozen voor 
‘fancy’ voedingsmiddelen, terwijl de normale voeding nog niet eens op orde is. 
Als coach hanteer ik vooral het credo om eerst de basis op orde te brengen. Dat 
geldt voor training, maar ook voor voeding. Pas als de basis op orde is en er 
een fundament is gelegd, kun je echt gaan bouwen aan het verbeteren van de 
prestatie. Net als bij de training zullen ook de eisen aan de voeding gaan ver-
anderen, waarbij elke doelgroep en elke leeftijdscategorie zo weer zijn eigen 
kenmerken en adviezen kent. Voeding heeft daarbij niet alleen de functie van 
energieleverancier, maar draagt ook bij aan het herstel en niet in de laatste 
plaats aan de algehele gezondheid en het welbevinden van de sporter. Alleen 
via het methodisch werken aan prestatieverbetering kunnen uiteindelijk de 
beste prestaties worden geleverd. Voeding is een van de factoren die daaraan 
bijdraagt waarbij het in eerste instantie gaat om een goede basis!

Hoewel er ook wordt ingegaan op de zin en onzin van supplementen geeft dit 
boek vooral handvatten om in de basisvoeding van een sporter de juiste keuzes 
te maken. Het boek gaat via veel praktische voorbeelden in op het wat en het 

VOEDING EN SPORT-press.indd   7 30/07/15   13:35



8   VOEDING EN SPORT

hoe, maar schenkt ook aandacht aan het waarom. Immers, alles begint met 
een gedegen kennis van voeding. Op basis van deze kennis kunnen keuzes 
worden gemaakt en kan worden geanticipeerd wanneer dat nodig is.

Ik wens u veel leesplezier en vooral veel succes met het toepassen van de ken-
nis in de praktijk.

Gerard Kemkers
Schaatscoach en Performance Manager
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HOOFDSTUK 1. VOEDING EN INSPANNING

1.1 Energiebalans

De energiebalans is het evenwicht tussen de energieopname uit eten en drin-
ken aan de ene kant en de hoeveelheid energie die het lichaam verbruikt aan de 
andere kant. Wie veel sport, verbruikt meer energie. De hoeveelheid energie 
drukken we uit in kilocalorieën (kcal) of kilojoules (kJ).

Officieel moet volgens een internationale afspraak sinds 1978 de hoeveelheid 
energie worden uitgedrukt in kJ. Het begrip calorie (cal) waarmee men het 
aantal kilocalorieën bedoelt, is echter zo ingeburgerd dat dit nog steeds het 
meest wordt gebruikt. Om kcal om te rekenen naar kJ moet je weten dat 1 kcal 
gelijk is aan 4,2 kJ.

Als het gewicht en het percentage vetweefsel van het lichaam goed zijn én sta-
biel blijven, is er over het algemeen sprake van een adequate energiebalans. 
Immers, de hoeveelheid energie die het lichaam binnenkomt (energie-inna-
me), komt overeen met de hoeveelheid energie die het lichaam spendeert 
(energieverbruik). Per saldo verandert er dus nauwelijks iets. Echter, wanneer 
er met de voeding meer energie (kcal) wordt opgenomen dan er wordt ver-
bruikt, wordt het overschot aan energie vooral opgeslagen in de vorm van li-
chaamsvet. Het lichaamsgewicht en/of lichaamsvetpercentage neemt toe. We 
spreken in dat geval van een positieve energiebalans. Wanneer echter minder 
energie (kcal) met de voeding wordt opgenomen dan er wordt verbruikt, zal in 
de meeste gevallen het gewicht en/of het vetpercentage afnemen met als ge-
volg afvallen. Er is dan sprake van een negatieve energiebalans. Verderop in 
het boek wordt duidelijk dat de energiebalans nogal bepalend is voor zowel de 
gezondheid als het prestatievermogen van de sporter.

1.2 Energieverbruik

Het energieverbruik bestaat grofweg uit drie componenten, te weten:
• Ruststofwisseling: dit is het energieverbruik in rust, nodig voor de belangrijk-

ste lichaamsfuncties. Dit zorgt voor het pompen van het hart, het werken 
van de organen, de ademhaling, de opbouw van lichaamsweefsels en het 
handhaven van de lichaamstemperatuur. Dit is gemiddeld 60 tot 75% van 
het totale energieverbruik.
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• Thermisch effect: dit is de energie die nodig is voor de opname en de vertering 
van voedsel. Dit is 7 tot 13% van het totale energieverbruik.

• Lichamelijke inspanning: lichamelijke activiteiten zijn het meest variabele 
deel van het energieverbruik. Zowel sportactiviteiten als dagelijkse activi-
teiten zijn van invloed op het energieverbruik. Belangrijke factoren die dit 
energieverbruik beïnvloeden, zijn leeftijd, lengte en gewicht, groei, li-
chaamssamenstelling (hoeveelheid spieren in verhouding tot vetweefsel) 
en de hoeveelheid sport. Gemiddeld is dit 15 tot 30% van het totale energie-
verbruik. Bij topsporters kan dit meer dan 50% zijn.

Fysiologische achtergrond van het energieverbruik tijdens inspanning

Het bewegen van ons lichaam valt en staat met het samentrekken van onze 
(skelet)spieren. Dit samentrekken van de spieren wordt ook wel spiercontrac-
tie genoemd. Of er nu veel of weinig spieren worden gebruikt, de inspanning 
licht of zwaar van aard is, continu of met intervallen is: energie is voor de 
spiercontractie altijd vereist. Het lichaam kent eigenlijk maar één stof die voor 
het samentrekken van de spieren direct energie kan leveren. Deze stof noemen 
we adenosinetrifosfaat (atp).
 Het atp wordt afgebroken tot adp (adenosinedifosfaat) waarbij een grote 
hoeveelheid energie vrijkomt. Deze energie wordt gebruikt voor de samen-
trekking van de spieren. Naast de spiercontractie wordt het atp voor tal van 
andere energievragende processen gebruikt, zoals de bloedcirculatie, de spijs-
vertering, de weefselopbouw, het zenuwstelsel en de hormoonhuishouding. 
atp is daarmee de universele brandstof voor het menselijk lichaam.
 Het lichaam heeft echter maar een zeer kleine voorraad atp, ongeveer voor 
zo’n twee tot drie seconden spierarbeid. Na deze tijd zal de hoeveelheid atp 
dus weer moeten worden aangevuld, tenminste als de inspanning moet voort-
duren. Ons lichaam heeft daartoe een aantal stoffen, ook wel substraten ge-
noemd, tot zijn beschikking. Als eerste is er het zogenoemde creatinefosfaat. 
Dit is een stof die van nature in de spier aanwezig is en die voor een snelle 
aanvulling van atp kan zorgen. Echter, ook van dit creatinefosfaat hebben we 
maar een kleine voorraad. Na zo’n acht tot twaalf seconden zware inspanning, 
bijvoorbeeld een sprint, is deze voorraad nagenoeg op.
 Hierna kan het lichaam de hoeveelheid atp aanvullen door het omzetten 
van de stoffen, namelijk koolhydraten in de vorm van glucose en glycogeen, 
vetten en onder bepaalde omstandigheden eiwitten. Bij de omzetting of ver-
branding van deze stoffen komt atp vrij, dat dan weer kan worden gebruikt 
voor de spiercontractie. Op deze wijze kan het lichaam gedurende langere tijd 
energie leveren voor de spiercontractie en is sportbeoefening mogelijk.
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Het is dus belangrijk om vast te stellen dat de energie die vrijkomt bij de af-
braak van energieleverende stoffen zoals creatine, koolhydraten, vetten en ei-
witten, niet direct kan worden gebruikt als energiebron voor de spieren. De 
energie wordt geleverd via de aanvulling van atp. Hieruit blijkt wederom de 
centrale rol die atp heeft bij de energiestofwisseling (zie figuur 1).

Figuur 1 Energie die vrijkomt bij de afbraak van energieleverende stoffen

Het vrijmaken van atp uit creatinefosfaat, koolhydraten, vetten en eiwitten 
kan op twee manieren gebeuren, namelijk met en zonder het gebruik van 
zuurstof. Creatinefosfaat en koolhydraten kunnen zonder zuurstof worden 
omgezet, waarbij atp wordt gevormd. Dit noemen we ook anaerobe omzet-
ting. Als er wel zuurstof wordt gebruikt, noemen we dat aerobe omzetting. 
Deze aerobe omzetting wordt ook wel aangeduid als ‘verbranding’. Uit vetten, 
koolhydraten en eiwitten kan via aerobe weg atp worden vrijgemaakt.
 Koolhydraten nemen dus een bijzondere plaats in, omdat ze zowel aeroob 
als anaeroob kunnen worden omgezet. Een kenmerk van de anaerobe omzet-
ting van koolhydraten is dat deze gepaard gaat met de vorming van melkzuur 
of lactaat. Door dit melkzuur kan er na enige tijd een zodanige ‘verzuring’ van 
het bloed en de spieren optreden, dat de intensiteit van de inspanning omlaag 
moet of de inspanning zelfs geheel moet worden gestaakt. Deze anaerobe si-
tuatie treedt op als de toevoer van zuurstof tekortschiet, dus bij zware of zeer 
zware inspanningen. Over het algemeen kan dan ook worden gezegd: hoe 
zwaarder de inspanning, des te meer is het lichaam is aangewezen op de anae-
robe energieomzetting en des te groter de kans op de productie van melkzuur.

Andersom kun je ook zeggen dat bij inspanningen van een lage intensiteit, 
extensieve inspanningen, het lichaam vooral gebruikmaakt van de energieom-
zetting via aerobe weg. Dit betekent dat in die situaties vooral vetten (en kool-
hydraten) zullen worden ‘verbrand’. Belangrijk is het nog te vermelden dat het 
lichaam nooit een bepaalde stof alleen gebruikt voor de energielevering. Af-

ATP

energie voor o.a. 
spiercontractie

creatine
koolhydraten

vetten
eiwitten

APD + Pi
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HOOFDSTUK 3. SPECIFIEKE DOELGROEPEN

3.1 Sportvoeding zonder vlees

Vaak wordt er getwijfeld of er tekorten ontstaan als vlees uit de voeding wordt 
weggelaten. Vlees is immers een belangrijke leverancier van eiwit, ijzer en vi-
tamine B. Hoe het zit met deze voedingsstoffen, wordt in deze paragraaf be-
sproken.

Eiwit: een probleem?

De voeding die we in Nederland gebruiken, bevat over het algemeen veel eiwit 
(zie paragraaf 1.3.2). Het eiwit van dierlijke producten heeft een hoge biologi-
sche waarde, terwijl het eiwit dat van planten komt vaak een lagere waarde 
heeft. Door verschillende soorten plantaardige eiwitten te combineren, kan de 
biologische waarde van het eiwit worden verbeterd. Het belang van combina-
tie komt echter pas aan de orde wanneer álle dierlijke producten uit het menu 
worden geschrapt, dus ook melk, kaas en eieren, zoals veganisten doen. Ge-
lukkig zijn er steeds meer voedingsmiddelen op de markt die ook hierop in-
spelen.

Let op ijzer

Vlees is een belangrijke leverancier van ijzer. Als er weinig vlees wordt gegeten, 
is het nodig om producten te kiezen die veel ijzer bevatten. Dit zijn volkoren-
graanproducten (volkorenbrood, roggebrood, havermout, zilvervliesrijst, vol-
korendeegwaren), peulvruchten, sojaproducten (tahoe, tempé en sojabrok-
jes), groenten, eieren en noten.

Het ijzer uit plantaardige producten noemen we non-heemijzer en wordt min-
der goed door het lichaam opgenomen dan ijzer uit dierlijke producten (heem-
ijzer). Producten als koffie, thee en een mineraal als calcium verhinderen de 
opname van dit non-heemijzer, terwijl vitamine C (fruit) de opname juist ver-
betert. Het combineren van fruit bij de broodmaaltijd met rauwkost is vanuit 
dat perspectief bezien dus een prima optie.
 Desondanks kan het zijn dat vooral vrouwelijke duursporters of vrouwelij-
ke sporters met een lage energie-inname te weinig ijzer opnemen en dat in 
overleg met een (sport)arts of sportdiëtist aanvulling van ijzer in de vorm van 
suppletie nodig is.
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Hoe zit het met de vitaminen?

Vlees bevat vooral vitamine B1, B2, B6 en B12. Vitamine B1 zit ook in brood, 
aardappelen, peulvruchten en melk. Vitamine B2 is aanwezig in melkproduc-
ten, brood en eieren, vitamine B6 zit vooral in eieren, vis, graanproducten, 
aardappelen en peulvruchten. Vitamine B12 vinden we voornamelijk in dier-
lijke producten, zoals melk, vis, kaas en eieren. Door het gebruik van volko-
renproducten en door gevarieerd te eten, krijg je deze vitaminen in voldoende 
mate binnen. De meeste mensen met een vegetarisch voedingspatroon heb-
ben dus voldoende alternatieven. Voor mensen met een veganistisch voedings-
patroon kan het raadzaam zijn om de voeding eens door een sportdiëtist te 
laten analyseren.

3.2 Voeding voor de ‘master’-sporter

Het is bekend dat de bevolking vergrijst en dat mensen tegenwoordig een stuk 
ouder worden dan vroeger. Niet in de laatste plaats heeft dat te maken met een 
juiste en gezonde voedingskeuze en een actieve leefstijl waaronder sport en 
lichamelijke inspanning. De laatste jaren komen er steeds meer sport- en be-
weegprogramma’s voor ouderen en de mogelijkheden voor mensen om een 
leven lang te sporten nemen toe. Verschillende sporten kennen de zogeheten 
‘master’-competitie waarin mensen met een iets hogere leeftijd dan gemid-
deld het tegen elkaar opnemen. Ook op hogere leeftijd blijken goede presta-
ties haalbaar en verbeterbaar. Een goede voeding kan daaraan bijdragen, zo-
wel als energieleverancier als een middel om te komen tot een optimaal 
herstel. In deze paragraaf gaan we de voeding van de ‘oudere’ sporter eens wat 
nader bekijken.

Energiebehoefte

Naarmate mensen ouder worden, lijkt er een voorkeursverschuiving op te tre-
den in de richting van duurinspanning. Over het algemeen nemen trainings-
omvang en trainingsintensiteit wat af in vergelijking met jongere sporters. 
Uiteraard wordt dit ingegeven door enkele lichamelijke en fysiologische ver-
anderingen. Zo zal de totale hoeveelheid spiermassa afnemen wat consequen-
ties heeft voor de hoeveelheid benodigde energie; die wordt dientengevolge 
ook wat lager. Deze lagere energiebehoefte wordt nog eens ondersteund door 
een afname van aerobe capaciteit en de grootte van de glycogeenopslag. Hoe-
wel de energiebehoefte afneemt ten opzichte van jongere sporters, is de ener-
giebehoefte van een sportende oudere wel hoger dan die van een niet of weinig 
sportende oudere. Met de voedingsinname moet hier wel degelijk rekening 
mee worden gehouden. Naarmate de training specifieker wordt ingericht en 
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Water is een hypotone oplossing, over het algemeen hypotoner dan een hypo-
tone dorstlesser. De maagpassage van water verloopt snel. De uitwisseling van 
vocht in de dunne darm verloopt echter trager dan bij een hypotone of isotone 
dorstlesser. Hierdoor kunnen darmklachten optreden, zoals ‘een klotsend ge-
voel’ tijdens het lopen.
 Het voordeel van een hypotone of isotone dorstlesser is dat zowel de maag- 
als darmpassage van het vocht snel verloopt. Een hypotone of isotone dorst-
lesser wordt dus sneller in het bloed opgenomen dan water.

Niet alleen de opnamesnelheid van een drank tijdens inspanning bepaalt de 
keus voor een sportdrank. Ook zal rekening moeten worden gehouden met de 
voorkeur van de sporter en hoe de drank tijdens inspanning wordt verdragen.

4.1.4 Eiwit- en aminozuurpreparaten

Eiwitpreparaten bestaan normaal gesproken voor 50 tot 90% uit eiwitten. Bo-
vendien bevatten deze preparaten een kleine hoeveelheid vet (1 tot 2%). Het 
overige gedeelte van de energie wordt geleverd door koolhydraten.
 Eiwitpreparaten worden vooral gebruikt door krachtsporters. Met de nor-
male Nederlandse voeding is het zeer gemakkelijk om voldoende eiwitten op 
te nemen (zie voorbeelddagmenu in hoofdstuk 2.2). Een teveel aan eiwit wordt 
gebruikt als brandstof en opgeslagen in de vorm van vet. Wat de energievoor-
ziening betreft, kan beter meer koolhydraat worden gegeten. De eiwitten in 
het lichaam worden dan gespaard voor opbouw en herstel, waarvoor ze zijn 
bedoeld.
 Er zijn aanwijzingen dat een kleine hoeveelheid eiwit (circa 10 g) voor een 
(kracht)training en direct na een (kracht)training het herstel kan bevorderen. 
Soms kunnen eiwitpreparaten uitkomst bieden wanneer met een normale voe-
ding onvoldoende eiwit wordt geconsumeerd.
 Het effect van eiwitinname tijdens de inspanning is een actueel terrein van 
onderzoek. De toekomst zal moeten uitwijzen of adviezen in die richting lei-
den tot verdere prestatieverbetering.

Aminozuren zijn de bouwstenen waaruit de eiwitten zijn opgebouwd. Het ge-
bruik van gezuiverde aminozuren is een trend die de laatste jaren in de sport 
herkenbaar is. Ze worden aangeprezen voor (top)sporters met als argumen-
ten:
• Afzonderlijke aminozuren worden sneller in eiwitten ingebouwd dan ami-

nozuren afkomstig van eiwitten.
• Aminozuren versnellen het herstel.
• Aminozuren leveren meer energie dan eiwitpreparaten.
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• Een aantal aminozuren heeft specifieke, voor de sport nuttige effecten.
• Aminozuren helpen vet te verbranden.
• Aminozuren kunnen de spiermassa helpen vergroten.

Vorenstaande claims zijn veelal niet juist of worden door wetenschappelijk on-
derzoek niet voldoende ondersteund. Er blijkt dus geen echt solide basis te 
bestaan voor het gebruik van allerlei gezuiverde aminozuurpreparaten door 
gezonde atleten ter bevordering van sportprestaties.

4.1.5 Vitamine- en mineralenpreparaten

Wanneer we kijken naar de vitamine- en mineralensupplementen kunnen we 
een onderscheid maken in monosupplementen en combinatiesupplementen. Met 
monosupplementen worden preparaten bedoeld die over het algemeen een 
enkele voedingsstof bevatten, bijvoorbeeld vitamine C of een ijzersupplement. 
De combinatiesupplementen zijn weer onder te verdelen in supplementen 
waarin gelijksoortige vitaminen voorkomen, bijvoorbeeld de vitaminen van 
het B-complex. Een andere groep binnen de combinatiesupplementen zijn de 
multivitaminen. Dit zijn preparaten die verschillende vitaminen bevatten, al 
dan niet in combinatie met mineralen.
 In sommige gevallen worden er ook vitaminen en mineralen toegevoegd 
aan bijvoorbeeld energierijke preparaten of dorstlessers, zoals koolhydraat-
poeder waaraan een bepaalde hoeveelheid vitamine B1 is toegevoegd.
 Sinds enige tijd is het toegestaan onder bepaalde voorwaarden vitaminen 
en mineralen toe te voegen aan gewone voedingsmiddelen. Door dit verrijken 
van voedingsmiddelen ontstaan producten als sinaasappelsap met extra vita-
mine C of melk met extra calcium.

Zoals al eerder is besproken, kan vooralsnog niet worden aangenomen dat het 
innemen van extra vitaminen en mineralen leidt tot betere sportprestaties. Wel 
is een goede status van deze voedingsstoffen belangrijk. Over het algemeen 
kan dit met een adequate, gevarieerde voeding worden gerealiseerd. In situa-
ties waarin de voedingsinname achterblijft bij de voedingsbehoefte, zoals bij 
vermageringsperioden of ziekte, kan het gebruik van vitamine- en/of minera-
lensupplementen uitkomst bieden. Het strekt tot de aanbeveling dit te laten 
bepalen door een (sport)arts of een (sport)diëtist.

Antioxidanten

Sportvoedingspreparaten die vandaag de dag erg in de belangstelling staan, 
zijn de zogenoemde antioxidanten. Antioxidanten zijn stoffen die het lichaam 
beschermen tegen de schadelijke invloed van zogeheten vrije radicalen, chemi-
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Voeding heeft een belangrijke invloed op het prestatievermogen van de sporter. De 
voeding van de sporter moet gevarieerd en uitgebalanceerd zijn. Alle voedingsstoffen 
moeten in de juiste verhouding aanwezig zijn. Deze verhouding varieert voor de ver-
schillende typen sport. Sportsoorten met een ‘energetisch karakter’, bijvoorbeeld duur-
sporten, stellen andere eisen aan de voeding dan sportsoorten waarbij het ontwikkelen 
van maximale kracht vooropstaat, zoals krachtsporten.

Voeding en sport is hét handboek voor trainers, begeleiders en (top)sporters over voe-
ding en sport. Allereerst geeft het algemene informatie over voedingsstoffen en ener-
gie. Om tot een praktische indeling te komen waarop de voedingsadviezen gebaseerd 
kunnen worden, onderscheiden we vervolgens de voedingsadviezen die gekoppeld zijn 
aan krachttraining, duurtraining en techniektraining. 

Er wordt aandacht besteed aan specifi eke onderwerpen als sporten zonder vlees en 
voeding voor de ‘master’-sporter, de ‘aangepaste’ sporter en de jeugdige sporter. Ook 
bijzondere situaties als sportvoedingspreparaten, gewichtsproblemen, maagdarmpro-
blemen en voedingsmaatregelen in het buitenland komen uitgebreid aan bod. Het boek 
besluit met praktische voedingsadviezen.

Anja van Geel is sportdiëtiste en is sinds 1990 actief in de begeleiding van een groot 
aantal (top)sporters op het gebied van voeding. Deze sporters hebben als doel door 
voeding hun prestatie te verbeteren. In opdracht van NOC*NSF heeft zij een leerlijn 
voeding, van talent tot topsporter, ontwikkeld. Ze is zelf marathonloopster en toetst zo 
haar eigen voedingsadviezen voortdurend in de praktijk.

Joris Hermans is sportdiëtist en voedingskundige. Hij is sinds 1997 actief als begeleider 
in de topsport. Op dit moment is Joris Hermans tevens directeur van 
het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN) waar sportvoeding een belangrijk 
onderwijs- en onderzoeksveld is. Voorheen is hij jarenlang hoofd-
docent en onderzoeker bij dit instituut geweest.
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