
Wie ben ik? 

Naam: Maud van der Meer 

Plaats: Eindhoven

Sport: wedstrijdzwemmen ( EK, WK en OS) 

Studie: (sport) voedingsdeskundige 
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Basisvoeding 

Richtlijnen gezonde voeding 

Energie uit voeding                                    Energie dat je lichaam 
verbruikt

Balans 



Schijf  van vijf  



Energie uit voeding 
Koolhydraten 

o Brandstof  opgeslagen in je lever en spieren 

o Beperkt voorraad ( max 1- 1,5 uur )

o Volkoren producten, (zilvervlies) rijst, aardappelen en  peulvruchten

Vetten

o Brandstof  opgeslagen in vetweefsel 

o Grote voorraad ( verbranding pas na 1,5-2 uur ) (marathon)

o (olijf) olie, roomboter, kokosolie, vette vis en noten

Eiwitten

o “noodbrandstof ” 

o Herstel 

o Zuivelproducten als melk, kwark, eieren, gevogelte en vlees 



Energie dat je lichaam verbruikt 

+/- 70 % totale energie verbruik 

- Natuurlijke processen in het lichaam ( heb je geen invloed 
op)

- (vertering van eten en drinken ) 

+/- 30% totale energie verbruik 

- Dagelijkse bezigheden ( laag, matig of  intensief  )

- Sport en bewegingsactiviteit ( minimaal 30 min per dag)



Van theorie naar praktijk 

o Wat je dagelijks nodig hebt aan voedingsmiddelen 

o Praktische vertaling van Richtlijn goede voeding 2015

o Gezondheid  totale voedingspatroon en alle keuzes die je 

daarin maakt 

o Daily Essentials richten zich daarom op de gezonde(re) 

keuzes, gebaseerd op voedingsmiddelen. 



Daily essentials 

1. Minimaal 200/250 gram groente

2. 200 gram fruit

3. Volkoren graanproducten & aardappelen

4. 15-25 gram ongezouten noten & zaden

5. Zuivel en/of  zuivelvervangers

6. Onbewerkt vlees of  vleesvervangers

7. Zachte en/of  vloeibare (bereidings)vetten

8. Minimaal 2 liter vocht

9. 30-60 minuten bewegen (buiten je training om)



Weekly essentials 

o Eet peulvruchten 1 a 2 keer

o Eet vette vis 2 a 3 keer 

o Zonlicht 



Gezonde(re) keuzes 
- Kies voor verse groente of  diepvriesgroente 

- Kies voor vers fruit of  diepvriesfruit 

- Kies voor bijvoorbeeld volkorenbrood, volkorenrijst, parelgort, verse gele of  zoete aardappelen

- Kies voor melk, kwark, yoghurt of  soja

- Kies voor onbewerkt vlees en natuurlijke vleesvervangers, zoals ei, peulvruchten of  noten

- Kies voor water, thee of  koffie zonder melk en suiker

- Kies voor verschillende soorten oliën

- Kies voor verschillende soorten ongezouten noten en zaden

- Kies voor bonen, kikkererwten, linzen. Vers of  uit blik/pot

- Kies voor vette vis, zoals haring, zalm en makreel. Liefst duurzaam gevangen, te herkennen aan 
het MSC-keurmerk





Etiketten lezen 

Waar dien je op te letten? 

o De ingrediënten

o De voedingswaarde  

Onder het kopje ‘ingrediënten’ staan alle 
‘onderdelen’ of  bouwstenen van een product 
vermeld.

De voedingswaardetabel 

- Totale hoeveelheid energie 

- onderverdeeld in de voedingsstoffen voor 
het lichaam (koolhydraten, eiwitten, vetten, 
vitamines en mineralen).



Toegevoegde suikers 

Suikers uit koolhydraten 

“koolhydraten waarvan suiker” 

o Indien er geen suikers aan 
het product zijn toegevoegd 
(dit kun je zien bij de 
ingrediënten), dan zijn dit 
de suikers die van nature in 
het product of in de 
grondstoffen van het 
product voorkomen.



We can’t be healthy without a 

healthy planet – David Suzuki

We moeten natuurlijk goed zorgen voor onszelf  maar daar stopt 

het niet. Denk aan de dieren, het milieu en wees ook lief  voor 

de wereld. Dit doen wij veel te weinig – ik ook.

1. Eet meer plantaardig

2. Eet minder dierlijk (vlees/zuivel)

3. Bewaar verstandig, verspil minder



Sportspecifieke voeding 
Speciaal samengesteld -> gebruik voor, tijdens of  na een inspanning. 

Sportdranken, Sportrepen , Sportgels ,Eiwit shaks

Voor het sporten 

+/- 2-3 uur voor het sporten goede maaltijd ( warm of  koud )

+/- 1 uur licht verteerbare voeding ( boterham met jam/ fruit ) 

Tijdens het sporten

Vocht ( water of  isotone sportdrank) 

Evt extra koolhydraten bij inspanning langer dan 1,5 uur 

Na het sporten 

Vocht ( water/thee/koffie zonder suiker )

Eiwitten ( spieropbouw/ onderhoud)  kwark 

Koolhydraten  ( energievoorraad aanvullen )   brood of  fruit- matig met vet 



Sportdranken 
Hypotone dranken

- Concentratie suiker en zouten lager dan je bloed 

- Langzame opname in het bloed  

- Bevat 0-60gr aan koolhydraten per liter 

Isotone dranken 

- Concentratie suikers en zouten gelijk aan je bloed 

- Snelle opname in het bloed 

- Bevatten ongeveer 60-80gr aan koolhydraten per liter 

Energie dranken 

- Hoge gehalte koolhydraten >80gr per 1 liter 

- Bevatten cafeïne of  taurine

- Meer dorst van 



Sportsuppletie 

Met een goede basis is suppletie niet nodig mits 
er geen tekorten zijn. 

o IJzer (meisjes- menstruatie) 

o vitamine D ( winter – weinig zonlicht ) 

o Vegetariërs

Prestatie bevorderde supplementen 

- creatine, cafeïne of  b- alanine 



Tips 
o 1 opscheplepel is 50-60 gram ,1 handje is 25 gram,  portie is 

150 gram 

o 6 eetmomenten per dag ( 3 hoofd en 3 tussendoortjes) 

o Matig met sultana, ontbijtkoek, “schoolkoekjes”

o “speel” met verschillende kleuren op je brood 

o Ga geen nieuwe producten eten en drinken op de 
wedstrijddag  oefen bij de training 

o Zout 

o Eet gevarieerd niet elke dag hetzelfde geen suppletie 

o Drink gedurende dag kleine beetjes ( 2-2,5 liter)



Vragen van jullie? 

Over voeding en sport 


