
 
TYPE (SPORT)DRANKEN 
 
Hypotone dranken: < 6 gram koolhydraten/ 100 ml 
Isotone dranken: 6-8 gram koolhydraten/100 ml 
Hypertone dranken: > 8 gram koolhydraten / 100 ml 
 
Isotone dranken 
• Zorgen voor snelle opname vocht  
• Geschikt voor tijdens de rust tijdens wedstrijden 
 
Hypertone dranken 
• Hoog energetische waarde 
• Risico maagdarmproblemen 
• Verminderde vochtopname  
• Niet geadviseerd om in de rust tijdens wedstrijden dus te drinken 
 
 
 
ADVIES VOCHTINTAKE 
 
Royale vochtopname nodig onder normale temperaturen 
 
Training 
Voor      : 300-600 ml          intake water  
Tijdens : 600 ml - 1 liter   (water)/isotone drank per uur (= 150-250 ml per kwartier) 
Na         : 150% van het verloren lichaamsgewicht,  
                bij 1 liter verlies: 500 ml (iso-/hypertone) dranken en 1 liter water 
 
Wedstrijd 
Voor      : 4 uur voor de wedstrijd         500 ml 
              : 3 uur voor de wedstrijd         water bij de (wedstrijd) maaltijd 
              : 30 min. voor de wedstrijd      250 ml isotone drank  
Tijdens  : in de rust                               250 ml isotone drank (bijv. aquarius)  
Na         : meteen                                  50-300ml isotone drank  

         (en 20-30 gr. KH, 20 gr. eiwitten) 
              : bij maaltijd na de wedstrijd    water, vruchtensap  
              : uren daarna                          (tot 150% van verloren lichaamsgewicht) 
 
Ga geen nieuwe dranken of grote verschillen in hoeveelheden testen rondom wedstrijden.  
Train jezelf om goede hoeveelheden te drinken en test eventuele nieuwe dranken met bijv. 
trainingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOEDING EN HERSTEL 
 
Vocht 
. Aanvullen van vocht (150% van verloren vocht) in de eerste uren na de activiteit, 
  < 8 uur 
. Natrium, zout (voor opname, vasthouden vocht) 
 
Koolhydraten 
. 1,0-1,2 gram KH/kg lichaamsgewicht binnen 2 uur na de sportactiviteit 
. 100 gram KH: 350 gram pasta/ ruim 300 gram rijst/ 6-7 boterhammen/ 5 snee 
krentenbrood 
 
Eiwitten 
. Afhankelijk van de intensiteit van de training, wedstrijd, inname kort na de 
sportactiviteit: 0,25-0,3 gram/kg lichaamsgewicht (en uren daarna, 20 gram per 3 uur, 
opname aminozuren door de spieren tot 24 uur na de activiteit verhoogd). 
. Nachtelijk herstel te bevorderen door inname van eiwitten voor het slapen gaan 
. Opname van eiwitten verloopt sneller door deze met KH in te nemen 
 
20 gram eiwitten in: 
• +/- 500 ml magere melk, 400 gram magere yoghurt, 225 gram magere kwark 
• 60 gram kaas (beleg 3 sneden brood), 70-100 gram vlees of vis, 3 eieren (150 gram)  
• 7 sneden brood, 240 gram bruine bonen, 120 gram gemengde noten 
• Of een combinatie van bovengenoemde (bijv. +/- 3,5 boterham met kaas) 
 
 
Koolhydraatrijke voeding na wedstrijd bijvoorbeeld: 
• Banaan                  20 gram KH, 1 gram eiwit (appel 16 gram KH, 1 gram eiwit) 
• Boterhammen       14-18 gram KH per snee, 1-2 gram eiwit (afhankelijk van type brood) 
• Vruchtensappen    12-14 gram KH (appelsap, sinaasappelsap) 
• Aardappelen, rijst, pasta 
 
 
Koolhydraatrijke tussendoortjes: 
• Ontbijtkoek plak     12 gram KH, 1 gram eiwitten 
• Eierkoek                 18 gram KH, 2 gram eiwitten 
• Mueslireep             13-19 gram KH,1 gram eiwitten 
 

 
Voorbeelden van eiwitten met koolhydraten:  
• Brood met vlees, kip of pindakaas   
• Fruit smoothies, kwark met banaan en honing (muesli) 
• Gezoete yoghurt/melk met een smaakje (geen light, mager mag wel)  
           Optimel 200 ml: 8 gram KH, 6 gram eiwit, 0 gram vet 
           Breaker 200 ml: 26 gram KH, 6 gram eiwit, 6 gram vet 
 
 
Voorbeeld van voeding na een wedstrijd voor optimaal herstel: 
(hoeveelheid afhankelijk van lichaamsgewicht, intensiteit etc.) 
• 2 snee brood met beleg en 2 snee krentenbrood  
• Banaan 
• Glas vruchtensap en glas magere melk 
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WEDSTRIJDMAALTIJD  
 

• > 2,5 uur voor aanvang van de wedstrijd  
          (mede ter voorkoming van maag/darmklachten) 

• KH intake 1 uur voor training/wedstrijd kans op rebound hypoglycemie  
           (moe, trillen, zware benen) 
 

• Maag/darm klachten relatie met o.a. verblijftijd voedsel in de maag: 
           - kleine hoeveelheden KH, sportdrank            < 30 min. 
           - witte rijst, witbrood                                         30-60 min. 
           - banaan, mager vlees, gekookte groentes     2-3 uur 
           - gebraden/gebakken vlees                             4-5 uur 
           - patat, spek/varkensvlees, gerookte zalm      > 5 uur 
 
 
VOORKOMEN VAN MAAGDARMKLACHTEN TIJDENS HET SPORTEN 
 

• Drink geen koolzuurhoudende dranken 
• Eet geen gasproducerende producten (koolsoorten, paprika, uien etc.) 
• Eet geen vette producten maar koolhydraatrijke voeding 
• Melk kan slijmvorming geven 
• Verse jus d’ orange kan klachten van maagzuur geven 
• Individuele verschillen, dus altijd zelf voedsel/drank op geschikt moment testen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VOORBEELD DAGMENU SPORTER 
 
Hoeveelheden afhankelijk van energiebehoefte/verbruik. 
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