
 

Sportspecifieke voeding - Samenvatting 
 
Basisvoeding is het fundament voor een optimaal voedingspatroon. Als je hier  
als sporter niet voldoende aan hebt, wordt sportspecifieke voeding relevant.  
 
Sportspecifieke voeding is een voedingspatroon dat helpt bij het  
optimaliseren van sportprestaties. Het optimale voedingspatroon  
verschilt per type sport en is afgestemd op het individu. In de  
meeste gevallen voldoen voedingsmiddelen uit de basisvoeding,  
maar in specifieke situaties kunnen producten zoals sportdranken, sportrepen en eiwit shakes overwogen 
worden. In bepaalde situaties kan de timing van voedingsstoffen van belang zijn.  
 
Sportspecifieke voeding voor duursporters 

Duursport  Voedingsstoffen Timing  
Basisvoeding   Verhoogde energiebehoefte (BMR*PAL): 

o Verhoogde koolhydraatbehoefte → afhankelijk van 
duur en intensiteit van trainingen 
 Lage intensiteit:  3-5 g/kg/dag 
 Matige intensiteit:  5-7 g/kg/dag 
 Hoge intensiteit:  6-10 g/kg/dag 
 Zeer hoge intensiteit:  8-12 g/kg/dag 

o Verhoogde eiwitbehoefte → 1,2-2,0 g/kg 

 Koolhydraten: 
o Verdeeld over meerdere 

maaltijden/snacks per dag, 
bijvoorbeeld om de 2,5-4 uur 

 Eiwitten:  
o Bijvoorbeeld bij een behoefte van 1,6 g 

eiwit: 0,4 g eiwit per kg 
lichaamsgewicht per maaltijd bij 4 
(hoofd)maaltijden per dag 

Tijdens 
inspanning 

Vocht en koolhydraten  
 ≤ 1 uur  → water  
 45-75 min  → mondspoeling met isotone drank 
 1-2,5 uur  → isotone (sport)drank (30-60 g 

koolhydraten/uur) 
 ≥ 2,5-3 uur  → isotone (sport)drank evt. aangevuld 

met vaste koolhydraatrijke producten (bijv. 
sportrepen/sportgels) 

 150 - 350 ml vocht elke 15 - 20 min   
 Op het individu afgestemde tactiek(en) 

 

Na 
inspanning  

Aanvullen (in eerste maaltijd/snack na inspanning) van: 
 Vocht  
 Koolhydraten (0,8 g per kg lichaamsgewicht) 
 Eiwit (0,25-0,4 g per kg lichaamsgewicht → 15-30 g) 

 Na afloop inspanning  
 Rest van de dag: verdeel de rest van je 

benodigde voedingsstoffen over de 
overige maaltijden 

 
Hypotoon  = < 4% koolhydraten per 100 ml vocht, bijvoorbeeld water 
Isotoon  = 4-8% koolhydraten per 100 ml vocht, bijvoorbeeld sportdrank 
Hypertoon  = > 8% koolhydraten per 100 ml vocht, bijvoorbeeld vruchtensap 
 



 

Koolhydraat- en vochtinname tijdens inspanning (duursport) 
Duur activiteit  Aanbevolen hoeveelheid Soort drank 
<45 min nvt Water  
45 - 75 min Mondspoeling  Water of (zelfgemaakte) isotone (sport)drank (4-8 g koolhydraten en 

wat zout per 100ml), bijvoorbeeld: 
- Aquarius, Isostar, … 
- Aanmaaklimonade 
- Vruchtensap met water aangelengd  

1 - 2,5 uur 30-60 g per uur  Isotone drank  
> 2,5 - 3 uur ~90 g per uur  Isotone drank, maar, indien nodig kunnen ook sportrepen/sportgels 

worden toegevoegd 
Over het algemeen is voor krachtsporters het drinken van water tijdens inspanning voldoende. Dit hangt echter 
wel af van de soort inspanning en intensiteit. Zie het hoofddocument ‘Sportspecifieke voeding’ voor meer 
informatie. 
 
Sportspecifieke voeding voor krachtsporters 

Krachtsport  Voedingsstoffen Timing  
Basisvoeding   Afhankelijk van type krachtsport en intensiteit: mogelijk 

verhoogde energiebehoefte in de basisvoeding 
(BMR*PAL) 

 Verhoogde eiwitbehoefte → 1,2-2,0 g/kg 

 Gewenste aantal maaltijden, waarbij 
berekende eiwitbehoefte wordt verdeeld 
over de dag. In de praktijk blijkt 20-30 g 
eiwit/kg per maaltijd optimaal (afhankelijk 
van lichaamsgewicht) 

Tijdens 
inspanning 

 Trainingssessie ≤ 1 uur → water volstaat  Voldoende, zodat je urine gedurende de 
dag lichtgeel van kleur is   

Na 
inspanning  

Aanvullen van: 
 Vocht                                  
 Eiwitten (20-30 g, afhankelijk   

van behoefte)                           
 Eventueel koolhydraten                        

 Na afloop inspanning  
 Bijvoorbeeld in de vorm van een volledige 

maaltijd                                                                                                                     

 
Belangrijke opmerking: in dit document wordt de onderverdeling tussen alleen kracht- en duursport gemaakt, 
maar veel sporten zijn complexer en vertonen een mix van beide. Houd hier rekening mee bij het opstellen van je 
voedingsplan. 
 
Meer weten? 
Zie de hoofddocumenten ‘Basisvoeding ‘en ‘Sportspecifieke voeding’ op de website voor meer informatie. Een 
aantal keer per jaar verzorgen we ook lezingen over basisvoeding en sportspecifieke voeding.  


