Sportvoeding is duiir en omodi^^^ Vertrouw op spliüenc ;
uit de voorraadkast, tekst AimetVeenstra •hydraten) en een theelepel zout. „Voeg daar nog
50 gram kristalsuiker aan toe", zegtFred
Brouns, hoogleraar Health Food Innovation aan
Maas tricht University en lid van de Nederiandse
Academie der Voedingswetenschappen, „dan
heb je hetzelfde mengsel als in een sportgel of
isotone sportdrank. Of neem bruine rietsuiker,
dat heeft eenrijkeresmaak en wat meer body."
Hij zegt het alsof hij een goede wijn aanprijst.
Het heeft allemaal te maken met het aantal
koolhydratendathetlijf kan opnemeri. Tijdens,
intensieve insparming moetje je; koolhydraat-,
voorraad aanvullen en dat kan hét besté met 60
gram per uur. Meer nemenje darmen niet op.
Sportvoedingsfabrikanten hebben zich bekwaamd in het oprekken van die grens naar 90
grampertiur. Detruczit hemin hettoeyoegen
van suikers die zowel uit glücose als fhictose bestaan. Fructose wordt via een andere weginde;
darmen opgenomen, dus kan ér nog dat extra
stootje koolhydraten bij. Fred Brouns vraagt zich
af of je die koolhydraatgrens wel moet VnEen verhogen: „Met50gram extra koolhydraten per uur
houd je je koolhydraatvoorraad primaop-peil.
Die hoeveelheid neemtje lichaam het snelst op.
Gaje daar oyerhèen, dan remje alleen maar je
vetverbranding af én die wiljéjuist op gang houden. Ik betwijfel ofhet oprekken van die grens
tot 90 gram wel tot préstatieverbetèring leidt . "
Overdreven gëbniik van sportvoéding ziet
Yneke Vocking vaak, met name bg recreatieve
wielrenners. „Een rustige duurtrairiing moet je
gewoon vieruur vol kunnen höudenop alleen
water. De meestén beginnen na een halfuur al
met reepjes. Datisetht overdreven^" Sporters
moeten rekening houden met het soort training:
dat ze gaan doen. Pas bij een mtensieye of ipter^j:
valtraining (als je door het Mjgen niet meer 1 ^
praten) wordt hèt belaingrijk de koolhydraten
tussentijds aaii té vullen. En bij zo'n intensieve
training moetje daar wél direct mee beginnen, ,
om te voorkomen datje reserves opraken. Maar
daarvoor zijn geen speciale sportrepen nodig,
een ouderwetse plak ontbijtkoek volstaat. Deze
levert snelle koolhydraten waardóór je je training goed vol kunt houden. Zelfs een Marsreep
doet volgens Brouns hetzelfde als dure sport-,
voeding met zijn grote hoeveelheid snelle suikers. Of een banaan. Suiker is suikertijdenshet
sporten, beamen zowel Brouns als.Vocking. Nadeel van Mars en banaan is wel dat ze er weinig
appetijtelijk meer uitzien na anderhalf uur ;
broeien in je achtérzak. In plaats van &en sportgel kun jé ook eens de tube honing bij je verse
muntthee bewaren. Horung bestaat uit glucose
en fructose en levert dus ook snelle koolhydraToegevoegde onzin
Het is eigenlijk heel eenvoudig, zegt tiuursport- ten. Bovendien is de kleine verpakking gemakkelijk mee te nemen.
^ \: ^ :
voedingsdeskundige ir. Yneke Vocking. „SportMaar ofje nu commerciële sportvoeding eet
voedingsmerken komen met allemaal mooie
, praatjes, maar als jé op de verpakking kijkt; zie of een veryangéruit het keukenkastje, eet er
vooral niet te veel van. „Ik ken een helebóel
je dat alle isotonë sportdranken gewoon een
mannen die opfietsvakantiezijn geweest en
combinatie zijn van koolhydraten, water en
zóüt. Vervolgens yoegen fkbrikanten er allerlei
zwaarder terugkomen. Terwijl ze zéker twintig
uur óp defietsHebbén gezeten. Die hebbeiidüs
onzin aan toé waarvan de wèrkzaaïnheid helete ved repen en geUe^es gegeten", zegt Vq t
maal niet bewezen is. Kóst een hoop geld, doet
king. Zé waarschuwt óok voor de 'püUrrnatuur.weinig."
r ^ b
vruchtenrepen' die nu zo in zijn: dié bevatten
Zo'n sportdrank is volgens VocMng goed te
vooral veel vet en vezels, krijg je alleen maar last
vervangen door limonadesiroop (voor de kooleem elke ochtend maar een
theelepel tomatenpuree", zei
debloedzuster.
En dat op een
nuchtere maag.
„Ja, dat is de
hardcorevariant, maai-je mag
het ook mengen
in een glas verse
jus." Geen melkproducten in het eerste uur erna. Over twee weken terugkomen.
Dit trucje had ze al vaker toegepast bij mensen met een te lage hemoglobinewaarde (Hb).
Ze kreeg gelijk. Na anderhalve week met deze 'ijzerbommetjes'in dé ochtend was mijn Hb met
een volle punt omhoog gegaan en mocht ik de
bloedbanlcweer yoórzierrvan een verse, halve
Uter. Tóniatenpüre^^^^
in zijn geconceritreèrde yótm vèél mieer ijzér dan een gewone tomaat ijzer is nodig voor de vormmg van hemoglobine. Èn een hoger Hb betekent een beter uithoudingsyermogeii. Handig vóór de duursporter, want die zit metzoruimin z'n ijzeryoorraad. 28 centköstzp'npölje puree. Heel wat
minder dan een pot ijzersupplementen - die boyendien ontstekingsreacties en constipatie kunnen veroorzaken. Een voordelige en gezonde
vervanger dus voor dure sportvoeding. Waar
sportrepen, sportdranken, geconcentreerde
gels en proteïnepoeders vroeger voorbehouden
waren aan opgepompte spierbundels in het :
krachthonk, is hetnuniét ongewoon om als
amateur een gel of reep mee te nemen tijdens
eenfietstraining,of een herstelpoeder klaar te
hébben liggen voor na een hardloopronde.
Maar je Jcunt makkelijk hetzelfde bereiken met
producten uit je voorraadkast.
Misschien loopje op zondagochtend mee tussen de strakke broekjes in de duinen. Of anders
zie je elke dagtoch minstens een broekje of drie
voorbij rennen. We beleven een tweede loopgolf, na de eerste in dejaren tachtig. Noem het
gerust een duursportgolf, want naast de hardlopers die niet meer weg te denken zijn uit het
straatbeeld, beleven ook triaüonverenigingen en
wielerevenementen als Alpe d'Huzes hoogtijdagen. Sportvoedingsfabrikanten spelen in op die
markt: creatinepoeder, nitraatgel, extra cafeïne,
sportgels Op basis van natuurlijke ingrediënten,
bietensap, kramppreyentie-bruistabletten; Het
hoofdiisólmoealshetHjfhpgmoetbeginnen. _

van. Van Vocking mogen wé ook best's ochtends op een nuchtere maag éen rondje gaan
hardlopen; Als je daarna maar goéd eet.
Ni de tlrairiing zijn eiwitten het sleutelwoord.
Je hebt er 20 graim van liodig om te herstellen.
Belangrijk als je de volgende dag weer een training moet volbrengen. De eiwitten in dure protémepoeders zijn gewoon aflcomstig uit melk. In
plaats van herstelpoeder kun je dus'ook een
bakje magere kwark nemen met watfiiiitvoor
de koolhydraten. Of neem rauwe ham op brood,
I dat is lekker zout eribevaf Óók éiwit. Yneke VócI king meent dat poeders vooral handig zijii in het
I buitenland, als je geen beschikking hebt over
een koelkast. „Je kunt zo'n poeder onderweg
\ gemakkelijk oplossen bij een kraantje. Sport; voedingiseigenlijkvooralgemakkelijkinge^bniik."
;/T':?"
Paul Vaessen, van Maxim Sportvoeding, kómt ]
tot dezelfde conclusie: „Sportvoeding is ook gewoon een gemaksproduct. Het bevatweinigvet.
Je hebt wat koolhydraten, wat eiwitten, wat mineralen. En het zit al in de juiste verhoudingen."
Vaessen benadiTikt dat sportvoeding ook niet
vóór de amateursporter is: „Wie gewoon naar
defitnessgaatof anderhalf uur gaat lopen, heeft:
: geen sportvoeding nodig. Wij zijn er echt voor
hettopsportsegment."Enhebbenwezo'nher-,
stelshake nodig? „Die heb je alleen nodig als je
een zware training hebt gehad. Hetkanookbijvoorbeeld met chocomel. De gewone sporter,
daar zijn wij nietvoor. Die moet gewoon goed
eten." Daarmee schuift Vaessen zijn belangrijkste groep afiiemers terzijde. Hoogleraar Brouns:
„Minstens 95 procent van de sportyoedings, markt bestaat uit amateurs. De topsporters vormen slechts twee tot drie procent.'^:
VoUcoren botaham
Hóewei eiwitten onontbeerlijkzijn in het sportdieet, krijgt Vockingvaak sporters met eiwittekorten in haar praktijk. „Juist de mensen die heel
gezofid proberen te eten moeten erg oppassen;.
vooral vegetariërs, iri niijn praktijk zie ik yaiak
H
dat eiwittekort tot maag-/darmklachten leidt.
Het gaat echtten koste van degezondheid. Gevolg van die maag-/darmproblemen is dat ze nóg
gezonder proberen teeten, nog extremer. Dan
laten ze bijvoorbeeld ineens gluten staan. Die
mensen komen veirolgeris bij niij. Vaak adviseer
ik ze dan óm tóch weer een beefle kip te gaan
eten, voor de eiwitten. Je kunt niet zonder gevold gen een deelvan de schijfvan vijfweglaten." .
Dewaarheidisdatgoedvoedingsadviesdoodsaaiis. Goedeténishietveelmeerdannormaal
etenzondergelddgheid.Houdjeaandeschijf ,
vanvijfeneetgevarieerd. En blijfgewoon datvolkoren hammetje eten, want daar is niks mis mee.
Slechts 1 procent van de Nederianders is glutenintolerant. Hetis een cliché, maar eengevarieerT
debasisishetbelangrijkst.Datiswaarvoornietsporters, maaryoor spórfers destemeer.
En wil je toch pleistérplakken met een supplement, neem er dan een van de drogist voor
zwangere vrouwen. Ja, mannen, datgeldt ook "
voor u. Dat preparaat bevat een nuttige toevoe- ~
ging met onder andere een extra stoot magnesium, zink en ijzer. Handig vóór de sporter.

SPORTDRANK
MAKEN
- Voor in de bidon
i; Maak een concen1 traaf van::
' ? , :
;' 60 ml limonade^ i siroop,!theelepel
; keukenzout, of;
1-500 mi sinaasap- j.pelsap,! theelepel
! keukenzout, of;
i -65grdiksap;
p^ltheelepel
: h keukenzout, of;
;
• -100 gr Roosvicee,
1 theelepel
.
keukenzout.
Vul een van deze
i concentraten aan
I nietwatertot75Ö ml
1 (grote bidon). .
j: Je hebt dan een
dorstlessermet '
45 gr koolhydraten
en 2 gram zout
Voor da training ^
n of wedstrijd
': A/lèng 150 gr magere kwark, 100 gr
magere melk, 100 gr
bevroren fruit, zoals
I bosbessen(goed[ • koop en lekker) en
.banaan
Zet deze hersteli shake in de koelkast
voor je training;
Deze shake bevat
I 242 kcal, 1,5 gr vet,
. 1 gr verzadigd vet, L"22greiwit,44gr- ' •
: koolhydraten en
! 4,3 gr vezels.
'
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• Deze recepten zijn
; afkorristig van duur- .
sportvoedingsdeskundige ir. Yneke
i Vocking.

