
Sport en Voeding
Sneller je sportdoelen bereiken

Voor Krachtsporters, Duursporters en Afvallers



Voorwoord

Bedankt voor je interesse in in2health.nl. Op in2health.nl vind je 
onpartijdig gezondheidsadvies in makkelijk leesbare taal. Ons doel is jou 
te helpen in je zoektocht naar gezond zijn en gezond blijven.

Dit e-book is een uitgave van in2health.nl. Het is geschreven omdat er nog veel 
onduidelijkheid over sport en voeding bestaat. 

Met dit e-boek zul je sneller en op een gemakkelijke manier je sportdoel bereiken. Of 
dit nu afvallen, conditie opbouwen of spieren opbouwen is. 

3 dingen zijn belangrijk om snel het gewenste resultaat te bereiken:
1. De juiste voeding
2. Een goed en realistisch trainingsschema
3. En een hartslagmeter

We zullen ze allemaal uitvoerig behandelen.

Veel leesplezier!

http://www.in2health.nl/
http://www.in2health.nl/
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Sporten	  is	  Gezond

Iedereen weet inmiddels dat bewegen gezond is voor de mens. Het 
verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, het vermindert de kans op 
overgewicht en het verbetert de stoelgang. Beweging verbetert daarnaast, 
in combinatie met voldoende rust, de weerstand tegen ziekte en het zorgt voor een 
ontspannen gevoel en een betere nachtrust.
Dit geldt met name bij vaak en gedoseerd bewegen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit 
gezonder is voor het lichaam dan 1 keer in de week fanatiek sporten. Gedoseerd sporten 
zorgt namelijk voor een hoger gemiddeld energieverbruik. Daarnaast kan het lichaam 
zich makkelijker aanpassen bij gematigde sport, doordat er geen spontane aanslag op het 
lichaam wordt gepleegd en het lichaam dus minder tijd en energie hoeft te steken in 
herstel. Spieren worden door een gedoseerde sport beter opgebouwd en blijven langer in 
het lichaam. Spieren verbranden ook in rusttoestand en zorgen daardoor voor een hogere 
‘basismetabolisme’. Dit is het energieverbruik dat het lichaam gemiddeld nodig heeft.

In	  dit	  e-‐Boek

In dit e-book zal verder worden ingegaan op voeding en suppletie bij (fanatieke) 
recreatieve beoefening van kracht- en duursporten. Topsport wordt hier buiten 
beschouwing gelaten, omdat daarbij het totale voedingspatroon afgestemd moet worden 
op de specifieke energiebehoefte en het trainingsschema van de sporter. Hiervoor is 
persoonlijke begeleiding van een diëtist nodig.



De	  energiehuishouding

Om beter te begrijpen waarom er tijdens het sporten een veranderde 
behoefte aan voedingsstoffen is, is het noodzakelijk iets meer inzicht te 
krijgen in onze energiehuishouding.

Het lichaam kan op 3 manieren energie vrijmaken, namelijk via:
• Koolhydraten
• Vetten 
• Eiwitten

Koolhydraten

De makkelijkste manier om energie vrij te maken, is via koolhydraten. Dit is tevens de 
snelste manier. Aan het begin van de inspanning zal men dus hoofdzakelijk 
koolhydraten verbranden.

Ve;en

Vetten leveren het lichaam de meeste energie op, maar de verbranding van deze stoffen 
komt langzamer op gang. Pas na 20 minuten sporten begint het lichaam de vetreserves 
aan te spreken mits de hoogte van de hartslag juist is. Bij een lage hartslag verbrand je 
weinig vet, bij een te hoge hartslag gaat het lichaam ook over op eiwitverbranding en dit 
geeft juist spierafbraak. 

Een ideale hartslag voor vetverbranding ligt op ongeveer 70% van je maximale 
hartslagfrequentie. Deze frequentie verschilt per persoon. In de voedingsmeter van 
in2health berekenen we je ideale hartslag. Afhankelijk van je trainingsdoel 

https://www.in2health.nl/voedingsmeter/
https://www.in2health.nl/voedingsmeter/


(vetverbranding/spieropbouw/hersteltraining/etc) wordt de ideale 
hartslagfrequentie, voor jouw trainingsdoel, aangegeven. Een 

sportinstructeur/begeleider kan jouw ideale hartslag ook uitrekenen en 
weet de juiste frequenties voor ieder trainingsdoel.

Een hartslagmeter is nodig om te bepalen of je op de juiste hartslag traint. 
Ideaal als je sneller je trainingsdoelen wilt bereiken. 
Er zijn verschillende hartslagmeters, in verschillende prijscategorieën, op de markt. Met 
en zonder borstband. 
De voordelen van een borstband zijn: een gemiddelde hartslagberekening over de 
gehele duur van de training. Daarnaast geeft een hartslagmeter met borstband een iets 
exactere hartslagfrequentie aan, omdat deze op het hart wordt gedragen. Sommige 
sporters vinden dit juist vervelend tijdens het sporten. De borstband zit niet lekker, het 
zit op je hart en zendt een signaal uit. Ook slijt het snel door transpiratie. 
De prijs van een hartslag horloge met borstband begint vaak bij € 49,95

Er zijn ook hartslagmeters die op licht werken: je plaatst je vingertop op de lens en de 
hartslagmeter leest je hartslag af. 
Op in2health.nl tref je een hartslagmeter zonder borstband, die tijdens de training ook de 
verbrande calorieën uitrekent. Deze kost slechts de helft ten opzichte van de reguliere 
hartslagmeters.

Iedere hartslagmeter heeft, afhankelijk van jouw eigen voorkeur, zijn eigen voordelen.

Eiwi;en

Eiwitverbranding tijdens het sporten is het minst gunstig, omdat hiervoor de eiwitten uit 
spierweefsel gebruikt worden. Dit moet ten alle tijden voorkomen worden.

https://www.google.nl/
https://www.google.nl/
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