
Extra 

handleiding 

voor sport
(intensieve sportsessies van

+90min)



E X T R A  H A N D L E I D I N G  V O O R  

S P O R T S E S S I E S  L A N G E R  D A N  9 0 M I N

Waarom een extra handleiding?
Wanneer je intensief sport is het belangrijk om ook je voeding
hierop aan te passen. Deze handleiding is gemaakt voor intensieve
sportsessies die langer dan 90minuten duren. 

3u tot 1u voor je workout
we raden aan 3uur voor je workout (voornamelijk voor duursporten
en teamsporten) iets te eten uit de lijst 'pre-workout'. Dus wanneer je
bijvoorbeeld in de middag sport wordt dit je ontbijt. Lukt het niet
om 3u voor het sporten te eten? Eet dan ten laatste 1u voor het
sporten nog een licht verteerbare snack (deze zijn in de lijst
aangeduid met een sterretje). Wanneer je wel iets hebt kunnen eten
zo'n 3u voor het sporten, kan je ook nog een kleine snack nemen 1u
voor het sporten. Die extra calorieën en vooral koolhydraten heb je
nodig om zo goed mogelijk te trainen en je sportprestaties te
verbeteren. Dit is minder belangrijk voor krachttrainingen maar
zeker ook aan te raden. 

Onmiddellijk na je workout
Wanneer je workout erop zit, eet je iets uit de 'after workout' lijst. Dit
is nodig voor een optimaal spierherstel. De voedingsmiddelen uit de
'after workout' lijst zijn voornamelijk eiwitten (gecombineerd met
koolhydraten). Dit is een snack, je volgende volwaardige maaltijd is
een gebalanceerde maaltijd die bestaat uit eiwitten, koolhydraten,
vetten en vezels. Dit stimuleert de spieropbouw en vermindert
spierafbraak. Deze stap is dus zeer belangrijk na een krachttraining
maar ook na een duurtraining of teamsport. 

Spieren en gewichtsverlies
Wees dus niet bang deze extra calorieën in te nemen, ook voor
gewichtsverlies zijn je sportprestaties belangrijk en is het belangrijk
je lichaam voldoende te voeden. Hoe meer spieren je hebt, hoe meer
vet en calorieën je verbrand (ook in rust). 
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P R E - W O R K O U T

Voedingsmiddelen voor een duurtraining van +90min
 Penne (wit) 70g (ongekookt gewogen) + 150g puur
rundergehakt + 150g passata 
Bagel met confituur + 1 banaan*
60g havermout (bereid met ongezoete amandelmelk) + 50g
blauwe bessen + 2 plakjes peperkoek (zo'n 20g/stuk)*
 Havermoutpannenkoekjes (recept uit FT_FOOD) 8stuks*
Gebakken havermout met chocolade (recept uit FT_FOOD)
Pre-workout shake (recept uit FT_FOOD)*
Overnight oats chocolade / mandarijn (recept uit FT_FOOD)
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Snacks voor een duurtraining van -90min of als snack 1u voor
de inspanning

 1 Banaan
Witte boterham met confituur
2 plakjes peperkoek (zo'n 20g/stuk)
 Havermoutpannenkoekjes (recept uit FT_FOOD) 4stuks
Pre-workout shake (recept uit FT_FOOD)
30g havermout (bereid met ongezoete amandelmelk)
4 Crackers met banaan 
Appel met pindakaas
Handje dadels
Flesje AA drink high energy
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A F T E R - W O R K O U T

Voedingsmiddelen onmiddelijk na de inspanning
 200g skyr vanille met 30g granola + 1 glas halfvolle melk + 2
crackers met magere smeerkaas
3 plakjes banaan cake met extra proteïnen (recept uit
FT_FOOD) + 1 glas chocolademelk
2 sneetjes volkorenbrood met een hardgekookt ei en 4 sneetjes
kippenwit + 1 AA drink high energie
Volkoren penne (30g ongekookt) met kipfilet (zo'n 50g) en
yogurt dressing (30g griekse magere yoghurt, 5g light
mayonaise, bieslook, knoflook en kruiden met peper en zout)
2 meergranen crackers met omelet en avocado
200g Griekse yoghurt met 30g granola, handje vol blauwe
bessen en 1 glas halfvolle melk
Havermoutpannenkoekjes (recept uit FT_FOOD) met extra
schep proteïnepoeder door het beslag
4 volkoren crackers met platte kaas en avocado 
2 sneetjes volkorenbrood met humus 
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