
VOEDING
Wat drink en eet je voor, tijdens en 

na het wielrennen



Koolhydraten
Soorten koolhydraten:
• Enkelvoudige (glucose, fructose en galactose)

fruit, snoep, sportdrank
• Tweevoudige (sacharose, lactose, maltose)

bietsuiker en raffinage suikers
• Oligosachariden (gem 5 voudig)

peulvruchten, bonen
• Polysachariden (zetmeel, glycogeen)

volkoren producten



Koolhydraten
Welke koolhydraten heb ik wanneer nodig:
• Snelle (enkelvoudige) koolhydraten tijdens het 

sporten
• Langzame (meervoudige) koolhydraten in het 

dagelijks leven en voor het sporten

Teveel koolhydraten è Vet opslag



Tijdlijn

1-4 dagen voor Voorbereiding 
op de dag

Tijdens het 
wielrennen

Na het 
wielrennen



4 dagen voor

KOOLHYDRAATSTAPELING
• Dag 1 Koolhydraatarm eten.
• Snelle duurtraining HR 85-90% (15-60 min).
• Verdere dagen koolhydraatrijk eten. (Carbo

loaders).
• Weinig vet en eiwit.
• Voldoende drinken.

Glycogeen voorraad in de spieren neemt toe.



1 dag voor

• GEEN Alcohol.
• Voldoende drinken.
• Koolhydraatrijke voeding.
• Voldoende eiwitten.
• Let op vet.
• Sportvoeding: carbo loaders.



Voorbereiding op de dag

• Voldoende drinken (water en sportdrank).
• 2 uur voor de start geen vet.
• Drink een ½ uur voor de start een sterke 

bak koffie (stimuleert vet verbranding).
• Koolhydraten gedoseerd eten.
• Sportvoeding: energyrepen en sportdrank.



Tijdens het wielrennen

• Voldoende drinken. Vochtverlies kan 
oplopen tot 1 liter per uur! 
Sportdrank heeft als voordeel dat het 
lichaam het makkelijk opneemt.

• Zorg voor voldoende koolhydraten
• Eet in kleine porties. Eet een energiereep 

niet in een keer. En drink hierbij.
• Drink door flinke teugen. Geld ook voor 

energy gels.



Na het wielrennen

Herstellen!!!
• Begin onmiddellijk koolhydraten te eten 

zoals pasta, banaan, rijst, aardappelen of 
sportdrank.

• Drink per kwartier een ¼ liter water.
• Hersteldrank zorgt voor de nodige eiwitten.

Hoe later je begint met actief herstel hoe 
langer het herstel duurt!



Samenvatting sportvoeding

Carbo loader
Sportdrank
Energyreep

Sportdrank 
Energyreep 
Energy gel

Recoverydrank 
Sportdrank

1 dag voor Voorbereiding 
op de dag

Tijdens het 
wielrennen

Na het 
wielrennen



VRAGEN?
Kom naar onze shop en we delen 

graag onze ervaringen.

Emmy Andriessestraat 238
Amsterdam



Anne’s Bananenbrood
Mix en pureer tot een gladde emulsie; 
• 3 eieren
• 3 bananen
• 90 gram dadels
• Snuf zout

Meng tot een homogenenmix:
• 150 gram amandelmeel
• 3tl kaneel
• 1,5tl bakpoeder
• 2 handen noten wat je lekker vindt

Voeg de banenenemulsie toe en spatel het geheel tot een gladde emulsie.
Giet de emulsie in een bakvorm en garneer met plakjes banaan, noten en 
een streepje honing.
Bak in 40-45 minuten op 175 graden deze heerlijke Anne’s Bananenbrood.


