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WAT JE MOET WETEN OVER BEWEGEN

Voeding bepaalt voor 80% je gezondheid en sport voor 20%. Maar voor een gezond en 

energiek leven, zul je toch ook voldoende moeten bewegen. Daar zullen we het samen wel 

over eens zijn. Als je je voeding op orde brengt, heb je de grootste stap gezet in het behalen 

van je resultaat, maar zonder beweging kun je het resultaat ook weer afbreken. En je zal 

sneller je gezonde gewicht behalen als je ook gaat bewegen. 

 

Maar veel mensen vinden het een 'moetje' waar ze zich elke keer weer voor moeten 

motiveren. Als dat zo bij jou ook is, dan zou ik het anders gaan aanpakken. Ga op zoek naar 

iets dat je wel leuk vindt om te doen. Probeer het woord 'moeten' te veranderen in 'willen'. 

Waarom sport je bijvoorbeeld in de sportschool als je liever buiten bent? Op het eerste 

gezicht werk je aan je conditie en je kracht, alleen de tegenzin veroorzaakt stress en van iets 

doen wat je niet leuk vindt, word je zeker niet gelukkiger. En je houdt het nooit lang vol. 

 

Oke, je hebt beweging, sporten en training. 

 

Beweging is erg gezond! Denk aan wandelen (op tempo), fietsen naar het werk, de trap ipv 

de lift etc. Doe het dagelijks minstens een half uur tot een uur. 

 

Sport is bewegen met een funfactor. Denk aan tennis, hockey etc. 

 

Training is je lichaam (en spieren) echt verstoren. Dus meer van jezelf vragen dan de vorige 

keer. Je doet maximaal 5 dagen (of 5 keer) hetzelfde, daarna moet je het iets opschroeven 

anders daagt het je lichaam niet meer uit. Misschien val je niet direct af, want spieren wegen 

zwaarder dan vet. Maar nemen wel veel minder ruimte in beslag, dus je wordt wel dunner. 

Als je jezelf maar uitdaagt en niet dagelijks hetzelfde kunstje doet. 

 

In dit boekje ga ik je alles uitleggen over welke beweging en training goed voor je is. Daarna 

geef ik je ook uitleg welke voeding je daarbij kunt eten voor de beste prestaties, veel energie 

en voor een gezond gewicht.  

 

Ga dus op zoek naar iets wat je wel leuk vindt om te doen. 
Probeer verschillende dingen uit. Bedenk wat je leuk vindt. Wil je binnen of buiten bewegen. 

In groepsverband of alleen. Opzwepend of rustgevend. Yoga en Pilates zijn bijvoorbeeld 

vormen van beweging die ontspanning met spanning combineren. En wandelen en 

hardlopen kun je ook alleen doen. En je bent niet gebonden aan lestijden. 

 

En zoek jouw perfecte moment voor je beweging. Voor de een is dat voor het werk, voor de 

ander na het werk. Ga je voor of na het avond eten. Ga je tijdens je werk, bijvoorbeeld met 

lunchtijd, iets ondernemen? Ga je fietsend naar je werk? Of parkeer je de auto voortaan 15 

minuten lopen vanaf je werk. Allemaal mogelijkheden om jezelf meer te laten bewegen.  

 

Belangrijk is dus dat je iets zoekt dat je leuk vindt en dat in je dagritme past.  
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WANDELEN

Bewegen is goed voor je én is noodzakelijk als je fitter/ gezonder wil worden. Er zijn 

verschillende sporten die je kan doen, maar je kan ook wandelen. Met wandelen verbrand je 

ook veel calorieën en je bent lekker in de buitenlucht! En weet je, wandelen is onze 

oerbeweging. We zijn gemaakt om te wandelen.  

 

Toegeven, we bewegen steeds minder dan vroeger. Veel zittend werk en daarnaast maken 

we ook veel meters met…de auto. De benenwagen staat vaak wat roestig aan de kant. 

 

Weet je wat ik (bijna dagelijks) doe? Wandelen: één van onze meest natuurlijke 

bewegingsvormen. Fysiek en mentaal is wandelen gezond en is één van de goedkoopste 

sporten. Sport? Jazeker, probeer maar eens ongetraind één van de lange Europese 

wandeltochten te doen. Niet aan te raden, want wandelen moet wel een aangename en 

gezonde bezigheid blijven. 

 

Wat maakt wandelen gezond? 

Het staat wetenschappelijk vast dat je dagelijks moet proberen om minimaal een halfuurtje 

te bewegen of te sporten. Na een lange werkdag kan dat best een opgave zijn. Je bent moe, 

de spiercoördinatie is niet meer optimaal en de meeste spierspanning voel je in jouw 

schouders, nek en rug. Kun je je mentaal en fysiek niet resetten en ga je sporten, zoals 

bijvoorbeeld fitnessen of een balsport, dan kun je een blessure oplopen. 

 

Wil je, in deze toestand, een gezond en laagdrempelig alternatief voor ‘bankzitten’ of 

'computerzitten', dan raad ik je wandelen aan. Een halfuurtje wandelen op een redelijk 

tempo (geen geslenter!) kan net die bewegingsvorm zijn die je nodig hebt. Je oefent jouw 

benen en rug, maar hart en longen worden ook op een verantwoorde manier aan het werk 

gezet. En niet te vergeten: je humeur wordt ook beter na een wandeltocht. En dat allemaal 

door heel simpel elke dag minstens een half uur te lopen. 

 

Waarom is juist wandelen zo gezond, en hoe gezond is het precies? De Amerikaanse arts 

Mike Evans verzamelde verschillende onderzoeken over wandelen en maakte er een 

leerzaam en aansprekend filmpje van. Conclusie: dagelijks wandelen levert een drastische 

verbetering van de gezondheid op. Het staat dus buiten kijf dat wandelen gezond is, maar in 

welk opzicht? Wandelen heeft een heilzame werking op verschillende delen van je lichaam. 

Laten we eens beginnen met de steunpilaren van het lichaam: je spieren en botten. 

 

Wandelen gezond voor je spieren en botten 

Wanneer je regelmatig wandelt, versterk je je spieren en botten en bouw je zelfs extra 

botmassa op. Hiermee kun je de kans op botontkalking (osteoporose) verminderen. 

Wandelen zorgt ook voor de opbouw van kraakbeen, waardoor gewrichten soepel kunnen 

blijven bewegen. 

 

Wandelen gezond voor luchtwegen, hart en bloedvaten 

Het zal niemand verbazen dat lange wandeltochten goed zijn voor het algemeen 

uithoudingsvermogen; je traint hiermee je longcapaciteit om zuurstof zo goed mogelijk op te 

nemen en te transporteren via het hart en bloedvaten. Regelmatig wandelen is daarom ook 

gezond voor hart en bloedvaten; bij een dagelijkse wandeling van een halfuur zorg je voor 

een lagere bloeddruk en cholesterolgehalte. 
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WANDELEN
Wandelen in de strijd tegen overgewicht en diabetes 

Wandelen is veel minder belastend voor de gewrichten dan hardlopen. En met stevig 

wandelen en ’n beetje geduld kun je ook mooie resultaten behalen, als je wandelen met 

sport- of beweegactiviteiten combineert. Doe bijvoorbeeld lunges of squats tussendoor. Ik 

heb verderop in dit boekje de uitleg daarvan bijgevoegd. Wanneer je een uur stevig 

doorloopt (snelheid van circa 5 kilometer per uur), dan verbrand je gemiddeld ongeveer 240 

kilocalorieën. Dat kun je vergelijken met een licht ontbijt. Alle beetjes helpen, dus laat die 

auto wat vaker staan en wandel! 

 

En wat diabetes type 2 betreft, die vaak gepaard gaat met overgewicht: dagelijks wandelen 

kan het risico op diabetes 2 met ongeveer 58% verlagen. Ben je al overtuigd dat wandelen 

gezond is? 

 

Anti stress middel 
Naast de lichamelijke voordelen, geeft wandelen je, net zoals veel andere bewegingsvormen 

of sporten, een lekker gevoel. Je kunt het hoofd ‘leegmaken’ en stofjes zoals endorfine 

zorgen voor een opgewekt en relaxt gevoel. Dus bij stress of slaapproblemen is wandelen 

altijd het proberen waard. 

 

Aan de wandel dus! 

 

2 GOEDE TIPS VOOR MENSEN MET EEN ZITTEND BEROEP 
 

Als je veel zit omdat je bijvoorbeeld een kantoorbaan hebt, dan raad ik je aan om VOOR de 

lunch een half uurtje te lopen. Je hebt dan nog geen maaltijd op je maag en dan zal je lijf de 

vetverbranding moeten aanspreken om te kunnen presteren. Daarbij schroef je je 

verbrandingsmotor al voor de lunch op, dus als je daarna gaat lunchen, zal je je lunch ook 

gemakkelijker verteren. Allemaal voordelen die je helpen om je gezonde gewicht te bereiken 

of behouden. 

 

Je hoeft niet de hele dag te zitten. Je kunt een werkoverleg staand voeren, je bureau 

vervangen voor een staand bureau en telefoneren kun je ook staand doen. 
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HIIT (Hoge intensiteit interval training)
Waarom spieren zo belangrijk zijn voor de algehele gezondheid 
Gespierde mensen ogen niet alleen jonger, de meesten zijn fysiologisch jonger. 

Spierweefsel vormt een apart orgaan, met tal van cruciale metabole functies. Je zou spieren 

kunnen beschouwen als een metabole spaarrekening. 

 

Tijdens ons leven verliezen wij, schrik niet, 35 à 50 procent van onze spiermassa. Het verval 

zet in vanaf het 25ste jaar en dendert naarmate we ouder worden progressief door. En 

naarmate we meer spierweefsel verliezen, verzamelen we meestal meer vet. Tenzij… juist, 

tenzij we van die stoel af komen. Lange tijd werd aangenomen dat sarcopenie, zoals dit 

aftakelingsproces zo mooi wordt genoemd, niet te stoppen en onomkeerbaar is. Tachtigers 

die nog kaarsrecht over de golfbaan flaneren, werden genetische geluksvogels genoemd. 

Inmiddels zijn wetenschappers tot de slotsom gekomen dat we te maken hebben met een 

typisch geval van use it or lose it. Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat het nooit te laat is om 

wat extra spiermassa te kweken. Zelfs mensen van 90 blijken na een maandje begeleide 

krachttraining vaak hun rollator in de kast te kunnen zetten, toonde een studie aan. Trek je 

stoute schoenen aan en zoek een goed krachttrainingsprogramma. Of ga een paar keer per 

week zwemmen. Water geeft veel weerstand, maar je kunt je er niet aan bezeren. Daardoor is 

zwemmen in feite de ideale krachttraining! 

 

En ben je als vrouw bang dat je er te mannelijk uit gaat zien? Die angst is pertinent 

ongegrond. Vrouwen maken meer myostatine aan, een enzym dat overdreven spiergroei – 

dat ook niet goed is, het gaat vooral om vermogen – tegengaat. Je wordt dus nooit 

schonkig, alleen strakker. 

 

Spieren kweken houdt je hart jeugdig 

Vijftig jaar geleden bracht de cardioloog van Dwight Eisenhower een revolutie in de 

cardiologie teweeg door de president na zijn myocardinfarct geen totale bedrust, maar een 

straf fitnessprogramma voor te schrijven. In plaats van het loodje te leggen, zoals critici 

voorspelden, zat Ike binnen drie weken weer hele dagen in het Oval Office. Sindsdien zijn er 

bibliotheken volgeschreven over de heilzame invloed van sport op de functie van het hart en 

de slagaderen die deze onvermoeibare spier voeden. De spectaculairste gegevens komen 

uit Duitsland. Het Hartcentrum van de Universiteit van Leipzig stuurt patiënten met een 

aangetoonde functievermindering van de kransslagaderen – die dus op de rol staan voor 

een infarct – het krachthonk in. Voor hen in eerste instantie geen medicatie, stent of 

bypassoperatie, maar elke dag intensieve krachttraining. De resultaten zijn verbluffend. 

Klachten verdwijnen, hartfilmpjes worden ‘schoon’, reeds geplande operaties gaan op de 

lange baan. 
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HIIT (Hoge intensiteit interval training)
Spieren zijn vet- en suikervreters 

Spierweefsel vreet brandstof, zowel vet als suiker. Ook in rust! Als je relatief veel spierweefsel 

hebt en het ook gebruikt, heeft je lijf maar weinig insuline nodig om allerlei 

stofwisselingsprocessen soepel te laten verlopen. Een lage insulinespiegel in combinatie 

met gezonde bloedsuikerspiegels vormt misschien wel de allerbeste graadmeter voor 

gezondheid die we momenteel hebben. Geregelde krachttraining is een probaat middel om 

de insulinegevoeligheid te verhogen. 

Daardoor: 

+ Worden allerlei onvoordelige ontstekingsreacties (ook in de bloedvaten) gesmoord. 

+ Vermindert de neiging van het bloed om te klonteren 

+ Neemt het risico op diverse vormen van kanker af. 

+ Wordt het risico op diabetes fors minder. 

+ Normaliseren ontspoorde cholesterolwaarden. 

 

Spieren kweken is goed voor je longen 

En niet zo’n beetje ook. De Peak Expiratory Flow (PEF) is een goede maat voor onze 

longfunctie. Hij wordt gemeten met een PEF-meter (verkrijgbaar bij de apotheek), waarin je 

na een diepe inademing zo krachtig en volledig mogelijk uitademt. Hoe hoger je PEF, hoe 

beter. “Want ook de longfunctie is een erg betrouwbare spiegel van iemands algehele 

gezondheidstoestand,” zegt Dr. Gunnar Engström van het Universiteitsziekenhuis in het 

Zweedse Lund. Engström heeft aangetoond dat zelfs een kleine afname van de longfunctie 

iets zegt over het risico op diabetes, hoge bloeddruk en hartproblemen. Het waarom van de 

relatie is nog niet achterhaald, maar Engströms hypothese is dat aan al deze problemen 

hetzelfde proces ten grondslag ligt: chronische, sluimerende ontsteking. Engström is een 

grote fan van krachttraining. “Het lijkt ontstekingsprocessen te blussen, waardoor het ook de 

longfunctie jeugdig houdt.” 

 

Spieren kweken verjongt je brein 

Krachttraining heeft, ondermeer via de productie van door belaste spieren aangemaakte 

signaalstoffen, een onmiddellijk gunstig effect op het gehalte Brain Derived Neurotrophic 

Factor (BDNF) in het brein. BDNF – ook wel oneerbiedig ‘hersenpokon’ genoemd – is 

noodzakelijk om het aantal verbindingen in de hersenen te doen toenemen. Kort door de 

bocht kun je alleen slimmer worden als je bovenkamer op gezette tijden even lekker in de 

BDNF wordt gezet. Het eiwit reguleert ook de afgifte van serotonine, dopamine en 

noradrenaline, boodschapperstoffen die verantwoordelijk zijn voor ondermeer coördinatie 

en welbevinden. Hoe vaker en intensiever je je spieren belast, hoe makkelijker de 

infrastructuur in onze hersenen wordt uitgebreid en hoe langer het fenomeen aanhoudt. 
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HIIT (Hoge intensiteit interval training)
Spieren kweken verjaagt Alzheimer 

Een goede verhouding met de sporttrainer beschermt hoogstwaarschijnlijk ook tegen 

leeftijdgebonden neurologische aandoeningen. Al vanaf de jaren ’60 duikt in 

epidemiologische studies een hardnekkig omgekeerd verband op tussen de hoeveelheid 

wekelijkse training en het risico om de oude heer Alzheimer op de koffie te krijgen. Het 

laatste grote bevolkingsonderzoek mat een risicoreductie van zestig procent. En onlangs 

toonden wetenschappers van de Universiteit van Californië aan dat een stevig 

trainingsprogramma de onderliggende ziekelijke veranderingen in het brein, het ontstaan 

van zogenoemde amyloïde plaques, voorkomt of afremt. 

 

Spieren kweken houdt je botten sterk 

Je skeletspieren hechten aan je botten. Wanneer je ze aanspant, oefen je dus kracht uit op je 

skelet. Die milde stress geeft je botten het signaal dat ze sterker moeten worden. De 

structuur wordt ‘jonger’ en daarmee veerkrachtiger. Uit een recent onderzoek van het 

Karolinska Instituut in Stockholm onder bijna 15.000 Zweedse vrouwen blijkt dat degenen 

die hun skelet enkele malen per week flink belasten, op latere leeftijd veel minder 

botbreuken oplopen dan vrouwen die hun skelet slechts sporadisch belasten. De 

onderzoekers vergelijken chronische lichamelijke inactiviteit met bedlegerigheid. Als je 

langdurig in bed ligt of vrijwel alleen maar zit, verpieteren zowel je spieren als je botten. Daar 

komt bij dat ook het skelet een hoog actief endocrien orgaan is. Gezonde botten zijn 

noodzakelijk voor een gezond metabolisme. 

 

Spieren kweken verlaagt de bloeddruk 

Een mens is zo oud als zijn bloedvaten, luidt een bejaard gezegde. De oude vertrouwde 

bloeddruk geldt dan ook nog altijd als redelijk betrouwbare indicator van onze biologische 

leeftijd. Bij volkeren die gevrijwaard zijn van welvaartziekten, neemt de bloeddruk met het 

klimmen der jaren niet toe, maar zelfs iets af. Krachttraining verlaagt de bloeddruk, 

ondermeer doordat het het gladde spierweefsel in onze slagaderen soepel houdt. Italiaanse 

inspanningsfysiologen stelden vast dat het bloedvatstelsel van oudere zwemmers – die in 

het water feitelijk aan krachttraining doen – vaak net zo goed als of beter functioneert dan 

dat van inactieve twintigers. “Het is duidelijk dat een jarenlang volgehouden 

trainingsprogramma de bloedvaten beschermt tegen leeftijdgerelateerd verval,” 

concludeert onderzoeksleider Dr. Stephano Taddei van de Universiteit van Pisa. 

 

Spieren kweken verhoogt je stressbestendigheid 

Het klinkt contra-intuïtief, maar een gezond hart klopt niet helemaal regelmatig. Hoewel je er 

helemaal niets van merkt, ziet een cardioloog op een hartfilmpje van hartslag tot hartslag 

kleine onregelmatigheden. De mate waarin zulke gezonde onregelmatigheden optreden, 

wordt Hart Ritme Variatie (HRV) genoemd. Deze HRV komt steeds meer bovendrijven als een 

betrouwbare marker voor de veerkracht van je autonome zenuwstelsel. Hoe groter de HRV, 

hoe beter je lijf met allerlei stressoren omgaat. En dat is weer goede markeur van je 

biologische leeftijd. Hoe veerkrachtiger, hoe ’jonger’. Een grote HRV verlaagt je risico op een 

heel spectrum van narigheid, van depressie en panieksyndroom tot hartinfarcten en plotse 

hartdood. Regelmatige krachttraining blijkt je HRV groot en je hart en hoofd flexibel te 

houden. 
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HIIT (Hoge intensiteit interval training)
Ga vaker voor kort en explosief 

Spieren kweken kan op alle mogelijke manieren. Thuis met losse gewichten of oefeningen 

als opdrukken en optrekken, in de sportschool met toestellen of al baantjes trekkend in het 

zwembad. Maar je hoeft niet uren achtereen te trainen. Integendeel. “Korte, intensieve 

krachtsuitbarstingen blijken dus veel effectiever te zijn voor gewichtsverlies en 

conditieverbetering dan duursport,” zegt Doug McGuff, arts en schrijver van het boek ‘Body 

by Science’. “De wetenschappelijke verklaring is ingewikkeld, maar het komt er op neer dat 

je bij korte, uitputtende oefeningen de zogenoemde snelle spiervezels activeert. Daarmee 

bouw je veel sneller kracht, spiertonus en conditie op dan met bijvoorbeeld fietsen of 

joggen(!!). Begrijp me niet verkeerd, langzaam bewegen is uitstekend, maar resultaat boek je 

met kort en explosief werk." 

 

TIPS 

 

+ Vraag in de sportschool naar een HIIT (High Intensity Interval Training) programma. 

 

+ Of zet de 7-minute workout app op je telefoon en start elke ochtend of om de dag met 

deze korte maar zeer effectieve workout. 

 

+ Doe oefeningen terwijl je een wandeling maakt. Zoals de lunge of de squad bijvoorbeeld. 

Thuis kun je ook de bridge of plank dagelijks even oefenen. En bouw het aantal herhalingen 

of de minuten langzaam op. Daag jezelf uit he! 

 

 

 

 

 

 

Plank

Lunge: Laat je knie niet voorbij je voet komen 
en zet je handen in je zij

Squad: zo diep mogelijk, 
langzame herhalingen en 

je knie niet voorbij je voet laten komen

Bridge 
Doe deze oefening zo 

hoog mogelijk 
en houd zo lang 

mogelijk vast 
en herhaal
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HIIT (Hoge intensiteit interval training)
Ga vaker voor kort en explosief 

Spieren kweken kan op alle mogelijke manieren. Thuis met losse gewichten of oefeningen 
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WAAROM JE (NIET) AFVALT VAN HARDLOPEN
Ik ga je een voorbeeld geven. Marieke... 
Marieke T. is chagrijnig. 

Ze loopt al vier maanden hard, maar ze is nog geen kilo afgevallen. 

Marieke is 1m64 en weegt 70 kilo. 

Ze wil vijf kilo afvallen en daarom is ze gaan hardlopen. 

Natuurlijk let ze ook op met eten, maar een strikt dieet volgt ze niet. Haar vriend is al acht kilo 

kwijt sinds ze samen zijn gaan hardlopen. 

Maar zij is nog geen kilo kwijt. 

Ze baalt als een stekker. 

 

Herkenbaar...? 

 

Hoe kan het dat Marieke niet afvalt? 

De energiebron bij hardlopen is de verbranding. Zoals bij alle verbrandingen is er brandstof 

nodig en een verbrander. Die komen bij elkaar en dan krijg je energie. 

Een gedeelte van de energie die vrijkomt gaat verloren als warmte. 

De rest van de energie wordt benut door je spieren. 

De brandstoffen die energie leveren voor hardlopen zijn: glucose, vetzuren en aminozuren. 

Zuurstof is de ‘verbrander’ die zorgt voor de verbranding van glucose, vetzuren en 

aminozuren. 

Deze verbranding vindt plaats in de energiecentrale van je cel: de mitochondriën. 

Dus Marieke wil eigenlijk maar één ding: dat haar mitochondriën de vetten op haar buik 

gaan stoken tijdens het hardlopen. 

En dat blijkt lastig. 

Tijdens het lopen verbrand je namelijk een mengsel van glucose, vetzuren en aminozuur. 

Aminozuren verbrand je niet zoveel, dus die laten we voor het gemak buiten beschouwing. 

Het aandeel glucose en vetzuren wisselt per persoon en per inspanning. 

Een korte maximale krachtsinspanning vraagt veel glucose. 

Hoe langer je loopt, des te minder glucose is er nog aanwezig en des te meer vetzuren 

gebruik je. 

Zie hieronder de tabel voor iemand van 70 kilo die een uur lang loopt bij verschillende 

tempo’s. 

 

 

 

 

 

 



FOOD 
COACHING

www.PUUR-POWER.nl

WAAROM JE (NIET) AFVALT VAN HARDLOPEN
Dat is goed nieuws voor Marieke... 
Want zij kan nooit een uur lang 20 km/uur lopen, 10 km/uur is echt wel haar max. Dus 

verbrandt ze meer vetten. 

Ook als je langer gaat lopen gebruik je meer vetzuren. Als je drie uur of langer loopt dan 

gebruik je ook meer vetten dan suikers, ongeacht hoe snel je bent. 

 

 

 

 

 

 

Maar dat is voor Marieke niet zo interessant, want ze loopt nooit langer dan een uur. 

Kortom: je verbrandt naar verhouding méér vet als je langzamer loopt óf als je langer loopt. 

 

Waar zijn die vetvoorraden dan? 

Vet zit zo’n beetje overal: tussen de spieren, rond de buik en onder de huid. Als 

bescherming. 

Deze vetten halen we gewoon uit ons eten: oliën, boter, eieren, noten etc. 

Ook de glucose halen we uit ons eten: vruchten, fruit, aardappelen, vruchtensappen etc. 

Vetzuren komen uit vet eten en glucose komt uit zoet eten en koolhydraten. 

Huh? Dat verhaal klopt natuurlijk niet 

Het klinkt wel logisch, maar iedereen die om zich heen kijkt weet dat dit verhaal niet klopt. 

Want ik ken zo al tien mensen die veel cola drinken, veel snoepen en die dol zijn op 

appelgebak met slagroom. En die mensen zijn dik. 

Dus ik kan zo zien dat zij glucose (zoet) eten, maar dat zij dat opslaan als vet (dikke buik). 

Hoe kan dat? 

Voorbeeld. Je eet een banaan. De banaan komt natuurlijk niet direct via je mond als 

brandstof in je spieren terecht. Eerst wordt de banaan verteerd, na vertering wordt een deel 

direct benut en een deel wordt opgeslagen in de lever of spiervezels. 

Na verbranding worden vetzuren en glycerol weer met elkaar verbonden. Dat heet 

lipogenese. 

Een deel van het glucose wordt in de vorm van vetzuren opgeslagen. 

Tijdens het hardlopen komen vetzuren vrij uit de cellen en gaan naar het bloed. 

Deze circulerende vetzuren komen vooral terecht bij de meest actieve spieren en daar 

worden ze gebruikt. 

Er is geen directe uitwisseling tussen het vetweefsel en de naburige spieren. Dus lokaal 

afvallen is onmogelijk, tenzij je het vet gewoon weg snijdt. 

Maar daar heb je als loper natuurlijk niets aan. 
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WAAROM JE (NIET) AFVALT VAN HARDLOPEN
Leuk en aardig, maar waarom valt Marieke niet af? 

Marieke slikt geen medicijnen en kan dus gewoon afvallen. Als je weinig eet en keihard 

werkt val je af, dat is simpel. Dat zie je  bijvoorbeeld bij het programma Expeditie Robinson, 

waarbij de deelnemers minder eten en fysiek zwaar werk doen: ze verliezen allemaal 

gewicht. 

Marieke is sinds ze begon met hardlopen nog niet afgevallen, maar ze is wel degelijk meer 

 gaan bewegen. 

Is ze soms méér gaan eten? 

Nee. Daar is ze heel stellig in. Eerder minder. 

Of loopt ze op haar glucose en niet op haar vetzuren? 

Om dat te achterhalen vraag ik of Marieke een keer een rondje gaat hardlopen voor het 

ontbijt. 

Om half zeven ’s ochtends – het is nog donker buiten en de kinderen slapen nog – gaat 

Marieke een rondje lopen. Ze heeft nog nooit zo vroeg gelopen en geneert zich een beetje 

als een buurman zijn hond uitlaat. 

Ze loopt de straat uit en slaat linksaf om de dijk op te gaan vlakbij haar huis. Al na 500 meter 

op de dijk gaat het mis: ze is trillerig, moe en ze heeft het gevoel alsof ze bijna flauw valt. 

Marieke draait om en wandelt terug naar huis. 

Het is confronterend maar leerzaam 

 

Hardlopen en afvallen 

Want wat blijkt? Marieke verbrandt tijdens het lopen vooral glucose, anders is ze niet zo snel 

zo trillerig. Op je vetzuren kun je uren lopen, ook voor je gaat ontbijten. Dus als Marieke haar 

vetzuren als brandstof gebruikt, loopt ze rustig haar rondje langs de dijk. 

Wat nu? 

Marieke moet gaan uitproberen wat voor haar gaat helpen. Haar buik is haar kompas. Valt ze 

af, dan is ze op de goede weg. 

Drie dingen die ze in ieder geval gaat proberen: 

1. Lekker rustig lopen, of interval (af en toe een sprintje tussendoor), of stevig doorwandelen 

2. Meer noten en vis eten, en minder suikers 

3. Af en toe hardlopen voor het ontbijt of voor het avondeten 
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ETEN EN SPORTEN
Wat mag je eten voor het sporten? 

Mag je nu wel of niet eten voor het sporten? En welke voeding is geschikt om vóór een work- 

out te verorberen? Het zijn vragen waarover heel wat sporters hun hoofd breken. Het staat 

vast dat je genoeg en op het juiste moment moet eten wanneer je een trainingsschema 

volgt. Anders dreig je zonder energie te vallen en leveren je inspanningen allesbehalve 

resultaat op. Ontdek hier onze tips om in optimale omstandigheden aan de start van je work- 

out te verschijnen. 

 

Eten en sporten: een evenwichtsoefening 

Eten voor het sporten: het is een moeilijke evenwichtsoefening. Tijdens een trainingssessie 

(cardio of kracht) verbruik je heel wat energie, dus mag je zeker niet zonder vallen. Maar als 

je te veel eet, zit je met een opgeblazen gevoel of een zware maag en dat hindert je dan weer 

tijdens het sporten. Veel mensen denken ook dat de maaltijd vlak voor een work-out of een 

wedstrijd de belangrijkste is, maar dat is een misvatting. De andere maaltijden tijdens de 

week zijn net zo belangrijk en je moet altijd je volledige voedingspatroon in het oog houden. 

 

Eten voor het sporten: wanneer? 

Als je voor het sporten eet, is het belangrijk dat de voeding verteerd wordt en de 

voedingsmiddelen in je lichaam worden opgenomen. Alleen dan kunnen ze tijdens de 

inspanning effectief gebruikt worden. Wanneer de voeding nog niet verteerd is, loop je 

risico op maag- of darmklachten terwijl je aan het sporten bent. De tijd die voor de vertering 

nodig is, hangt af van een aantal factoren. 

• Hoeveelheid: hoe meer je eet, hoe meer tijd er nodig is voor de vertering. 

• Soort voeding: vetten, eiwitten en vezels verteren langzaam. 

 

Doorgaans wordt aangeraden om een volledige maaltijd 3 tot 4 uur voor het sporten in te 

plannen. Een lichte snack kan tot 1 à 2 uur voor de inspanning. 

 

En hoe ziet de ideale maaltijd vóór het sporten eruit? En dan bedoel ik minimaal 2 uur 
voor het sporten (of zelfs de dagen ervoor). 
 

• Volkoren pasta of zilvervlies rijst met een lichte saus met veel groenten en mager vlees, kip 

of vis. 

• Gekookte/gestoomde groenten met mager vlees, kip of vis. 

• Havervlokken 

• Kwark of yoghurt met noten ed 

 

Veel mensen hebben alleen in de avond tijd om te sporten. Gelijk door uit school, werk of als 

de kinderen op bed liggen race je naar de sportclub of naar buiten voor je work-out. Voordat 

je gaat sporten houd je er vast rekening mee om iets gezonds en energierijks te eten wat niet 

te zwaar op de maag valt zodat je voldoende kan leveren in je training. 

 

Welke snacks mag je eten voor het sporten? Minimaal een half uur tot een uur voor het 
sporten: 
• Groene smoothie 

• Fruit (banaan geeft bijvoorbeeld direct snelle energie). 

• Zelf gemaakte mueslirepen 

• Kwark of yoghurt met noten ed, klein portie. 
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ETEN EN SPORTEN
Eten na het sporten 

Maar hoe zit dat na het sporten eigenlijk? Wat kan je dan het beste eten? En is het erg om je 

warme hoofdmaaltijd pas na het sporten te eten? En als je wel een van de gelukkige bent die 

dag kan beginnen met een sportief uurtje zweten, wat eet je dan na het sporten als lunch? 

Ik geef tips die jou helpen de beste keuze te maken, Maar belangrijk is dat je zelf gaat 

ervaren welke voeding ‘goed valt’ bij jou. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Luister dan 

ook naar je lichaam! 

 

Het moment van sporten is belangrijk voor je voedingspatroon 

Denk van tevoren na welke momenten je kunt sporten. Vaste dagen of uren zijn prettig om 

het sowieso vol te blijven houden en je kunt het leven naast het sporten er zoveel mogelijk 

op inrichten. 

Train je bijvoorbeeld 3 x per week in de avond en kan dit alleen nadat je thuis bent van het 

werk? Kies dan voor jezelf of je liever eerst thuis warm eet en dan gaat trainen of liever wat 

'luchtigs' maar gezond eet en direct door gaat voor je work-out. Is dat het geval? 

 

5 tips om goed te eten na het sporten in de avond zijn: 
 

1) Vul je energie oftewel glucogeenpeil aan direct na het sporten! 
Zorg altijd dat je zodra je klaar bent met je training, dus direct na je laatste oefening (binnen 

20 min!), een stukje fruit eet zoals: grapefruit, ananas, appel of een paar verse dadels of 

vijgen. Wacht dus niet tot je lekker hebt gedoucht of thuis bent want het is voor de 

aanvulling van je afgebroken energie, glycogeen, noodzaak om dit direct op een gezonde 

manier aan te vullen. Je glycogeen aanvullen is belangrijk omdat je hiermee voorkomt dat je 

lichaam zelf nieuwe energie gaat halen uit je spieren, met spierafbraak als resultaat! Dit wil je 

natuurlijk voorkomen want meer spiermassa betekent minder vetmassa en een hogere 

stofwisseling! 

Tip: zorg dus bij je wekelijkse boodschappen dat je zorgt voor voldoende vers fruit of 

gedroogd fruit voor na je training, zodat je dit makkelijk in je tas kunt gooien voordat je gaat 

sporten. 

 

2) Laat een warme maaltijd na het sporten merendeels voorzien in je eiwitbehoefte 

Na het sporten hebben je spieren om herstel-en bevordering op te bouwen eiwitten nodig 

als de bouwstenen. Moet je dus nog je warme maaltijd eten na het sporten? Kies dan voor 

eiwitrijke producten die je lichaam kunnen geven wat het nodig heeft. 

In de avond kan je, zeker als je een dieet hebt om strakker te worden en je vetpercentage te 

verlagen, de koolhydraten drastisch verlagen of eruit laten. Ben je juist aan het groeien? 

Zorg dan dat je ook na het sporten in de avond bij je warme maaltijd voldoende langzame 

koolhydraten binnen krijgt. 

Tip: voor de spieren zijn eiwitten uit dierlijke producten het meest effectief probeer dus zeker 

na het sporten een warme maaltijd altijd te laten bestaan uit bijvoorbeeld: kip, kalkoen, 

tartaar, Duitse biefstuk, kabeljauw, zalm en tonijn bevatten veel eiwitten. Houdt er rekening 

mee dat plantaardige producten veelal niet de juiste eiwitten (aminozuren) en hoeveelheid 

bevatten om alleen die te gebruiken als je eiwittenbron. 

 

Tip: gezonde vetten in je maaltijd door middel van bijv vette vis, avocado, noten, zaden en 

pitten zijn tevens heel geschikt in de avond. De combinatie van gezonde vetten en eiwitten 

zorgen dat het lichaam extra lang bezig is om het eten te verbranden. Hierdoor ben je langer 

verzadigd en dit is in de avond/nacht wel zo fijn! 
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ETEN EN SPORTEN
Kies dus als je aan het afvallen bent of in shape wilt blijven na het sporten in de avond voor 

een maaltijd met een stuk vlees of vis en combineer dit met groenten en salade naar keuze. 

Als je toch koolhydraten toe wilt voegen voor extra vulling doe dit dan, zeker in de avond 

heel beperkt en kies voor rijst of quinoa. 

Probeer ook eens te experimenteren met groenten die koolhydraatrijke producten zoals 

aardappelen, pasta en rijst kunnen vervangen. 

 

 

3) Eten na het sporten in de ochtend of middag 

Heb jij de mogelijkheid om lekker in de ochtend te kunnen sporten? Lucky you! 

Sport voor je ontbijt. Je neemt eventueel alleen een snack. Zorg dat je na het sporten 

voldoende eiwitten binnen krijgt en vul dit aan met gezonde koolhydraten. Het is simpel, 

zolang je de koolhydraten nog verbrandt op de dag omdat je nog actief bezig bent, kun je ze 

dus gerust nemen na het sporten. 

 

Tip: 

kies voor een goede hoogwaardige eiwitshake als je regelmatig sport en je spieren intensief 

belast. Wij gebruiken de proteïne poeders van Sun Warrior of Orange Fit. Ideaal om te 

gebruiken na je training maar niet als vervanger van je ontbijt/lunch/diner! Een eiwitshake 

komt erbij als extra ondersteuning en dit is bij uitstek geschikt om ook te drinken binnen een 

uur na je training. Voeg een schep toe aan je groene smoothie voor extra energie en 

vitaminen. Pak je eetschema weer op dus train je in de ochtend dan eet je eerst je snack (half 

uur vooraf), en neem je daarna je eiwitshake. Dit is dan een tussenmaaltijd. Je ontbijt eet je 

daarna en je lunch eet je dan na ongeveer 2 a 3 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorbereiding is het halve werk. 
Soms valt het sporten je zo zwaar en heb je het zo druk dat je wel het juiste wilt eten maar 

gewoon geen tijd hebt of te moe bent om nog een passende sportmaaltijd te maken. 

Mijn tip: maak voor de dagen dat je sport in een keer alles klaar! Weet je dat je gaat sporten 

op bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag en het altijd haasten geblazen is? Hoe fijn is 

het dan als jij al op de dag dat je wel kookt even wat extra vlees/vis, groenten en rijst of 

quinoa kookt. Het enige wat je hoeft te doen is het alleen maar op te warmen als je na het 

sporten thuis komt. 

 

TIP: kijk ook eens op de website www.cleanmeals.nl. Daar kun je inspiratie opdoen voor 

goede workout maaltijden of zelfs bestellen als je dat fijn vindt.  
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NOTE
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Power 

worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het 

reproduceren door middel van druk, offset, (foto)kopie of microfilm of in enige digitale, 

elektronische, optische of andere vorm.  


