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Planning
● Waarom is ‘goede voeding’ belangrijk?
● Uitleg over de Schijf van Vijf
● Relatie voeding & prestatie
● Sportvoeding 
● Brandstof
● Bouwstof
● Onderhoud
● Vragen?



Waarom is goede voeding belangrijk?
Dit zorgt voor:

● een goede gezondheid
● lagere kans op blessures
● lagere kans op ziekte
● groei 
● je blijft langer fit



Schijf van Vijf – waar bestaat deze uit?





Groente

• Voordelen van voldoende groente
• Hoe krijg je meer groente binnen?
• Hoe ziet 250 gram groenten eruit?



Fruit
• Advies
• Hoe krijg je gemakkelijk 2 porties binnen?
• Snelle winst





Volkoren brood, graanproducten en 
aardappelen 
• Wat zijn de voordelen?
• Wat is het advies?

Wit brood, witte bolletjes Volkoren brood en volkoren bolletjes

Wit knäckebröd, beschuit en 
krentenbrood

Volkoren knäckebröd, beschuit en 
krentenbrood

Ontbijtgranen met veel suiker: krokante 
muesli en gezoete cornflakes

Havermout, muesli en andere volkoren 
ontbijtgranen met minder suiker

Witte pasta, rijst, mie, couscous en 
noedels.

Volkoren pasta, rijst, mie, couscous en 
noedels 





Vis, peulvruchten, vlees(vervangers) en ei

• Wat zijn de voordelen?
• Wat is het advies?

Week voorbeeld
Dag 1 100 gram (bij voorkeur vette) vis, zoals makreel, haring, zalm, bokking en 

sardines. 
Dag 2 2-3 opscheplepels peulvruchten zoals bruine, witte en zwarte bonen, 

kapucijners, linzen, kikkererwten en kidneybonen. 
Dag 3 en 4 100 gram rood vlees (rund, schapen, geiten en varkensvlees)

Dag 5 en 6 100 gram wit vlees (kip of ander gevogelte)

Dag 7 Noten of ei (2-3 eieren per week). 



Noten en zuivel 

• Hoe krijg ik genoeg noten binnen?
• Hoe krijg ik genoeg zuivel binnen? 
• Lactose-intolerantie 





Zachte en vloeibare vetten 

• Voordelen 
• Hoe maak ik een goede keuze? 





Dorstlessers zonder suiker 
• Wat is de beste keuze?
• Wat zijn de voordelen? 





Dagkeuze

Weekkeuze



Relatie voeding & prestatie

overeenkomsten tussen een sportauto en een topsporter…



Sportvoeding
Sportvoeding voeding bestaat uit:
• Brandstof → koolhydraten
• Bouwstof → eiwitten
• Onderhoud & ondersteuning → vitamines, 

mineralen en water



Brandstof: koolhydraten
• Functie
• Komt voor in …
• To do!



Bouwstof: eiwitten
• Functie
• Komt voor in …
• To do!



Onderhoud: vocht
• Functie
• Komt voor in …
• To do!



Onderhoud: vitamines & mineralen 
• Functie
• Komt voor in …
• To do!



Onderhoud: Groente & fruit

Groente & fruit eten = optimaal functioneren
• Bevatten stoffen die zorgen voor:

• Vrijmaken van energie
• Goede werking van spieren
• Herstellen van schade aan het lichaam (door training/wedstrijden)
• Sterk immuunsysteem (niet ziek worden)



‘Voorbeeld’ ontbijt



‘Voorbeeld’ tussendoortje



‘Voorbeeld’ lunch 



‘Voorbeeld’ diner



Individuele verschillen 



Vragen?




