
Welke voeding heeft mijn kind nodig om te trainen? 
Als je de verschillende types voedsel in beschouwing neemt die nodig zijn ter ondersteuning van sport en training enerzijds,
en lichamelijke groei anderzijds, dan ligt de nadruk vooral op koolhydraten, vet en eiwitten. Daarmee willen we niet
beweren dat andere voedingsstoffen minder belangrijk zijn, maar deze drie basisstoffen zijn een goed vertrekpunt.

Koolhydraten zijn een zeer belangrijke energieleverancier voor de spieren en hersenen. Jammer genoeg kunnen
koolhydraten slechts in kleine hoeveelheden worden opgeslagen in het lichaam en daarom moet de voorraad hiervan
steeds worden aangevuld via uw kind’s voeding. De hoeveelheid koolhydraten die uw kind nodig heeft, moet worden
afgestemd op de intensiteit van de trainingen en de individuele doelstellingen van uw kind. De koolhydraatbehoefte wordt
bepaald in relatie tot het lichaamsgewicht (bijvoorbeeld, een atleet van 50 kg die ongeveer 1 uur per dag sport, moet 250
tot 350 g koolhydraten per dag eten).

Vet inname is belangrijk om verschillende redenen waaronder de voorziening van essentiële vetzuren, de absorptie van
specifieke vitamines, en als energieleverancier voor de groei. Maar een lichaam kan veel vet opslaan, vooral in vergelijking
met de opslag van koolhydraten, met als resultaat dat er bij kinderen wordt aangeraden zich te houden aan de algemenen
gezondheidsvoorschriften. Deze bevelen een hoeveelheid inname van vet aan tussen 20 en 35% van de totale energie-
inname. De voorkeur gaat hierbij uit naar onverzadigde vetten van plantaardig voedsel en vis, terwijl het gebruik van
verzadigde vetten moet worden beperkt.
Eiwitten zijn belangrijk voor de groei en de veranderingen die het lichaam van u kind ondergaan tijdens het trainen. Het
lichaam breekt voortdurend eiwitten af en maakt er nieuwe aan en het eten van eiwitten kan dit process bevorderen. De
totale inname van eiwitten is dus belangrijk, net zoals het type en de timing. De huidige richtlijnen adviseren dat een
sportman of –vrouw ongeveer 1.2 tot 2.0g/kg/d eiwitten van hoge kwaliteit moet eten (bijvoorbeeld voor een atleet van 50
kg komt dit neer op 60 tot 100 g eiwitten per dag).

Portie Koolhydraten Eiwitten

Bruine rijst ½ kopje (droog) 65g 5g
Volkoren pasta 1 kopje (droog) 65g 10g
Gepofte aardappel 1 med 40g ---
Ontbijtgranen 1 kopje 35g 5g
Havermout ½ kopje 35g 5g
Volkoren brood 2 sneetjes 30g 5g
Volkoren pita 1 pita 25g 5g
Confituur/honing Per sneetje 15g ---
Vers fruitsap 1 glas 20g ---
Banaan medium 20g ---
Ander vers fruit 1 portie 10g ---
Gedroogd fruit 3 koffielepels 20g ---
Blik fruit ½ blikje 10g ---
Mais 1 portie 10g ---
Erwten 1 portie --- 5g

Portie Koolhydraten Eiwitten

Vlees 100g --- 20g

Kip/kalkoen Kleine filet --- 20g

Verse vis Kleine moot --- 20g

Tonijn ½ blikje --- 15g

Halfvolle melk 1 glas 10g 10g

Magere yoghurt 1 potje (150g) 10g 10g

Magere kaas 40g --- 10g

Eieren 2 --- 15g

Rode bonen ½ blik 25g 10g

Noten 3 koffielepels --- 10g

Pindakaas Per sneetje --- 5g

Hummus 50g 10g 5g

Mate van inspanning Beschrijving Inname koolhydraten

Lichte inspanning Lage intensiteit/kunde 3 tot 5g/kg/d
Gematigde inspanning ~1uur/dag 5 tot 7g/kg/d
Intensieve inspanning 1-3uur/d gematigd tot intensief 6 tot 10g/kg/d

De onderstaande tabel kan u helpen om in te schatten hoeveel koolhydraten en eiwitten bepaalde voedingsmiddelen bevatten.


