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voeding voor sportende kinderen,  
een essentieel stuk van de puzzel

Miriam van Reijen, masterstudente Human Movement Sciences, Vrije 
Universiteit Amsterdam en Floris Wardenaar, Instituut voor Paramedi-
sche Studies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Er is te weinig bekend over sportvoeding bij kinderen en het is 
broodnodig om algemene richtlijnen op te stellen. Met deze 
uitspraak zette Renger Witkamp, dagvoorzitter tijdens de 
studiedag die de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland organiseerde, 
de aanwezigen op scherp. De studiedag, met de titel Voeding voor 
jeugdige sporters: simpel of complex? vond in september plaats 
tijdens het derde Voedings- en Gezondheidscongres in de RAI. 

Ter introductie gaf sportdiëtiste Janine Reitsema een overzicht van 
veel voorkomende hulpvragen. De ervaring van Reitsema is dat er te 
vaak probleemgericht wordt gewerkt en te weinig preventief. Voeding 
wordt bovendien vaak nog niet gezien als onderdeel van de puzzel die 
moet leiden tot betere prestaties. Ouders, coaches en/of de jeugdige 
sporters kampen met problemen als een gebrek aan energie tijdens de 
training, algemene moeheid, gewichtsproblematiek en het missen van 
de warme maaltijd. Bovendien, zo stelde Reitsema, moet niet worden 
vergeten dat kinderen geen minivolwassenen zijn, zie kader.

LichameLijke ontwikkeLing Tim Takken, inspanningsfysio-
loog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het UMC Utrecht sprak 
over de lichamelijke ontwikkeling van jonge sporters. Takken toonde 
onder andere resultaten van de TOYA-studie uit 1996. Hieruit bleek 
dat de groei van de jonge sporters vergelijkbaar was met die van hun 
niet sportende leeftijdsgenoten. De turnsters waren weliswaar iets 
kleiner dan gemiddeld maar dit verschil is te verklaren door de ge-
ringere gemiddelde lengte van hun ouders. Takken concludeerde dat 
men op basis van deze gegevens kan stellen dat intensieve belasting 
geen negatief effect heeft op de groeiontwikkeling van jonge kinderen. 

Het is echter de vraag of het wenselijk en nuttig is dat jonge kinderen 
al intensief trainen. Zo blijkt uit onderzoek dat het succes van jonge 
wielrenners geen betrouwbare voorspeller is van hun prestaties op 
latere leeftijd. In deze studie werden 400 jeugdsporters, uit vier ver-
schillende domeinen (zwemmen, tennis, voetbal en turnen) langdurig 
gevolgd om te zien in hoeverre sport van invloed was op hun lichame-
lijke ontwikkeling. 

mentaLe ontwikkeLing Hardy Menkenhorst, oprichter en 
directeur van het Mental Training & Coaching Centre (MTCC) in 
Groningen was uitgenodigd om de mentale ontwikkeling van sporters 
toe te lichten. De veel gehoorde uitspraak: “Ik hoef geen mentale be-
geleiding, want er is niets mis met mij”, berust volgens Menkenhorst 
op een misverstand. Hij legde de link met de puzzel van Reitsema. 
Voedingsbegeleiding is hierin een puzzelstukje, mentale begelei-
ding zou dit ook moeten zijn aangezien het doel is de prestaties te 
optimaliseren. Om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen bij 
de (jonge) sporter wees Menkenhorst op de goed-anders-goed-feed-
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back-methode waarbij de nadruk niet ligt op wat er fout gaat maar op 
wat de sporter juist al goed doet en wat eventueel kan verbeteren of 
veranderen. Tevens is het van belang dat er realistische verwachtingen 
zijn en dat vooral de inzet van het kind beloond wordt. Hierbij dient 
de begeleider niet te vergeten dat zowel ouders als leeftijdsgenoten 
een belangrijke rol spelen in het leven van de jonge sporter. Boven-
dien zijn er nog een aantal aspecten die gewenst gedrag onmogelijk 
maken met betrekking tot voeding zoals het niet beschikbaar zijn 
van de juiste voeding, het bestaan van een aantrekkelijk alternatief 
zoals fastfood en het ontbreken van een bereidingsmogelijkheid. Hier 
tegenover staan ook een aantal gewenste mogelijkheden zoals het 
samen met anderen de juiste voeding gebruiken, de aanwezigheid van 
een eigen kok en sociale druk van ouders en leeftijdsgenoten om te 
kiezen voor gezonde voeding. 

gewichtskLassen  Danielle Vriezema, sportdiëtist en oud-
judoka ging in op voeding en gewichtsklassen. Tijdens haar sportcar-
rière moest zij zelf menig maal kort voor een wedstrijd nog een aantal 
kilo’s afvallen. Nu wordt zij in haar werk geconfronteerd met kinderen 
die een soortelijke hulpvraag hebben aangezien het uitkomen in een 
lagere gewichtsklasse wedstrijdvoordeel kan opleveren. Echter, voor 
kinderen die nog volop in de groei zijn, wordt het steeds moeilijker 
binnen een gewichtsklasse te vallen. Wanneer er vlak voor de wedstrijd 
nog een aantal kilo’s moet worden afgevallen worden verschillende, al 
dan niet gezonde, methoden toegepast. Snel gewichtsverlies kan dan 
leiden tot verminderde spierkracht, lagere energievoorraden, darm-
problematiek en uitdroging. Vriezema wijst daarom op het belang van 
een uitgebalanceerde voeding en een tijdig opgesteld voedingsplan. 
Dat het een vaak voorkomend probleem is blijkt uit een onderzoek bij 
de Judo Bond uit 2000 waaruit bleek dat 75 procent van de onder-

vraagden moest afvallen voor elke wedstrijd en 58 procent aangeeft 
dat dit op een betere manier zou kunnen. Tot slot geeft 61 procent aan 
dat zij geen hulp krijgen en 51 procent wil graag meer begeleiding. Dit 
betekent dat voorlichting aan judoka’s en ouders in dergelijke sporten 
zeer belangrijk is. De sportdiëtist kan een belangrijke bijdrage leveren 
in het adviseren van de jonge sporter (en zijn ouders) voor het bepa-
len van de juiste (realistische) gewichtsklasse. 

turnen, voeding en de weegschaaL Laura van Leeuwen, 
oud topturnster op internationaal niveau sloot de dag af met een per-
soonlijk aandeel. In haar lezing Turnen, voeding en de weegschaal gaf 
van Leeuwen de deelnemers de gelegenheid om in de huid van een 
topsporter te kruipen. Van Leeuwen benadrukte dat voedingsbegelei-
ding door haar niet langer werd gezien als een controle maar als een 
manier om haar prestaties te verbeteren. Opvallend was de reactie 
van het publiek toen de oud topturnster vertelde over de 33 trainings-
uren die zij al op jonge leeftijd maakte. Het belang van een juiste 
voedingsbegeleiding werd duidelijk toen zij openheid toonde over 
haar dagelijkse hoeveelheden snacks en snoep waar ze zich de eerste 
jaren aan te goed deed. Onder begeleiding van onder andere Janine 
Reitsema die voor haar een voedingsplan opstelde, merkte Laura wat 
een verschil een uitgebalanceerde voeding had op haar prestaties. 

Meer weten over deze studiedag? Kijk op de website van de Vereniging Sportdiëtetiek 
Nederland: www.sportdietetiek.nl voor de presentaties en het uitgebreide verslag.
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Aandachtspunten voor intensief sportende kinderen

1.  naast de energie voor groei en ontwikkeling leidt de intensieve sportbeoefening tot een hoger energiegebruik. 
groeicurves en de bmi kunnen gebruikt worden om de groei van het kind in de gaten te houden en geven zo indirect 
een schatting van de energie-balans. 1 

2.  voldoende energie inname is belangrijker dan de juiste verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en vetten. door de 
eetmomenten te verdelen kan de (soms grote hoeveelheid ) energie gelijkmatig over de dag worden verdeeld (1,2).

3.  met name eiwit, calcium, vitamine d en ijzer moet in voldoende hoeveelheden in de voeding aanwezig zijn. echter, 
internationaal worden verschillende richtlijnen gehanteerd. bij vegetarische of veganistische voeding dient men 
beducht te zijn voor een lagere eiwitkwaliteit en minder ijzer in de voeding (1,2). verwijzing naar een diëtist is dan 
wenselijk.

4.  vocht is tevens een aandachtspunt aangezien kinderen sneller dehydreren. om het drinken tijdens het sporten te 
stimuleren is het belangrijk te kiezen voor sportdranken die het kind lekker vindt (1).

fo
to

 h
to

10_VNU10 F.indd   11 16-10-2008   09:42:53


