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uitgebreide dieetlijst. Dan hoeven ze er zelf 
niet meer over na te denken. Maar ik wil dat 
ze zelfredzaam zijn. Dus ik geef ze inzicht in 
voedingsbehoefte, producten en de verhou-
ding tussen basisvoeding en tussendoortjes. 
Soms spreek ik af dat ze een dagboekje 
bijhouden. Dat zorgt voor bewustwording 
en een stok achter de deur. Als ze zelf een 
kerstdiner koken, kunnen ze een mager 
diner opdienen. Tot slot zeg ik alle sporters 
dat ze in hun vakantie wel moeten blijven 
bewegen.’

Wat doe je zelf met de feestdagen?
‘In de kerstvakantie loop ik drie hardloop-
wedstrijden. Maar ik houd van lekker eten 
en ik lust ook graag een wijntje. Ik kook vaak 
voor mijn familie. Dan probeer ik wel magere 
producten te gebruiken. Na het diner zit ik 
wel vol, maar als ik er dan over nadenk, valt 
de hoeveelheid vet in het diner best mee. Met 
oudejaarsavond eten we waarschijnlijk in een 
restaurant.’

topsporters met Kerst

Suzanne van Zelst

Met de feestdagen wordt in de meeste 
Nederlandse huishoudens groots uitgepakt. 
Kerstdiners met wild, varkensrollade, 
stoofpeertjes en ander lekkers worden 
opgediend. Maar ook de kruidnootjes, 
oliebollen, appelflappen en kerstkransjes 
vliegen ons om de oren. Niet iedereen 
kan zich onbezorgd vergrijpen aan al 
die versnaperingen. Hoe combineren 
Nederlandse topsporters hun strenge 
voedingsadviezen met deze verleidingen? 
Sportdiëtist Floris Wardenaar en drie 
topsporters laten hier hun licht over 
schijnen.

Floris Wardenaar
Voedingsdocent en sportdiëtist 
aan de HogescHool Van arnHem en 
nijmegen (Han)

Welke voedingsadviezen vind je voor 
iedere sporter belangrijk?
‘Ik vind het belangrijk dat de basisvoeding in 
orde is. Dit betekent dat de voeding voldoen-
de energie en voedingsstoffen dient te bevat-
ten om het prestatievermogen te vergroten 
en de algehele gezondheid te bevorderen. Op 
basis van de meest recente aanbevelingen 
voor sport zorg ik dat sporters voldoende 
voedingsstoffen binnen krijgen. Daarnaast 
heb je ruimte voor een vrije invulling. In die 
ruimte mag heel veel, maar wel binnen de 
grenzen. Dat kun je omschrijven als license to 
operate. Overmatig alcoholgebruik, bijvoor-
beeld, gaat nu eenmaal niet samen met een 
sportcarrière. Ook de verhouding tussen 

koolhydraten, eiwitten en vetten is belangrijk. 
Maar dat is sterk afhankelijk van de vraag van 
de sporter. Verder help ik sporters om zelf 
regelmaat te zoeken in hun voedingspatroon 
en mijn adviezen te integreren in hun eigen 
leefstijl.’ 

Wat adviseer je jouw sporters voor de 
feestdagen? 
‘Veel sporters gaan gewoon door met 
trainen en wedstrijden. Zwemmers hebben 
wel vakantie. Daarmee bespreek ik wat ze in 
hun vakantie gaan doen. De meesten willen 
“gewoon even relaxed doen”. Veel sporters 
komen in de vakantie aan in vetmassa. 
Sommigen trainen dat er weer makkelijk af. 
Maar met sporters die altijd al stoeien met 
hun gewicht maak ik concrete afspraken. Ik 
laat ze een plan maken waarin ze moeten 
nadenken over wat ze willen doen en wat 
ze kunnen laten. Vaak vinden ze het lastig 
om zo na te denken over hun vakantie. 
Maar sommige sporters willen het liefst een 

Wardenaar: ‘De verhouding 
tussen koolhydraten, eiwitten 

en vetten is belangrijk’
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voor mij ook dat ik niet te vet moet eten. 
Maar af en toe kan ik best iets lekkers eten, 
als het maar met mate is.’ 

Hoe ga je tijdens de feestdagen om met 
voeding?
‘Dit jaar zitten we waarschijnlijk met de 
kerst in Slovenië. In die periode moeten 
we altijd kijken waar de sneeuw goed is en 
waar niet teveel toerisme is. Kerst doet mij 
eigenlijk niet zoveel. Ik vind het heel gezellig 
om lekker samen te zijn met familie, maar 
dat hoeft niet per se met de kerstdagen. Als 
ik zie dat iedereen rond de kerstdagen hele-
maal doorgeslagen de supermarkt plundert, 
dan denk ik: waar zijn we mee bezig? Mis-
schien dat er bij ons een extra kaars op tafel 
komt, maar meer niet. Met de feestdagen 
ben ik meestal bezig een jetlag te verwerken, 

diane Valkenburg
scHaatster, control scHaatsploeg

Waar bestaat je normale voeding over het 
algemeen uit?
‘Wij krijgen advies van voedingsspecialist 
Ton Leenders. We moeten in het algemeen 
gezond eten, dus veel groente, fruit en 
volkorenproducten. Ook moeten we zorgen 
dat we genoeg koolhydraten binnen krijgen 
en oppassen met vet. Tijdens de trainingen 
zorgen we voor voldoende koolhydraten door 
middel van een sportdrank. Voor aanvang 
van een wedstrijd gebruiken we meestal Red 
Bull als oppepper.’ 

Zijn er dingen waar je moeite mee hebt wat 
voeding betreft?
‘Gezond eten is eigenlijk heel natuurlijk voor 
mij, dus ik heb er niet echt moeite mee. Af 
en toe mag ik best iets lekkers, maar niet te 
vaak. Ik eet wel iets meer pasta dan ik graag 
zou doen, maar dat is nu eenmaal goed voor 
mij.’

Hoe ga je tijdens de feestdagen om met 
voeding?
‘Tussen kerst en oud en nieuw zijn het NK 
sprint en het NK allround. Dan eten we in 
hotels en daar wordt van alles aangeboden, 
maar wij kiezen toch de gezonde producten. 
Ik ben dit jaar nieuw in de Control schaats-
ploeg, dus ik weet niet hoe het hier gaat. 
Maar in mijn vorige schaatsteam hadden we 
op kerstavond wel een gezond kerstdiner. 
Dan kleedde iedereen zich extra mooi aan en 
hadden we toch een beetje kerstgevoel. Het 
zou leuk zijn als er in de Control schaats-
ploeg ook zoiets gedaan wordt.’ 

nicolien sauerbreij 
olympiscH kampioen snoWboarden, 
VancouVer 2010

Waar bestaat je normale voeding over het 
algemeen uit? 
‘Ik ben altijd al heel bewust met voeding 
bezig. Ik eet vegetarisch en zo veel mogelijk 
biologisch. Om te zorgen dat ik, ook in het 
buitenland, voldoende voedingsstoffen bin-
nen krijg, gebruik ik aanvullende voedings-

supplementen van Plantina. De voedingssup-
plementen van dit merk zijn allemaal doping 
gecontroleerd. Verder zorg ik dat ik voor een 
wedstrijd voldoende koolhydraten eet. Omdat 
snowboarden een explosieve inspanning is, 
hoef ik geen koolhydraten te stapelen. En ik 
moet zorgen dat ik goed op gewicht blijf en 
niet teveel afval.’ 

Zijn er dingen waar je moeite mee hebt wat 
voeding betreft?
‘Omdat ik veel reis, heb ik ook vaak last van 
een jetlag. Dan moet ik vaak eten op momen-
ten dat ik helemaal geen trek heb. Dan heb 
ik bijvoorbeeld ’s nachts honger en overdag 
niet. Dat moet ik dan doorbreken. Ook als ik 
veel aan het trainen ben, moet ik echt extra 
eten om niet af te vallen. Maar vaak weet ik 
dan niet waar ik zin in heb. Natuurlijk geldt 

Valkenburg: ‘Tijdens de 
trainingen zorgen we voor 

voldoende koolhydraten door 
middel van een sportdrank’

Sauerbreij: ‘Ik eet 
vegetarisch en zo veel 
mogelijk biologisch’
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dus dan ben ik helemaal niet bezig met een 
kerstdiner.’

bas sibum,
Voetballer, n.e.c. nijmegen

Waar bestaat je normale voeding over het 
algemeen uit? 
‘Ik eet veel pasta en weinig vet. Tijdens de 
training gebruiken we altijd een isotone 
sportdrank. We worden intensief begeleid 
door diëtisten. We moeten wekelijks wegen 

en één keer per maand wordt ons vetpercen-
tage gemeten. Daar wordt heel streng op ge-
let. Eens in de zoveel tijd wordt er ook bloed 
geprikt om te kijken of we tekorten hebben. 
Als dat zo is, moet je bijvoorbeeld extra ijzer 
of calcium nemen.’

Zijn er dingen waar je moeite mee hebt wat 
voeding betreft?
‘Ik snoep heel veel. Dat mag eigenlijk niet, 
maar ik vind het gewoon lekker. En omdat 
mijn vetpercentage goed is, mag het ook af 

Sibum: ‘In de vakantie 
krijgen we altijd een 

trainingsschema en een 
hartslagmeter mee’

en toe. Eigenlijk moet ik altijd wel opletten. Ik 
kan niet zomaar alles eten waar ik zin in heb.’

Hoe ga je tijdens de feestdagen om met 
voeding?
‘Vorig jaar of twee jaar geleden heb ik gewoon 
doorgespeeld. Dit jaar spelen we de laatste 
wedstrijd op 19 december en dan pas in janu-
ari weer. Waarschijnlijk ga ik met mijn familie 
op vakantie. In de vakantie krijgen we altijd 
een trainingsschema en een hartslagmeter 
mee. Met de gegevens van die hartslagmeter 
kunnen ze dan na de vakantie kijken wat 
je gedaan hebt. Natuurlijk kan ik best een 
beetje rustig aan doen, maar ik probeer zo 
veel mogelijk in mijn gewone ritme te blijven. 
Dat geldt ook voor voeding. Ik kan best iets 
lekkers eten met de feestdagen, maar niet te 
veel. Het is niet zo erg om één of twee kilo 
aan te komen, dat is er zo weer af. Maar als 
je vijf of zes kilo zwaarder terugkomt van 
vakantie, dan moet je dat eerst weer compen-
seren voordat je weer in je ritme kan komen. 
Dat heb ik gelukkig nog nooit gehad. Ik ben 
altijd heel fanatiek in de vakantie. En ik drink 
niet, dat scheelt ook.’ 
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