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innovaties in sportvoeding

Suzanne van Zelst

Stichting Food Valley organiseerde eind oktober in samenwerking 
met stichting Health Valley en Oost NV het open innovatieseminar 
Sport en voeding: een wereld te winnen. Er was vooral aandacht 
voor kansen in de markt van sportvoedingsproducten, innovatie 
en onderzoek naar specifieke voedingsstoffen. Antioxidanten, 
darmgezondheid, choline en het oergraan teff stonden in the picture.

Een belangrijk onderwerp was het initiatief van Gertjan Schaafsma, 
lector sportvoeding en leefstijl aan de Hogeschool Arnhem Nijme-
gen (HAN). Schaafsma wil een netwerk oprichten in het oosten van 
Nederland voor innovaties op het gebied van sportvoeding. Het 
NOC*NSF wil dat Nederland in 2016 tot de tien beste topsportlanden 
ter wereld behoort. 
Volgens Schaafsma kan betere voeding voor sporters helpen die grote 
topsportambitie te realiseren. Hij denkt voor het netwerk aan partners 
als diverse onderdelen van de HAN en Wageningen UR, NOC*NSF, 
Ziekenhuis Gelderse Vallei, NIZO, de Provincie Gelderland, Oost NV, 
het NISB, Food Valley, Health Valley en de Stichting Future Center 
Wageningen. ‘Genoemde partners hebben al enthousiast gereageerd’, 
aldus Schaafsma.

AntioxidAnten Antioxidanten zouden bij sporters moeten 
zorgen voor minder oxidatieve schade door de hoge mate van inspan-
ning. Van vitamine C, vitamine E en carotenoïden is al bewezen dat 
ze een antioxidante werking hebben. De werking van polyfenolen, fla-
vonoïden, flavonen en (pro) antocyanides is echter nog niet bewezen. 
Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan. 

dArmgezondheid Bij zware inspanning kan de darmfunctie 
belemmerd worden door vermindering van het darmslijmvlies. Dit 
kan obstipatie, diarree en ontstekingen veroorzaken. De werking 
van probiotica en een combinatie van de aminozuren threonine en 
cysteïne wordt nu onderzocht. Probiotica zouden moeten zorgen voor 
een evenwichtigere darmflora en in het verlengde daarvan voor een 
betere immuunfunctie. De combinatie van threonine en cysteïne zou 
de darmweerstand kunnen verhogen. Dit is echter nog niet bewezen. 

Choline Choline is een vitamineachtige stof waarvoor in de Ver-
enigde Staten al een Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid geldt. In Eu-
ropa geldt dit nog niet en wordt choline nu nog uitsluitend in babyvoe-
dingen gebruikt. Acetylcholine lijkt een rol te spelen bij vermoeidheid. 
Choline zou vermoeidheid uit kunnen stellen en zo de sportprestatie 
kunnen verbeteren. De werking van choline wordt nog onderzocht. Als 
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat choline inderdaad prestatie-
verbeterend werkt, dan zou het onder andere gebruikt kunnen worden 
in sportdranken omdat het goed oplosbaar is.

teff Het laatste belangrijke aandachtsgebied voor innovatie is 
het oergraan teff. Teff is een graansoort die zijn oorsprong heeft in 
Ethiopië. Het wordt al jaren gebruikt in tal van glutenvrije producten. 
Tegenwoordig wordt het ook steeds meer gebruikt in sportvoedings-
producten, met name maaltijdrepen. 
Vergeleken met tarwe bevat teff veel ijzer, calcium, magnesium, fosfor, 
koper en mangaan. Deze mineralen dragen bij aan spieropbouw en 
-herstel. Daarnaast bevat teff drie verschillende soorten koolhydraten. 
De eerste soort wordt snel omgezet in energie. De tweede soort wordt 
langzaam opgenomen en levert dus een bijdrage aan een langdurige 
inspanning. De derde soort, oplosbare vezel, wordt pas in de dikke 
darm verteerd en omgezet in vetzuren. Deze vetzuren zijn de perfecte 
voeding voor de nieren, lever en hersenen. Al deze eigenschappen van 
teff maken dat het een veelbelovend graan is voor sporters.
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