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Met de juiste bevoorrading van start! 
Vijf gouden voedingstips voor wielrenners. 

 
Tip #1 – Begin bij de basis 
‘Een goed begin is het halve werk’, wordt vaak gezegd. Niet voor niks natuurlijk. Dit 
geldt ook in de sportvoeding. Begin bij de basissportvoeding, oftewel het fundament 
van jouw sportvoeding. Zorg dat je voeding bestaat uit groente, fruit, 
volkorengraanproducten, zuivel of zuivelvervangers, vlees of vleesvervangers, noten 
en zaden en drink minimaal 2 liter vocht per dag. Wanneer je jouw basissportvoeding 
op orde hebt, kun je effectief aan de slag met timing, herstel en supplementen.  
 
Tip #2 – Wat en hoeveel je eet, hangt af van wat je gaat doen 
Eet uiterlijk 2 uur voorafgaand aan je training je laatste maaltijd. Dit zorgt ervoor dat 
een deel van de vertering al heeft plaatsgevonden, voordat de training start. Hierdoor 
heb je minder kans op eventuele maag-darm klachten. Zorg dat deze maaltijd 
tenminste 70 gram koolhydraten bevat wanneer je een duurtraining ingaat, zodat je 
glycogeenvoorraden optimaal gevuld worden. Drink hierbij een groot glas water. Eet 
een half uurtje voorafgaand aan de duurtraining eventueel nog een koolhydraatrijke 
snack, zoals een banaantje, zelfgemaakte mueslireep, pannenkoek of een plak 
bananenbrood.  
 
Tip #3 – Individualiseer je koolhydraatinname tijdens je training 
Tijdens je duurtraining wordt de koolhydraatvoorraad in je lichaam aangesproken. Dit 
wordt glycogeen genoemd, bevindt zich voornamelijk in de spieren en na 60-90 
minuten intensief fietsen is deze voorraad geledigd. Het is belangrijk deze tijdig aan te 
vullen, zodat je de man met de hamer niet tegenkomt. Je kunt de volgende richtlijnen 
volgen: <75 minuten fietsen kan prima met water, 1-2 uur fietsen +/- 30 gram KH per 
uur, 2-3 uur fietsen +/- 60 gram KH per uur en ga je langer dan 2,5 uur fietsen, dan 
kun +/- 90 gram KH per uur innemen. Bij deze laatste is het belangrijk dat je kiest voor 
een combinatie van meervoudige KH, zoals glucose en fructose.   
 
Tip #4 – RRRecovery 
Handig geheugensteuntje voor je herstel zijn de 3R’s: 

-‐ Refuel met koolhydraten: vul je glycogeenvoorraden aan na een intensieve (en 
langdurige) rit.  

-‐ Rebuild met eiwitten: tijdens training treedt spierschade op. Om deze schade te 
beperken, te herstellen en aan opbouw te doen, is het belangrijk om voldoende 
eiwitten te nuttigen na een intensieve (en langdurige) rit. 

-‐ Replenish met vocht: vul je vochtbalans goed aan, zodat het lichaam weer 
optimaal kan (blijven) functioneren na een training! 

 
Tip #5 – Zorg voor een goede vochtbalans 
Drink 2-3 uur voorafgaand aan de training minimaal 500 ml vocht. Drink 15-20 minuten 
voor de inspanning 150-350 ml vocht. Drink tijdens de inspanning 500-1000 ml vocht 
per uur. Vul na afloop je vochtverlies weer aan: weeg jezelf voorafgaand aan de 
training en erna. Het verschil is vochtverlies. Vul je netto* gewichtsverlies aan met 
vocht binnen vier uur na de inspanning. 
* ((vochtverlies in KG + gedronken vocht tijdens rit in L) * 1,5) – gedronken vocht tijdens rit in L = netto 
gewichtsverlies 


