
geschikt is voor mensen die 
sporten om af te vallen.”

Creatine
Mensink zegt dat het voor de 

meeste recreatieve sporters niet 
nodig is om nog andere voedings-
stoffen extra in te nemen, naast de 
koolhydraten en de eiwitten. 
“Sporters hebben natuurlijk water 
nodig, maar dat spreekt voor zich. 
En er zijn sporters die baat hebben 

bij creatine. Maar de hoeveelheid 
creatine in voeding is te laag, en 
daarom heb je daar altijd supple-
menten voor nodig.”

Kerkhof sluit niet uit dat Arla in 
de toekomst producten op de markt 
brengt met creatine of met andere 
voedingsstoffen die nu alleen nog 
gebruikt worden in specifieke 
sportvoeding. “We volgen de trends 
en ontwikkelingen op dit gebied, en 
zullen er zeker op inspelen als de 
behoefte in de markt groot genoeg 
is. Op dit moment is de doelgroep 
voor deze producten te specifiek 
voor het introduceren van dit soort 
producten in retail.”

Obesitas
Arts ziet de kansen voor sportvoe-

ding voor de toekomst zonnig in. 
“Ongezonde producten zijn qua 
smaak vaak onweerstaanbaar. En in 
veel sportkantines worden nog 

altijd vooral bier met bitterballen 
geserveerd na het sporten. Er is dus 
nog een hele weg te gaan. Maar 
uiteindelijk wordt het probleem van 
obesitas alleen maar groter, en moet 

er iets veranderen. De meeste 
mensen willen gezonder gaan eten, 
en misschien ook meer gaan 
sporten. Het vergt echter een lange 
adem om lekkere gezonde alterna-

tieven breed in de markt te zetten. 
Maar een gezond en sportief 
lichaam blijft het ideaalbeeld. 
Gezonde voeding, zoals sportvoe-
ding, past daarbij.”

“Een sporter heeft meer energie 
nodig dan iemand die niet sport”, 
zegt Marco Mensink, universitair 
docent Sport & Voeding aan de 
Wageningen University & Research. 
“Maar die toename is voor recrea-
tieve sporters niet zo groot. Daarom 
is het over het algemeen niet nodig 
om het voedingspatroon aan te 
passen. Je hebt pas aangepaste 
voeding nodig op het moment dat 
je vier tot zes uur per dag sport. 
Dan praat je eigenlijk alleen over 
topsporters. Voor recreatieve 
sporters is het belangrijk om 
voldoende en gezond te blijven eten 
volgens de Schijf van Vijf.”

Koolhydraten
Tijdens en na het sporten is het 

een ander verhaal. Mensink legt uit 
dat mensen die lang achter elkaar 
sporten, baat hebben bij extra 
koolhydraten. “Dit geldt bijvoor-
beeld voor mensen die een fiets-
tocht maken van vijf of zes uur. Na 
1,5 uur is het goed om extra 
koolhydraten in te nemen, bijvoor-
beeld een sportdrank of een 
energiereep. Daardoor voel je je 
beter en presteer je beter.” Mensink 
legt uit dat normale sporters na 1,5 
uur baat hebben bij 30 gram 

koolhydraten per sportuur. “Hoe 
intensiever de sport, hoe hoger de 
koolhydraatbehoefte. Voor topspor-
ters geldt de aanbeveling van 90 
gram per sportuur. Dit is meer dan 
het lichaam kan opnemen uit één 
bron. Daarom combineren topspor-
ters meerdere bronnen, bijvoor-
beeld glucose en fructose. Voor 
recreatieve sporters is dat niet 
nodig.”

Eiwitten
Direct na het sporten hebben 

mensen baat bij 20 tot 25 gram 
extra eiwitten voor het herstel van 
de spieren. “Eiwitten worden vaak 
geassocieerd met krachtsport”, zegt 
Mensink. “Dat is niet terecht. Uit 
onderzoek komt naar voren dat 
elke sporter baat heeft bij extra 
eiwitten direct na de inspanning. 
De eiwitten uit zuivel zijn daarvoor 
het meest geschikt. Deze bevatten 
alle aminozuren die nodig zijn voor 
de spieropbouw, en worden het 
beste opgenomen door het li-
chaam.”

Arla Foods kent deze inzichten, 
en heeft een assortiment dat daarop 
inspeelt. In oktober introduceerde 
de fabrikant de productlijn Protein 
Powered by Melkunie. Dit zijn 
verschillende zuivelproducten met 
15 tot 25 gram eiwit per portie. “We 
vermelden met grote cijfers voorop 
de verpakking hoeveel gram eiwit 
het product bevat. Sporters letten 
daarop, en zo kunnen ze snel een 
goede keuze maken”, vertelt junior 
brandmanager Renske Hermans. 
“Onze producten sloegen direct 
goed aan bij een specifieke groep 
sporters. Het grote publiek moet 

onze producten nog ontdekken.”

Lekker
Haar collega Ernesto Kerkhof 

(marketing directeur) voegt daaraan 
toe dat de producten niet alleen de 
juiste ingrediënten voor sporters 
bevatten. “Ze zijn ook lekker en 
gemakkelijk te consumeren.” Hij 
ergert zich wel eens aan media die 
deze laatste twee aspecten niet 
meenemen in hun vergelijking. 
“Zuivelproducten met een fruit-
smaak worden vaak vergeleken met 
naturelproducten. Er wordt dan 
geschreven dat de naturelproducten 
goedkoper zijn, en minder suiker 
bevatten. Ik vind dat geen eerlijke 
vergelijking. Sporters willen veel 
verantwoorde zuivel eten, maar zijn 
vooral ook op zoek naar variatie en 
lekkere producten. Onze producten 
zijn verkrijgbaar in verschillende 
fruitsmaken, en ze zitten in 
portieverpakkingen waardoor ze 
gemakkelijk zijn voor onderweg. De 
producten van Protein zijn natuur-
lijk gezoet met druivensap en/of 
stevia. Daardoor bevatten ze een 
minimale hoeveelheid suiker, 
namelijk zo’n 6 gram per 100 gram. 
Vergelijkbare porties zuivelproduc-
ten met een fruitsmaak bevatten 
gemiddeld tussen de 12 en 16 gram 
suiker per 100 gram of bevatten 
kunstmatige zoetstoffen. De 
Protein-producten zijn dus lekker, 
verantwoord en bevatten de 
eiwitten die sporters nodig heb-
ben.”

Mondgevoel
Ook FrieslandCampina geeft aan 

dat het niet eenvoudig is om een 

magere én eiwitrijke kwark te 
ontwikkelen die mild smaakt. “De 
combinatie van mager én eiwitrijk 
kan kwark namelijk een stugge 
smaak geven. Campina kwark heeft 
van nature een hoog eiwitgehalte 
en de kunst is om deze ook zacht 
van smaak te laten zijn”, zegt 
Carien de Bas-van Middelaar, 
corporate brand- & pr-manager 
Campina. FrieslandCampina heeft 
vorig jaar een kwark ontwikkeld in 
samenwerking met topsport 
Nederland. De Bas: “Ook topspor-
ters willen niet alleen een functio-
neel product. Een product moet 
voor hen ook lekker zijn, een goede 
structuur hebben en het juiste 
mondgevoel geven. Samen met de 
chefkok van sportcentrum Papendal 
Erik te Velthuis en topsporter Epke 
Zonderland, zijn we erin geslaagd 
om een magere kwark te ontwikke-
len met 20 gram eiwit per portie 
die mild is van smaak. In de 
supermarkt hebben we deze kwark 
geïntroduceerd in de varianten 
vanille, kokos en naturel, zonder 
toegevoegde suikers. Op verzoek 
van NOC*NSF hebben we deze 
Campina kwark afgelopen zomer 
aan het Nederlands Olympisch 
team in Rio de Janeiro geleverd, 
waar we veel enthousiaste reacties 
van de atleten op kregen.” 

Quinoa
Marc Arts, directeur van Green-

Food50, ziet ook kansen voor het 
introduceren van sportproducten 
op basis van quinoa. “Sporters 
willen weleens wat anders dan 
alleen zuivel. Quinoa is dan een 
goed alternatief, aangezien dit ook 
alle essentiële aminozuren bevat 
die het lichaam nodig heeft.” 
GreenFood50 is leverancier van 
quinoa-ingrediënten voor zowel 
sportvoeding als alledaagse 
producten. Arts legt uit dat de 
kwaliteit van eiwitbronnen 
uitgedrukt kan worden in een 
cijfer, namelijk de PDCAAS-score. 

“Zuivel en eieren scoren in deze 
ranking het hoogst, namelijk 100%. 
Er zijn echter meer eiwitbronnen 
die hoog scoren zoals soja (99%), 
rundvlees (92%), quinoa (86%) en 
bonen (66%). Graanproducten zoals 
zilvervliesrijst (55%) en volkoren-
tarwe (37%) scoren lager.”

Variëren 
Arts vertelt dat zijn quinoa-ingre-

diënten dagelijks gebruikt worden 
in het restaurant van het topsport-
centrum Papendal. “Topsporters 
moeten soms jarenlang vijf tot 
zeven keer per dag eten om 
voldoende eiwitten binnen te 
krijgen. Als deze voeding niet goed 
smaakt worden ze daar niet vrolijk 
van, en houden ze het moeilijker 
vol. Om die reden maakt de 
chefkok Erik te Velthuis regelmatig 
combinaties met andere producten 
met hoogwaardige eiwitten zoals 
quinoa. Voorbeelden zijn sportsala-
des met quinoa en zalm of gevulde 
quinoa-wraps waarin ook hoog-
waardige eiwitten van Friesland-
Campina verwerkt zijn.”

Arts verwacht dat dit soort 
producten ook interessant zijn voor 
de consumentenmarkt. “Fanatieke 
sporters zijn zich bewust van hun 
eetpatroon, en gaan op zoek naar 
producten met de juiste eiwitten. 
Quinoa is beter dan tarwe of 
volkorenrijst. Bovendien bevat het 
ook langzame koolhydraten, 
waardoor het langer een verzadigd 
gevoel geeft. Dit betekent dat het 

NIEUWVEEN - Voeding voor sporters is in opkomst. Is het wetenschap-
pelijk bewezen dat deze producten tot een betere sportprestatie kunnen 
leiden? En wat kunnen zuivel en quinoa voor de fanatieke sporter bete-
kenen?

Achtergrond | door Maaike Tindemans

Arla Foods en FrieslandCampina zetten in op bewegende Nederlander

Sportvoeding: onzin of nuttig voor een betere prestatie?

Marco Mensink (Wageningen Uni-
versity & Research): “Elke sporter 
heeft baat bij extra eiwitten direct 
na de inspanning.”

Carien de Bas (FrieslandCampina): 
“Het is niet eenvoudig om een 
magere, eiwitrijke kwark te ontwik-
kelen die ook nog lekker smaakt. 
Wij zijn daar wel in geslaagd.”

Marc Arts (GreenFood50): “Spor-
ters willen wel eens wat anders 
dan alleen zuivel.”

Renske Hermans en Ernesto Kerkhof (Arla Foods): “Sportvoeding 
is populair bij een specifieke groep sporters. Het grote publiek 
moet de producten nog ontdekken.”

Topsporters promoten gezonde voeding
Campina is in 2015 een campagne gestart om 

sportend Nederland te laten zien dat bewegen en 
gezonde voeding hand in hand gaan. “Mensen weten 
vaak wel dat zuivel goed is voor de botten en voor 
opgroeiende kinderen. Ze weten niet altijd wat 
zuivel kan betekenen in een gezond en sportief 
leven”, vertelt Carien de Bas (Campina). “In de 
campagne laten sporters zien dat het belangrijk is 
om een gezonde basisvoeding te hebben met 
groenten, fruit en zuivel. We gebruiken de topspor-
ters Epke Zonderland en Dafne Schippers ter 
inspiratie. Zij geven inzicht in hun dagelijkse ritme, 

en de rol die gezonde voeding in hun trainingssche-
ma speelt.” 

Arla Foods staat achter de Schijf van Vijf, maar 
geeft geen adviezen over voeding aan consumenten. 
“Voedingsadviezen zijn vaak individueel, en ieder-
een heeft specifieke behoeftes. Dat is een vak van 
specialisten”, zegt Ernesto Kerkhof. “Bovendien zijn 
er veel verschillende meningen over voeding. We 
hebben een breed assortiment zuivelproducten, 
zodat iedereen vanuit zijn eigen visie een keuze kan 
maken.”

Je hebt pas  
aangepaste voeding 

nodig op het moment 
dat je vier tot zes uur 

per dag sport

Uit onderzoek komt naar voren dat elke sporter baat heeft bij extra eiwitten direct na de inspanning. De eiwitten uit zuivel zijn daarvoor het meest geschikt. Deze bevatten alle aminozuren die nodig zijn voor de spieropbouw, en worden het beste 

opgenomen door het lichaam. Daar spelen onder meer deze producten van FrieslandCampina en Arla Foods op in. 

Ook topsporters  
willen een lekker 
product met een  

goede structuur, en het 
juiste mondgevoel

20-25
gram extra eiwitten hebben con-
sumenten meteen na het sporten 
nodig
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