
in 5 aandachtspunten

De voeding 
van het sportend kind

1. GEZONDE EETGEWOONTEN ALS GOEDE BASIS !

2. MOET MIJN KIND EXTRA ETEN ALS HIJ OF ZIJ GAAT SPORTEN ?
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Als we over een gevarieerde voeding in het 
kader van sport spreken, gaat de aandacht in 
het bijzonder naar voldoende koolhydraten.
Koolhydraten vormen de basis van een 
evenwichtige voeding en zijn de belangrijkste 
energiebron van ons lichaam. Goede 
bronnen van koolhydraten zijn fruit, volkoren 
graanproducten zoals volkoren brood, pasta, 
rijst en aardappelen.  

Graanproducten : de voorkeur gaat uit naar 
volwaardige varianten omdat ze trage suikers 
bevatten die trager afgebroken worden 
waardoor de suikers geleidelijk aan in het 
bloed opgenomen worden. De energie komt 
dus langzamer vrij. 

Het beste moment om te eten is 2 tot 4 
uur voor het sporten. De koolhydraten 
die energie geven, hebben namelijk een 
tijdje nodig om in het bloed opgenomen 
te worden. Wil je het energiepeil van je 
kind tijdens het sporten nog wat ophogen 
(vb. een training na een vermoeiende 
schooldag), dan kan je tot één uur voor 
de training nog een stukje fruit of een 
bruine boterham geven. 

Of een kind extra voeding nodig heeft hangt 
af van de intensiteit, duur en frequentie van 
de sport.  

Een uur sporten per dag hoort bij het 
gewone beweegpatroon van een kind. 
Het is daarom niet altijd nodig om je 
kind extra eten te geven tijdens of na 
het sporten.  

Recreatief sporten : 
1-2 x 1 à 2 uur per week
Competitie sporten :  
3-6 x 1 à 2 uur per week
Topsport : 
dagelijks 2 tot 4 uur



Voldoende drinken voor, tijdens 
en na het sporten is belangrijk. 
Dat weet iedereen. Wanneer je 
sport, verlies je vocht. Om te 
voorkomen dat je kind uitdroogt, 
drinkt het best water. Hoe 
intensiever je kind sport of hoe warmer en 
vochtiger de omgeving waarin je kind sport, 
hoe groter het vochtverlies kan zijn. Gaat je 
kind intensiever of langer dan 1 uur sporten 
dan is het aangewezen om voor, tijdens en 
na het sporten extra water te drinken om 
uitdroging te voorkomen. Uitdroging zorgt er 
namelijk voor dat de warmteregeling van het 
lichaam verstoord wordt, wat kan leiden tot 
verhoogde lichaamstemperatuur, krampen, 
vermoeidheid en verminderde sportprestaties.

SPORTEN EN DRINKEN

Wie langer dan één uur sport, kan soms baat 
hebben bij wat extra koolhydraten :
•  gedurende de maaltijd: iets meer aardappelen 

of graanproducten (pasta, rijst, brood,…)
•  tussen de maaltijden: vb. een handje rozijnen, 

een banaan, stukjes appel, druiven, een 
bruine boterham of een peperkoek tijdens 
de pauze.

IS HET AANGEWEZEN  
OM MIJN KIND EEN SPORTDRANK 

TE GEVEN ?
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Een recreatieve sporter heeft genoeg aan een 
gezonde gevarieerde voeding onderverdeeld 
in 3 hoofdmaaltijden en 2 tot 3 tussendoortjes.
Valt het sportmoment net voor een 
hoofdmaaltijd, dan hoef je naast water geen 
extraatjes te voorzien en kan je kind zijn 
reserves perfect aanvullen gedurende de 
gezonde gevarieerde maaltijd.
Indien je kind op het moment van het 
tussendoortje sport kan je een gezond 
tussendoortje meegeven 
bestaande uit een 
flesje water, een 
stuk fruit en 
een boterham 
of granenreep.

WAT STEEK IK IN DE SPORTZAK  
VAN MIJN KIND ?
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Tussendoortjes zoals sportdrank, koeken 
of chips bevatten veel calorieën, vaak 
zelfs meer dan je kind tijdens het sporten 
verbruikt. Je geeft dit dus beter niet mee 
in de sportzak of koopt dit beter niet in de 
cafetaria na het sporten.

Sportdranken zijn voor de meeste sporters niet 
nodig. Voor amateursporters is water de 
enige noodzakelijke sportdrank. 
Bij intensieve en langdurige sporten, zoals 
topsport kan een sportdrank nuttig zijn. Geef 
de voorkeur aan dranken met weinig suikers 
(tot 7g suikers/100ml). 
Vermijd energiedranken of suikerrijke dranken: 
ze bevatten veel suikers, energie en soms ook 
cafeïne. Cafeïne werkt vochtafdrijvend en kan 
dehydratatie in de hand werken. 

4


