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Voetbalvoeding 
Ideeën en meningen over (sport)voeding ontstaan sneller dan een veld 

bloemen in een voorjaar en verdwijnen sneller dan sneeuw voor de zon. 

Want wat het ene jaar nog voor waarheid wordt aangenomen, is een jaar 

later alweer achterhaald. De Voetbaltrainer doet ook een poging de waar-

heid te achterhalen en spreekt met Edwin Goedhart en Naomi Brinkmans 

over dit thema. Beiden rekenen af met enkele mythes omtrent dit onder-

werp en prediken vooral gezond verstand en genoeg variatie.

of een triatleet geldt, is de lunch en 

de sportmaaltijd bij voetballers een 

groepsgebeuren. Dus moet je zorgen 

dat er voor iedereen in de groep iets is 

wat hij lekker vindt, waarbij je spelers 

wél moet aansturen in wat en hoeveel 

ze nodig hebben. Individuele sporters 

zoeken dit vaak zelf uit, maar de door-

snee voetballer maakt voedingskeuzes 

aan de hand van wat hij lekker vindt 

en niet op basis van wat zijn lichaam 

op dat moment nodig heeft. Daar zou 

verandering in moeten komen.”

Supplementen
Edwin Goedhart: “Het aanbieden van 

een sportmaaltijd aan voetballers 

moet vooral met gezond verstand 

gepaard gaan. De voorbije jaren is de 

gedachte ontstaan dat voetballers, 

naast gezonde voeding, zich ook met 

Containerbegrippen
Edwin Goedhart: “Sporters en sport-

voeding zijn containerbegrippen. Daar 

zit een belangrijk verschil in de dis-

cussie over wat qua voeding wél en 

wat minder geschikt is voor een voet-

baller. Want voetballen is een totaal 

andere belasting dan bijvoorbeeld een 

marathon lopen. Dus een voetballer 

heeft qua voeding duidelijk andere 

behoeften dan een atleet, of een wiel-

renner die deelneemt aan de Tour de 

France. Toch verschijnt er met enige 

regelmaat een boek of een artikel 

waarin staat hoe het moet en het 

komt geregeld voor, dat men sporters 

daarin over één kam scheert. Er wor-

den dezelfde adviezen gegeven, terwijl 

de inspanning die de sporter levert en 

wat hij vraagt van zijn lichaam, totaal 

van elkaar verschillen. Dat is vreemd. 

Daarom spreek ik ook liever over voet-

balvoeding dan over sportvoeding.”

Smaakvol
Naomi Brinkmans: “Naast het feit 

dat de aard van de voetbalsport ver-

schilt van die van de marathon of het 

wielrennen, is ook het type sporter 

anders. Als ik tegen een roeier zeg dat 

hij droge pasta moet gaan eten om-

dat zijn prestatie daardoor verbetert, 

zal diegene dat ongetwijfeld doen. 

Maar voetballers zijn teamsporters, 

met andere karakters. Daar moet je 

als trainer-coach rekening mee hou-

den. Want als je je groep een maal-

tijd voorschotelt na afloop van een 

training en het is niet lekker, krijg je 

gezeur. Men eet dan weinig en com-

penseert dat later die dag met voor-

namelijk ongezond voedsel. Daarom 

zeg ik altijd dat een maaltijd bij voet-

ballers in de eerste plaats smaakvol 

moet zijn. Naast die smaak is ook 

variatie belangrijk. Want in tegenstel-

ling tot wat voor een marathonloper 

‘Een maaltijd moet in de eerste 
plaats smaakvol zijn’

In de Griekse literatuur is te lezen 

over de ongekende krachten van 

de Italiaanse worstelaar Milo van 

Croton. Tussen 532 en 526 voor 

Christus won hij vijf worstelwed-

strijden tijdens toernooien in 

Olympia. Volgens velen was zijn 

dieet het geheim van zijn kracht. 

Milo zou op een gemiddelde dag 

minstens negen kilogram vlees, 

negen kilogram brood en ruim 

acht liter wijn naar binnen wer-

ken. Sommigen beweerden zelfs 

dat hij dagelijks een rund opat. 

Die verhalen zijn vast flink aange-

dikt, maar het lijkt er in ieder ge-

val op dat atleten in de Oudheid 

zich al bewust bezighielden met 

hun voeding.

VOETBALONTWIKKELING

Gezond verstand en variatie, versus de magie van de pil
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supplementen moeten versterken. 

De industrie, die miljoenen verdient 

aan de talloze pillen die er op de 

markt te verkrijgen zijn, wil voetbal-

lers en trainers maar al te graag doen 

geloven dat je die supplementen per 

se nodig hebt om goed te kunnen 

presteren of om sneller te kunnen 

herstellen. Maar voor het merendeel 

van die producten is totaal geen 

bewijs dat het bijdraagt aan een 

sportieve prestatie. Sterker nog, de 

nadelen van supplementen zijn soms 

groter dan de eventuele voordelen. 

Neem bijvoorbeeld creatine, dat in 

het verleden ook wel het ‘witte goud’ 

werd genoemd. Als je dat innam, ging 

je écht beter presteren, zo werd er 

gezegd. Maar met het creatine gaat 

er ook extra vocht de spier in met 

twee nadelige effecten tot gevolg. Ten 

eerste voelen de spieren gespannen 

aan, wat voor een coördinatieve sport 

als voetbal ongewenst is. Ten tweede 

moet je het extra vocht negentig mi-

nuten lang meedragen op het veld, 

waardoor vermoeidheid sneller op-

treedt. Voor een sprinter is creatine 

mogelijk een goede aanvulling, maar 

voor een voetballer werkt het op deze 

manier dus averechts. En bij een lage 

dosering, zonder nadelige effecten op 

de spier, kun je je afvragen of het so-

wieso wel het gewenste effect heeft. 

In het topvoetbal zie je ook nauwe-

lijks meer dat het gebruikt worden. 

Meestal worden supplementen gege-

ven vanuit de angst om ontwikkelin-

gen te missen of vanuit de angst om 

als niet-professioneel beschouwd te 

worden.”

Luisteren naar lichaam
Naomi Brinkmans: “Ik heb ook het 

idee dat wat voeding en supplemen-

ten betreft, sommige clubs bang 

zijn om achterop te raken zodra 

ze er niets aan doen. Er zijn BVO’s 

die (jeugd)spelers extra vitaminen 

en mineralen laten innemen. Maar 

het is maar de vraag wat het effect 

van die extra vitaminen (vitamine 

D uitgezonderd) en mineralen is. Bij 

jeugdspelers met wie ik werk, pro-

beer ik er vooral in te krijgen dat ze 

moeten luisteren naar hun lichaam 

en moeten werken aan een goede 

basisvoeding: periodiseren van kool-

hydraten over de week en timen 

van eiwitten verspreid over de dag. 

Dus als je je vermoeid voelt, maar 

je slaapt goed en ook voldoende, eet 

dan nét een boterhammetje meer 

of let op de spreiding van je eiwit-

ten zodat je lichaam optimaal kan 

herstellen. Op voedingsschema’s die 

spelers van me krijgen (zie afbeelding 

1), zet ik bewust niet altijd een hoe-

veelheid, maar geef liever richtlijnen. 

Wel wordt er per persoon gekeken 

naar het huidige voedingspatroon, 

persoonlijke voorkeuren, doelen en 

behoefte. Daar wordt het voedingsad-

vies op aangepast.”

Ook over wat je wel en vooral niet moet 

doen op een trainings- of wedstrijddag, 

bestaan verschillende opvattingen. Goed-

hart en Brinkmans vertellen dat, zowel 

voorafgaand aan de wedstrijd (sport-

maaltijd) als na afloop (herstelmaaltijd), 

gezond verstand en logisch nadenken een 

stuk belangrijker zijn dan een supplement 

of een pil.

‘De industrie wil ons laten geloven 
dat supplementen noodzakelijk zijn’

Voedingsschema voor jeugdspelers die één keer per dag trainen (’s middags).
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Spreiden 
Naomi Brinkmans: “De meeste jeugd-

spelers bij BVO’s maken lange dagen. 

Vaak is het een combinatie van trainen 

en school die maakt dat een dag inten-

sief is. Ik adviseer dan om gedurende 

de dag je voeding vooral te spreiden. 

Dus niet te veel in één keer, maar 

neem kleinere porties. Het luisteren 

naar je lichaam is daarbij zoals eerder 

aangegeven het belangrijkste. Neem 

een extra stuk fruit als je daar zin in 

hebt of een handje ongezouten noten. 

Dat is veel beter dan allerlei soorten 

sportdrank of energie- en eiwitrepen, 

waarvan je maar moet afvragen of het 

van toegevoegde waarde is en of het 

lichaam deze ‘snelle’ extra energie ook 

daadwerkelijk nodig heeft.” 

hebben met het feit dat men denkt 

dat je prestatie vermindert zodra je 

meer dan twee procent vocht verliest. 

Maar volgens mij valt dat allemaal 

nog wel mee, want kijk maar naar een 

marathonloper. Die verliest veel meer 

dan dat.”

Aanvullen 
Edwin Goedhart: “Over het herstel na 

een inspanning wordt wel gezegd dat 

je per se twee uur na afloop van een 

sportprestatie je voorraden weer moet 

aanvullen. In het geval van iemand 

die de Tour de France fietst, kan ik me 

dat goed voorstellen. Die moet de vol-

gende dag immers weer 200 kilometer 

wegtrappen. Maar een voetballer? Die 

heeft ten minste 48 uur of soms nog 

wel langer de tijd totdat de volgende 

intensieve inspanning volgt. Dus je 

moet die twee uur niet heilig verkla-

ren. Dat het lichaam van een voetbal-

‘Probeer vooral te 
spreiden over de dag’

VOETBALONTWIKKELING

Pannenkoeken met poedersuiker
Tijdens het WK in Brazilië had de sportmedische staf de herstelmaaltijden bij het Nederlands 

elftal goed gepland. Na de wedstrijd werd in de speelstad de herstelmaaltijd genuttigd, nog 

voorafgaand aan de terugvlucht naar de thuisbasis in Rio de Janeiro. Op die manier kon men 

de koolhydraten, de eiwitten en het vocht weer snel aanvullen. Bij het Nederlands elftal is, 

wanneer we praten over de wedstrijdvoorbereiding, de lunch overigens net zo belangrijk als 

de sportmaaltijd. Ook hier wordt op een gevarieerd aanbod gelet. Twee en een half tot drie 

uur voorafgaand aan een wedstrijd is er de sportmaaltijd, waarbij de nadruk ook dan ligt op 

de koolhydraten en eiwitten. 

Edwin Goedhart: “De samenstelling van de maaltijden is ook cultuurafhankelijk. Zo zul je bij 

Spanjaarden vaak pannenkoekjes bij het ontbijt aantreffen. Zolang je die maakt met melk 

en ei, is dat heel goed. Bovendien kun je pannenkoeken vrij eenvoudig weg eten. Zelfs in de 

kleedkamer kan dat nog. Zuid-Amerikanen daarentegen eten meer op de dag van de wedstrijd 

en eten juist minder wanneer de wedstrijd bijna begint. Het is dus maar net waar je mee bent 

opgegroeid.” 

Drinkgedrag 
Naomi Brinkmans: “Buiten trainin-

gen en wedstrijden is het belangrijk 

verstandig om te gaan met voeding 

en drinken, maar ook tijdens een in-

spanning telt dat principe. Wat het 

drinkgedrag van spelers betreft valt er 

nog het nodige te verbeteren. Aan de 

ene kant heb je een groep spelers die 

gedurende de training te veel drinkt, 

met de kans om daarbij overgehy-

drateerd te raken. Tegelijkertijd is er 

een groep die, voorafgaand aan de 

training, juist veel te weinig drinkt. 

En dan, wanneer de training op zijn 

einde loopt, ineens heel veel gaat 

drinken omdat ze dorst hebben. Beide 

is in principe niet goed. Tijdens een 

training kun je gerust vocht tot je te 

nemen, maar doe dat wel met mate. 

En bovenal: vergeet de periode die 

aan de training voorafgaat niet. Dat 

er misvattingen bestaan over drinken 

tijdens een training, kan te maken 

Edwin Goed-

hart (1963) 

studeerde 

geneeskunde 

aan de Vrije 

Universiteit 

en rondde in 

1996 de opleiding tot sportarts af. 

Vanaf 2002 is hij fulltime werk-

zaam als sportarts in het betaalde 

voetbal bij AFC Ajax (9 jaar), AZ 

Alkmaar en Vitesse (elk 1 jaar). 

Sinds 2012 is hij Hoofd Medische 

staf van het Nederlands elftal, in 

2013 uitgebreid tot een volledige 

functie als Manager Sportgenees-

kunde/Bondsarts bij de KNVB. 

F
o

to
’s

: 
K

N
V

B
 M

e
d

ia
  

60-61-62-63_voeding.indd   62 19-07-16   11:46



D e  V o e t b a l t r a i n e r  2 1 9  2 0 1 663

Voetbaltalent
Trainen, coachen en begeleiden

Online: trainers.voetbal.nl 62

ler moet herstellen mag duidelijk zijn 

en je moet ook niet te lang wachten 

met aanvullen. Maar laten we het niet 

overdrijven. Voetbal is, ook qua her-

stel, niet te vergelijken met wielren-

nen of ultralopen.”

Rijst, pasta en aardappels
Naomi Brinkmans: “Het is de vraag 

of de sportmaaltijd als laatste maal-

tijd voorafgaand aan een wedstrijd 

zo heilig verklaard moet worden. Het 

komt vaak genoeg voor dat spelers 

last hebben van wedstrijdspanning 

en daardoor niet veel of niet goed 

eten. Je kunt je beter focussen op het 

ontbijt van de wedstrijddag en op je 

voeding op de dag vóór de wedstrijd. 

En daar zit een belangrijk verbeter-

punt in de voedingsbegeleiding, voor 

zover spelers die al krijgen. Natuur-

lijk zijn er wel degelijk richtlijnen en 

kun je je bepaalde uitgangsprincipes 

eigen maken, waarbij de ‘keuze voor 

gezondheid’ soms ondergeschikt is 

aan het belang van maximaal pres-

teren. Zo adviseer ik bijvoorbeeld 

om op de wedstrijddag of de dag 

voorafgaand daaraan geen aardap-

pels of volkorenproducten meer te 

eten. Aardappels hebben veel vo-

lume en bevatten water, en vezels 

zorgen voor een vol gevoel en massa 

in je dikke darm. In voetballand is 

het trouwens heel gewoon dat men 

maar aan de pasta gaat, terwijl witte 

rijst een nog hogere koolhydraat-

dichtheid kent en dus minstens nét 

zo geschikt is.”

Magie 
Edwin Goedhart: “Principes die gel-

den in de atletiekwereld, worden 

soms zomaar overgezet naar de 

voetbalsport. Terwijl voetbal toch 

echt een eigen fysiologie en dyna-

miek kent. Dat vele drinken van 

sportdrank bij trainingen, daar krijg 

je vooral een slecht gebit van. Van 

de magie van de sportvoeding, daar 

moeten we vanaf. Alsof het daar al-

lemaal in moet gebeuren. Ditzelfde 

geldt voor overmatig koolhydraatrijk 

voedsel. Een bouwvakker verbrandt 

al meer calorieën dan een voetbal-

ler. Dus waarom zou een voetballer 

zijn lichaam vol moeten stoppen met 

koolhydraten? Wat ik in de loop der 

jaren gemerkt heb, is dat er bij voet-

ballers een psychologisch aspect om 

de hoek is komen kijken. Het feit of 

een supplement daadwerkelijk werkt, 

is minder belangrijk dan het feit 

dat ze het tot zich kunnen nemen. 

Een supplement, een pil of zelfs een 

bepaalde behandeling die ze per se 

willen hebben, is dan meer een soort 

bijgeloof geworden. Tegelijkertijd 

maken dat soort gedachtes een speler 

juist kwetsbaar. Want wat als hij in 

het buitenland is en niet de beschik-

king heeft over een pil of een behan-

delaar? Dan wordt hij onzeker. Dus 

de beste presteerders zijn degenen 

die geen rituelen hebben.” 

Naomi 

Brinkmans 

(1990) 

rondde in 

2014 de 

opleiding 

Voeding en 

Diëtetiek 

aan de Haagse Hogeschool en de 

opleiding Sportdiëtetiek aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nij-

megen af. Vanaf 2014 is zij werk-

zaam zowel als zelfstandig sport-

diëtist en als onderzoeker binnen 

het Expertiseteam Sports and 

Exercise Nutrition van de Hoge-

school van Arnhem en Nijmegen. 

Via de HAN is ze inmiddels voor 

de KNVB actief en wordt ze met 

ingang van dit seizoen sportdië-

tiste bij PSV.

‘De beste presteerders zijn 
degenen die geen rituelen hebben’

‘Waarom zou een voetballer 
zijn lichaam vol moeten stoppen 

met koolhydraten?’
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