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Eten en drinken rond de training en de wedstrijd 

 

Wanneer kun je het beste eten en drinken? Is het beter om voor of na de training of wedstrijd te eten?   

In principe blijft het bekende concept van 3 grote maaltijden per dag (en de schijf van 5) overeind. 

Bij voorkeur een goed ontbijt, een stevige middagmaaltijd en een avondmaaltijd met groenten, 

vlees of vis. Vegetarisch kan ook maar let dan op voldoende eiwitten. Zeker in de voorbereiding van 

het seizoen is het goed om tussendoor een kleine ‘snack’ te nemen. Beter geen vette hap maar 

bijvoorbeeld 100 gram noten of fruit. Werk je in wisseldiensten of zit je volledig in het 

studentenleven dan is het verstandig om elke drie uur goed te eten met minimaal twee keer een 

gezonde grote maaltijd. 

Eten en drinken vóór het sporten 

Door je studie of werk is het niet altijd even makkelijk om je eetmomenten goed te plannen. Eet 

ongeveer 2 tot 3 uur voor je gaat sporten een goede, grote maaltijd, met ongeveer een halve liter 

(500 ml) drinken. Dan heb je voldoende energie en vocht voor de inspanning.  

Op trainingsdagen betekent dit dat je rond 17.00-17.30 het beste kunt eten. Ben je pas later klaar 

met studie of werk dan kun je beter een kleine maaltijd (een derde van je hoofdmaaltijd) eten. Na 

de training of wedstrijd kun je weer aanvullen. 

Op wedstrijddagen (14.45 start wedstrijd) is het aan te raden om rond 12.00/12.30 een goed 

maaltijd te eten. Of dit nu je ontbijt is of je lunch dat maakt niet uit. Wanneer je bijvoorbeeld om 

10.00 stevig ontbeten hebt dan kun je rond de middag volstaan met een kleine maaltijd. Na de 

wedstrijd is het vervolgens belangrijk om meteen goed te eten en je energie aan te vullen. Je 

systeem werkt dan optimaal. 

Kleine maaltijd 

Een grote maaltijd kun je beter niet vlak van tevoren (minder dan 2 uur voor aanvang) eten. Het 

verteren van voedsel vraagt om een constante aanvoer van bloed naar het maag-darmkanaal. Als je 

direct erna sport, vragen je spieren ook om zuurstofrijk bloed. De 2 processen komen met elkaar in 

het gedrang, waardoor bijvoorbeeld maagklachten kunnen ontstaan. 

Komt het zo uit dat je vlak voor het sporten toch een maaltijd eet, kies dan liever geen grote portie 

en geen producten die ook veel vet, eiwit of voedingsvezels bevatten. Ze blijven lang in je maag 

aanwezig en daar kun je tijdens het sporten last van krijgen. 

Ook pittig eten, het eten van prei en ui of het drinken van koffie kan bij sommige mensen 

problemen met maag en darmen veroorzaken tijdens het sporten. 
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Voor het sporten kun je iets kleins eten, dat voldoende energie en voedingsstoffen levert en 

waardoor je een hongergevoel kunt voorkomen. Bijvoorbeeld: 

• Een klein deel (minder dan de helft) van je hoofdmaaltijd. Het grootste deel eet je na het 

sporten. 

• Een volkoren boterham met halvarine en notenpasta (pindakaas of nutella) 

• Een volkoren knäckebröd met halvarine en 30+ kaas of geitenkaas 

• Magere yoghurt met stukjes vers fruit 

• Snackgroenten (tomaatjes, paprika etc.) 

 

Sporten op een lege maag 

Sporten op een lege maag is niet verstandig. Je spieren krijgen dan te weinig energie en het is niet 

goed voor de spieropbouw. Het zorgt niet voor een snellere vetverbranding, zoals wel eens gedacht 

wordt. Je loopt het risico dat je tijdens het sporten minder energie hebt en daardoor eerder stopt. 

Zeker met een intensieve sport zoals hockey. Sommige mensen vallen zelfs flauw, omdat het 

glucosegehalte in het bloed te veel daalt. Een energy drank of reep is een noodoplossing dus niet 

aan te bevelen als standaard. Voor relatief korte tijd heb je een energy boost en minder 

hongergevoel. Groot nadeel is dat je sneller uitgeput raakt en je een poosje geen trek in eten hebt.  

Voorkom uitdroging 

Uitdroging is een veelvoorkomend probleem tijdens het sporten. Voldoende drinken voor de training 

en wedstrijd is de eerste voorwaarde voor goede prestaties, zeker als je intensief sport. Om al het 

verloren vocht weer aan te vullen, heb je anderhalf maal zo veel vocht nodig dan de hoeveelheid 

die je bent verloren door te zweten. Zorg dat je voor de training of wedstrijd voldoende hebt 

gedronken. De dagen tussen de trainingen en wedstrijd zijn de beste dagen om de vochtbalans aan 

te vullen.  

Eten en drinken tijdens het sporten  

Eten is misschien lastig of zelfs onmogelijk tijdens het sporten. Als je langdurig en intensief traint 

of voor de wedstrijd niet goed hebt kunnen eten kunnen sportrepen en sportgels je helpen om je 

energie op peil te houden. Ze zijn wel relatief duur. Als je korter dan een uur sport, heb je ze 

eigenlijk niet nodig. Een hockeytraining of wedstrijd duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur. 

Wanneer je van te voren te weinig hebt gegeten kun je tijdens een wedstrijd honger krijgen. Eet 

dan iets licht verteerbaars met veel koolhydraten zoals een banaan, rozijnen of ontbijtkoek. 

Probeer het van te voren tijdens een training een paar keer uit. Dus liever niet tijdens een 

wedstrijd. 

 

Hetzelfde geldt voor sportdranken. Als je langer dan een uur sport, is het belangrijk om tijdens het 

sporten een isotone sportdrank te blijven drinken. Water is op zich goed maar blijft vrij lang (> 1 

uur) in je maag. Begin daar al mee aan het begin van de inspanning. Als je dorst krijgt tijdens het 

sporten, heb je eigenlijk al te weinig gedronken. Een andere graadmeter is om na het sporten de 
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kleur van je urine te bekijken. Is die erg donker van kleur, dan moet je de volgende keer meer 

drinken. Los van het sporten is het goed om in ieder geval elke dag 1,5 tot 2 liter vocht te drinken. 

Eten en drinken na het sporten 

Eet na het sporten een normale hoofdmaaltijd: een ontbijt, een lunch of een avondmaaltijd. Zij 

leveren alle voedingsstoffen die je nodig hebt, dus ook voldoende koolhydraten voor energie en 

voldoende eiwitten voor spierherstel. Liever niet te vet of pittig omdat je spijsvertering na een 

inspanning dit niet zo goed verdraagt. Drink daarbij voldoende vocht.  

Alcohol 

Bier drinken na de training of wedstrijd is als je het fysiologisch bekijkt niet zo verstandig. Wanneer 

je eerst flink wat water of isotone dorstlesser drinkt herstel je sneller. Ook is het beter om voor het 

bier nog wat koolhydraten binnen te krijgen (fruit, smoothie of bv. winegums). Kort gezegd komt 

het er op neer dat je meer en langer last hebt van vermoeide en pijnlijke spieren als je direct aan 

het bier gaat. Ook tikt de alcohol flink aan als je direct aan de fles gaat. Dus, wat mij betreft, drink 

gerust bier na het hockey maar drink eerst een grote bidon water leeg en eet er bij. 

 

 

Samengevat 

• 3 hoofdmaaltijden per dag 

• Denk aan de schijf van 5 

• 2-3 uur voor de wedstrijd hoofdmaaltijd 

• Tussendoor kleine licht verteerbare maaltijd 

• Drink goed voor en na het sporten 

 

Handige links: 

https://www.sportzorg.nl/sportvoeding 

https://www.sportvoeding.net/ 

https://orthoinfo.aaos.org/en/staying-healthy/sports-nutrition/ 

https://www.youtube.com/watch?v=sY_Yf4zz-yo 

 

 

Succes! 

https://www.sportzorg.nl/sportvoeding
https://www.sportvoeding.net/
https://orthoinfo.aaos.org/en/staying-healthy/sports-nutrition/
https://www.youtube.com/watch?v=sY_Yf4zz-yo

