
VOOR

TIJDENS

NA

Zie calculator voor volledige dag: 
's avonds = +/- 2-3g KH/kg LG en 
0,3g eiwit/kg LG 

AVOND 
VOORDIEN

Pasta, rijst, quinoa, of couscous met kip, vis of een vleesvervanger en 
groenten. Drink hier zeker nog 0,5l water bij.

per uur

Drink zoveel je nodig hebt om niet uit te drogen (individueel verschillend) met 
een minimum van 1 bus isotone sportdrank per uur (30g KH) +
eet 1 à 2 porties KH:  banaan, peperkoek, energiereep, granenkoek, of 
energiegel (30g KH)

Streef naar 30 tot 60g 
koolhydraten per uur om een 
hongerklop te vermijden

Drink zoveel water als nodig om 
je verloren vocht terug aan te 
vullen: je moet min. 1,5x meer 
drinken dan je verloren bent

Sportvoeding fietsen: korte wedstrijden (< 2 u)

De sportvoedingsformule voor duursporters (c) EVERMOVE

Recovery Shake met 20-25g wei-eiwit en ongeveer 75-80g koolhydraten

ONTBIJT

nachtrust

Sandwiches met banaan
Wit/ lichtbruin brood met confituur of honing
Ontbijtgranen met melk of yoghurt
Pannenkoeken met agavesiroop of bruine suiker

LG = lichaamsgewicht

Eet tijdig, bij voorkeur 3u voor de 
start. Overdrijf niet met je porties. 
Je maag moet alles nog kunnen 
verwerken. Vermijd veel vezels

optioneel

Blijf water drinken tot de start NET VOOR
Nog een kleine snack om niet met honger te moeten starten: banaan, granenkoek, peperkoek, 
gel...

onmiddellijk diep gegaan?

Ja

Nee Magere chocomelk of drinkyoghurt: 400-500ml

binnen de 2h na 
aankomst

Deze maaltijd zal je verder 
herstel optimaliseren: voorzie 
bouwstoffen (eiwitten) en 
brandstof (koolhydraten) + blijf 
drinken

Warme maaltijd obv vlees of vis met groenten en pasta, rijst, aardappelen?
Brood met mager vlees of (smeer)kaas

Opgelet: we gaan er vanuit dat je wedstrijd in de voormiddag van start gaat. Start je pas na de middag, voorzie dan een koolhydraatrijk ontbijt zoals aangegeven en neem 
3u voor de start nog een lichtverteerbare sportlunch zoals witte pasta of rijst met tomatensaus of zoetzure saus, en 1u voor de start nog een banaan of energiereep. 



VOOR

TIJDENS

NA

Eet iets meer dan gewoonlijk, 
zodat je morgen met een volle 
tank kan starten

AVOND 
VOORDIEN

Pasta, rijst, quinoa, of couscous met kip, vis of een vleesvervanger en 
groenten. Drink hier zeker nog 0,5l water bij.

per uur

Drink zoveel je nodig hebt om niet uit te drogen (individueel verschillend) met 
een minimum van 1 bus isotone sportdrank per uur (30g KH) +
eet 1 à 2 porties KH:  banaan, peperkoek, energiereep, granenkoek, of 
energiegel (30g KH)

Streef naar 60g koolhydraten per 
uur om een hongerklop te 
vermijden

Drink zoveel water als nodig om 
je verloren vocht terug aan te 
vullen: je moet min. 1,5x meer 
drinken dan je verloren bent

Sportvoeding fietsen: middellange wedstrijden (2-3 u)

De sportvoedingsformule voor duursporters (c) EVERMOVE

Recovery Shake met 20-25g wei-eiwit en ongeveer 75-80g koolhydraten

ONTBIJT

nachtrust

Sandwiches met banaan
Wit/ lichtbruin brood met confituur of honing
Ontbijtgranen met melk of yoghurt
Pannenkoeken met agavesiroop of bruine suiker
Drink hier al zeker 0,5l water bij. Koffie en thee zijn ook OK!

LG = lichaamsgewicht

Eet tijdig, bij voorkeur 3u voor de 
start. Overdrijf niet met je porties. 
Je maag moet alles nog kunnen 
verwerken. Vermijd veel vezels

optioneel

Blijf water drinken tot de start NET VOOR
Nog een kleine snack om niet met honger te moeten starten: banaan, granenkoek, peperkoek, 
gel...

onmiddellijk diep gegaan?

Ja

Nee Zuivelproduct zoals magere chocomelk of drinkyoghurt: 400-500ml

binnen de 2h na 
aankomst

Deze maaltijd zal je verder 
herstel optimaliseren: voorzie 
bouwstoffen (eiwitten) en 
brandstof (koolhydraten) + blijf 
drinken Warme maaltijd obv vlees of vis met groenten en pasta, rijst, aardappelen?

Brood met mager vlees of (smeer)kaas

LAATSTE 
WEEK

Zie calculator: voorzie extra porties gedroogd fruit, pasta, rijst, 
ontbijtgranen, peperkoek, banaan, ?
Verminder de vezels om maagdarmklachten te vermijden
Drink water, sportdrank, vruchtensap

Opgelet: we gaan er vanuit dat je wedstrijd in de voormiddag van start gaat. Start je pas na de middag, voorzie dan een koolhydraatrijk ontbijt zoals aangegeven 
en neem 3u voor de start nog een lichtverteerbare sportlunch zoals witte pasta of rijst met tomatensaus of zoetzure saus, en 1u voor de start nog een banaan of 
energiereep. 



VOOR

TIJDENS

NA

Eet iets meer dan gewoonlijk, 
zodat je morgen met een volle 
tank kan starten

AVOND 
VOORDIEN

Pasta, rijst, quinoa, of couscous met kip, vis of een vleesvervanger en 
groenten. Drink hier zeker nog 0,5l water bij.

per uur

Drink zoveel je nodig hebt om niet uit te drogen (individueel verschillend) met 
een minimum van 1 bus isotone sportdrank per uur (voorkeur 750ml = 45g 
KH) + eet 1 à 2 porties KH:  banaan, peperkoek, energiereep, granenkoek, of 
energiegel (30g KH)

Streef naar 60-90g koolhydraten 
per uur om een hongerklop te 
vermijden. Dit is een grote 
hoeveelheid, dus hier op trainen 
is de boodschap

Drink zoveel water... als nodig om 
je verloren vocht terug aan te 
vullen: je moet min. 1,5x meer 
drinken dan je verloren bent. Eet 
of drink ook iets zoutrijk om dit 
vocht niet uit te plassen.

Sportvoeding fietsen: lange wedstrijden (3-5 u)

De sportvoedingsformule voor duursporters (c) EVERMOVE

Recovery Shake met 20-25g wei-eiwit en ongeveer 75-80g koolhydraten

ONTBIJT

nachtrust

Sandwiches met banaan
Wit/ lichtbruin brood met confituur of honing
Ontbijtgranen met melk of yoghurt
Pannenkoeken met agavesiroop of bruine suiker
Drink hier al zeker 0,5l water bij. Koffie en thee zijn ook OK!

LG = lichaamsgewicht

Eet tijdig, bij voorkeur 3u voor de 
start. Overdrijf niet met je porties. 
Je maag moet alles nog kunnen 
verwerken. Vermijd veel vezels

optioneel

Blijf water drinken tot de start NET VOOR
Nog een kleine snack om niet met honger te moeten starten: banaan, granenkoek, peperkoek, 
gel...

onmiddellijk

binnen de 2h na 
aankomst

Deze maaltijd zal je verder 
herstel optimaliseren: voorzie 
bouwstoffen (eiwitten) en 
brandstof (koolhydraten) + blijf 
drinken

Warme maaltijd obv vlees of vis met groenten en pasta, rijst, aardappelen?
Brood met mager vlees of (smeer)kaas

LAATSTE 
WEEK

Zie calculator: voorzie extra porties gedroogd fruit, pasta, rijst, 
ontbijtgranen, peperkoek, banaan, ?
Verminder de vezels om maagdarmklachten te vermijden
Drink water, sportdrank, vruchtensap

Opgelet: we gaan er vanuit dat je wedstrijd in de voormiddag van start gaat. Start je pas na de middag, voorzie dan een koolhydraatrijk ontbijt zoals aangegeven 
en neem 3u voor de start nog een lichtverteerbare sportlunch zoals witte pasta of rijst met tomatensaus of zoetzure saus, en 1u voor de start nog een banaan of 
energiereep. 

Opmerking: gemiddelde zweters dienen ongeveer 500 tot 700mg natrium per uur aan te vullen, en dit is ook de hoeveelheid die een isotone sportdrank meestal 
aanbrengt. Ben je een zoute zweter, of gaat je wedstrijd in warme omstandigheden door, voeg dan wat extra ORS (Oral Rehydration Salts) toe aan je isotone 
sportdrank. Je kan ook de zoutvoorraden in je lichaam wat vergroten door de dagen voor de wedstrijd meer zout toe te voegen aan je maaltijden en eventueel al 
ORS te drinken doorheen de dag.



VOOR

TIJDENS

NA

Eet iets meer dan gewoonlijk, 
zodat je morgen met een volle 
tank kan starten

AVOND 
VOORDIEN

Pasta, rijst, quinoa, of couscous met kip, vis of een vleesvervanger en 
groenten. Drink hier zeker nog 0,5l water bij.

per uur

Drink zoveel je nodig hebt om niet uit te drogen (individueel verschillend), min. 
750ml isotone sportdrank (45g KH) + eet 2 porties KH (45-60g): een sandwich 
met confituur, pakje Sultana koeken, pannenkoek, rijstcakes, peperkoek, ½ 
rijsttaartje, energiereep, energiegel... Voorzie ev. wat zoute stokjes, zoute 
koekjes om af te wisselen met zoetigheid.

Streef naar 60-90g koolhydraten 
per uur om een hongerklop te 
vermijden. Dit is een grote 
hoeveelheid, dus hier op trainen 
is de boodschap. Vermijd 
uitdroging, want hierdoor word je 
maaglediging nog vertraagd

Drink zoveel water... als nodig om 
je verloren vocht terug aan te 
vullen: je moet min. 1,5x meer 
drinken dan je verloren bent. Eet 
of drink ook iets zoutrijk om dit 
vocht niet uit te plassen.

Sportvoeding fietsen: ultralange wedstrijden (> 5 u)

De sportvoedingsformule voor duursporters (c) EVERMOVE

Recovery Shake met 20-25g wei-eiwit en ongeveer 75-80g koolhydraten

ONTBIJT

nachtrust

Sandwiches met banaan
Wit/ lichtbruin brood met confituur of honing
Ontbijtgranen met melk of yoghurt
Pannenkoeken met agavesiroop of bruine suiker
Drink hier al zeker 0,5l water bij. Koffie en thee zijn ook OK!

LG = lichaamsgewicht

Eet tijdig, bij voorkeur 3u voor de 
start. Overdrijf niet met je porties. 
Je maag moet alles nog kunnen 
verwerken. Vermijd veel vezels

optioneel

Blijf water drinken tot de start, 
eventueel met ORS bij warm 
weer/hoog zweetverlies

NET VOOR
Nog een kleine snack om niet met honger te moeten starten: banaan, granenkoek, peperkoek, 
gel...

onmiddellijk

binnen de 2h na 
aankomst

Deze maaltijd zal je verder 
herstel optimaliseren: voorzie 
bouwstoffen (eiwitten) en 
brandstof (koolhydraten) + blijf 
drinken

Warme maaltijd obv vlees of vis met groenten en pasta, rijst, aardappelen?
Brood met mager vlees of (smeer)kaas

LAATSTE 
WEEK

Zie calculator: voorzie extra porties gedroogd fruit, pasta, rijst, 
ontbijtgranen, peperkoek, banaan, ?
Verminder de vezels om maagdarmklachten te vermijden
Drink water, sportdrank, vruchtensap

Opmerking: gemiddelde zweters dienen ongeveer 500 tot 700mg natrium per uur aan te vullen, en dit is ook de hoeveelheid die een isotone sportdrank meestal 
aanbrengt. Ben je een zoute zweter, of gaat je wedstrijd in warme omstandigheden door, voeg dan wat extra ORS (Oral Rehydration Salts) toe aan je isotone 
sportdrank. Je kan ook de zoutvoorraden in je lichaam wat vergroten door de dagen voor de wedstrijd meer zout toe te voegen aan je maaltijden en eventueel al 
ORS te drinken doorheen de dag.


