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Omslagartikel

Met de Tour de France net
achter de rug en de Olym-
pische Spelen in het ver-
schiet staat sportvoeding
volop in de belangstelling.
Er is op dit gebied sprake
van veel bijgeloof en ken-
nisleemtes, zo blijkt. Een
sporter, een wetenschapper
en een fabrikant aan het
woord over feiten, fabels en
marktkansen.

Sportvoeding:
Feiten, fabels en marktkansen

Voor een marathonlo-
per als Kamiel Maase
zijn het aanvullen van
vocht en koolhydraten
tijdens een wedstrijd
essentieel.
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Havermout, heel veel boterhammen, pasta, rijst en bananen.
Op dit basisrantsoen bereidt langeafstandloper drs. Kamiel
Maase zich voor op de Olympische Spelen in Athene.” Goede
sportprestaties beginnen bij een goede basisvoeding. Daarna
kun je pas gaan denken aan speciale sportvoeding”, zegt de
Nederlands recordhouder op de marathon. De enige sportvoe-
ding waarbij Maase zweert, zijn isotone dorstlessers. “Het is
belangrijk om je vochtgehalte op peil te houden, zowel voor, tij-
dens als na de wedstrijd. Maar energiedranken vind ik te zwaar
en ik heb liever een krentenbol dan een zoete energiereep. Sup-
plementen met antioxidanten, carnitine of Q10 zijn al helemáál
niet aan mij besteed.”

Fabels
Prof. dr. ir. Gertjan Schaafsma, coördinator Sportvoeding bij
TNO Voeding in Zeist, is diezelfde no-nonsense mening toege-
daan. Volgens de voedingskundige doen er in de wereld van de
sportvoeding en voedingssupplementen (goed voor een omzet
van een slordige 30 miljard Amerikaanse dollars per jaar) veel
fabels de ronde. “Het aminozuur L-carnitine bijvoorbeeld zou
zorgen voor een sneller herstel van de spieren na inspanning.
Helaas is dat niet het geval, net zo min als grote hoeveelheden
antioxidanten en isoflavonen oxidatieve stress verminderen of
eiwitten zorgen voor een sterkere spiertoename.” Creatine en
bicarbonaat werken, net als cafeïne overigens, wél prestatiever-
hogend. Maar alleen voor krachtsporters en sprinters en in gro-
te hoeveelheden. “Bovendien is van creatine de veiligheid nog
niet voldoende onderzocht”, aldus Schaafsma.
Sommige supplementen doen in hoge doses meer kwaad dan
goed. “Dit geldt voor onder meer vitamine A en D, magnesium
en de sporenelementen ijzer, zink, koper en selenium. Een te
hoge inname van ijzer kan bijvoorbeeld leiden tot levercirrho-
se”, illustreert Schaafsma. Bij een goede basisvoeding zijn sup-
plementen in principe onnodig, ook voor topsporters. “Training
zorgt er namelijk voor dat de antioxidantsystemen in het
lichaam van de sporter harder gaan werken: er ontstaat een
nieuw natuurlijk evenwicht.” Inname van grote hoeveelheden
antioxidanten kan dit natuurlijk evenwicht verstoren.
In dit verband vindt Schaafsma de ontwikkeling van een drank
met peptiden die rijk zijn aan het aminozuur cysteïne, waaraan
DMV International momenteel werkt, wél interessant. “Cysteïne
is een voorloper van gluthation, een belangrijk onderdeel van
een herstelbevorderend antioxidatief systeem in het lichaam.
Door cysteïne te geven, kan het lichaam zelf bepalen hoeveel
glutathion het aanmaakt.”

Kennisleemte
De kennisleemtes op het gebied van sportvoeding waren drie
jaar geleden aanleiding tot het opstarten van het project
‘Onderzoek en ontwikkeling voor goud’, een samenwerkings-
verband van NOC-NSF met een aantal onderzoeksinstituten,
universiteiten en bedrijven, gestimuleerd door de ministeries
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken.
“We willen hiermee komen tot een kennisbundeling op het
gebied van voeding en sportprestaties, tot de ontwikkeling van
nieuwe producten en daarmee tot betere resultaten van Neder-
landse topsporters”, vertelt Schaafsma.
Het project telt vijf aandachtsgebieden, waarvan voeding en
‘breedtesport’, waaronder uiteenlopende recreatieve sporten
vallen, er twee zijn. “Dit laatste aspect hebben we meegenomen
omdat ook op lager niveau met de juiste voeding eer te behalen

valt. Denk aan de aanpak van overgewicht, bevordering van
goede basisvoeding en verlaging van het risico op welvaarts-
ziekten.” Dus behalve onderzoek speelt onderwijs een belang-
rijke rol. Zo heeft TNO in samenwerking met NOC-NSF en de
universiteiten van Wageningen en Maastricht een ‘advanced
course sports nutrition’ opgezet voor topcoaches, sportdiëtis-
ten, andere begeleiders van sporters en onderzoekers.

Duursport
Vooral voor duursporters valt er met de juiste voeding winst te
behalen, zowel voor, tijdens, als na een training of wedstrijd.
“Voorafgaand aan de inspanning is het zaak te zorgen voor een
flinke voorraad glycogeen, dat dient als belangrijke energie-
bron voor de spieren. Twee tot drie dagen van tevoren kun je
daarbij denken aan voedingsmiddelen met een normale glycae-
mische index, zoals pannenkoeken, macaroni en spaghetti.
Enkele uren voorafgaand aan de inspanning moet de sporter
een lichte maaltijd met producten met een hoge glycaemische
index eten, zoals witbrood met een banaan of een mueslireep.
Deze producten bevatten ‘snelle koolhydraten’ die in relatief
korte tijd door het lichaam worden opgenomen”, vertelt
Schaafsma.
Tijdens de inspanning draait het om het tijdig aanvullen van
koolhydraten en vocht. “Een marathonloper verliest tijdens de
wedstrijd algauw drie liter liter water, zo’n vier procent van het
lichaamsgewicht. Al bij twee procent vochtverlies gaan de
sportprestaties achteruit, zowel fysiek als cognitief.”
Maase weet daar alles van: “Afgelopen jaar heb ik in het voor-
jaar bij negentien graden Celcius en in het najaar bij tien gra-

den Celcius een marathon gelopen. In het voorjaar was ik beter
in vorm dan in het najaar. Toch liep ik in het najaar twee minu-
ten sneller: twee uur en 8.30 minuten, een Nederlands record.
Volgens mij heeft dit te maken met het verschil in temperatuur,
en daarmee met de vochtbalans in het lichaam.”

Géén Atkins
Na afloop van de wedstrijd moeten de voorraden vocht en gly-
cogeen in het lichaam zo snel mogelijk worden aangevuld, in
het begin bij voorkeur met isotone sportdranken en producten
met een hoge glycaemische index. “Het Atkins-dieet, dat veel
eiwit en vet bevat en maar weinig koolhydraten is dus niet
geschikt voor duursporters”, lacht Schaafsma.

‘In de wereld van sportvoeding en supplementen doen
veel fabels de ronde’

De drank PeptoProSports
van DMV Food Specialties
zorgt voor een 5% sneller
herstel na een zware licha-
melijke inspanning.
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Schaafsma ziet vooral innovatiemogelijkheden voor producten
die inspelen op de herstelfase. “Ik denk daarbij aan herstel-
dranken met een hoge glycaemische index en met eiwithydroly-
saten. Eiwithydrolysaten, ‘in stukjes geknipte’ eiwitten, stimule-
ren waarschijnlijk de afgifte van het pancreashormoon insuline
en daarmee de opname van glucose en de omzetting daarvan
tot spierglycogeen, de energievoorraad van de spieren. En ten
opzichte van intacte eiwitten ontzien ze de spijsvertering.”
Onderzoeksinstituut Nutrim, onderdeel van de Universiteit
Maastricht, verricht in samenwerking met DSM Food Specialties
onderzoek naar de effecten van deze stoffen.

Olympische hersteldrank
In dit verband heeft DSM de hersteldrank PeptoProSports ont-
wikkeld, die het Nederlands Olympisch team al vanaf een aan-
tal maanden vóór de Spelen mag uitproberen. De andere 10.000
Olympische sporters moeten het in het bloedhete Athene zon-
der de drank doen en kunnen pas een slokje nemen als de
Olympische Spelen achter de rug zijn. NOC-NSF verwacht dat
de Nederlandse sporters met de sportdrank een belangrijk con-
currentievoordeel zullen hebben. De drank is getest op duur-
sporters en zorgt voor een gemiddeld 5% sneller herstel na een
zware inspanning. “Dit stelt bijvoorbeeld zwemmers en atleten
in staat binnen kortere tijd meerdere races achter elkaar op
topniveau te beoefenen”, zegt Jurriaan Tas, woordvoerder bij
DSM Food Specialties.
De naam PeptoProSports verwijst naar het belangrijkste ingre-
diënt in de drank: een eiwithydrolysaat. Hiermee onderscheidt
de drank zich van andere sportdranken, die als belangrijkste
bestanddeel glucose hebben. Het neutraliseren van de bittere
smaak van de eiwithydrolysaten was de grootste uitdaging bij
de ontwikkeling van de drank. “Met behulp van fermentatie-
technieken hebben we uit gist een enzym gewonnen dat het
eiwit zodanig in stukjes knipt dat er geen bittere smaak ont-
staat”, vertelt Tas.
Een belangrijke doorbraak, waarover ook atleet Maase, zelf bio-

chemicus en voorheen werkzaam bij DMV, kan meepraten. “Ik
heb ooit zelf eens een eiwitdrank gebrouwd, maar die was niet
te drinken en ik werd er misselijk van. De DSM-drank smaakt
veel beter.” Hij grijnst bij de vraag of zijn prestaties door de
drank inmiddels verbeterd zijn: “Eerlijk gezegd merk ik er zelf
nog niets van, maar het gaat ook om zulke kleine marges dat je
verbeteringen waarschijnlijk alleen kunt aflezen aan bloedwaar-
den.” Maase is wel blij dat de hersteldrank er is: “Een product

dat rijk is aan koolhydraten én eiwit bestond nog niet.”
Heeft PeptoProSports zich tijdens de Olympische spelen waar-
gemaakt, dan wil DSM het product breder gaan vermarkten. “In
eerste instantie denken we aan topsporters, maar ook enthou-
siaste recreatieve sporters kunnen baat hebben bij de drank”,
zegt Tas. Hiernaar wil DSM nog verder onderzoek doen met gro-
tere groepen proefpersonen. Op de langere termijn behoren
ook andere producten op basis van eiwithydrolysaten tot de
mogelijkheden. “Eiwithydrolysaten hebben mogelijk een bloed-
drukverlagende werking en zouden daarmee kunnen fungeren
als functional foods”, illustreert Tas.

Cognitieve functies
Behalve in verdere individualisering van voedingsadvies voor
zowel recreatieve als topsporters, bijvoorbeeld via genomics en
informatica, ziet Schaafsma toekomst in de ontwikkeling van
producten die een positief effect hebben op de stemming en
cognitieve functies van de sporter en daarmee op de sportpres-
taties. “Beïnvloeding van het serotoninegehalte in de hersenen
kan tijdens de rustfase mogelijk stress verminderen en daar-
door het herstel bevorderen”, illustreert hij. Ook de relatie tus-

sen spijsvertering en hersenfunctie vindt Schaafsma een inte-
ressant thema. “Waarom hebben veel sporters na een zware
inspanning bijvoorbeeld geen honger?” Een ander boeiend
onderwerp vindt hij de relatie tussen voeding en het voorkomen
van ontstekingsprocessen: probiotica en omega-3-vetzuren ver-
vullen hierbij mogelijk een modulerende functie. Binnen het
project ‘Onderzoek en ontwikkeling voor goud’ wordt momen-
teel gezocht naar bedrijven die willen investeren in deze drie
onderzoeksgebieden.
De boodschap van Maase voor de levensmiddelenindustrie is
simpel en concreet. “Ontwikkel smakelijke producten die niet
alleen houdbaar en licht verteerbaar zijn, maar ook gemakkelijk
in het gebruik. Het zou geweldig zijn als er een drank op de
markt kwam die tijdens het lopen helemaal geen last veroor-
zaakt. Niet tijdens het drinken en ook niet erna!”

Lisette de Jong
Ir. L.S. de Jong is parttime redacteur bij VMT en adviseur bij Schuttelaar & Partners. 

Eiwit
In de wetenschappelijke literatuur wordt al meer dan 100
jaar gediscussieerd over de vraag hoeveel eiwit nodig is
voor een optimale atletische prestatie. In de negentien-
de eeuw dacht men nog dat de eiwitvoorraden werden
verbruikt tijdens lichaamsbeweging. Pas in deze eeuw
werd, aan de hand van verschillende onderzoeken naar
de stikstofbalans in het lichaam, bewezen dat niet eiwit-
ten maar koolhydraten, de voornaamste energiebron
zijn.

‘Topsporters, maar ook enthousiaste recreanten
kunnen baat hebben bij een sportdrank’

Op het gebied van voeding en sportprestatie bestaan nog veel kennisleemtes.


