
Het voedingsbetoog van een sporter van middelbare leeftijd: 
 
Omdat ik qua spieren wat zwaarder wil worden, is het noodzakelijk dat ik me ook 
meer op mijn voeding ga concentreren. Alles wat ik nu binnenkrijg wordt in mijn 
dagelijkse doen en laten blijkbaar allemaal verbrand omdat ik op hetzelfde gewicht 
blijf (zo’n 83 kilo). Er blijven te weinig voedingsstoffen (eiwitten) over om van te 
groeien. Als ik veel "ongezonde" dingen ga eten (meer dan dat ik nu doe), zal mijn 
vetpercentage omhoog gaan en dat wil ik ook niet. Alcohol drinken en fast food eten 
doe ik zelden. 
 
Ik wil meer spierweefsel krijgen en moet dus veel eiwitten (proteïnen) innemen. 
 
Ik heb gelezen dat er, ik meen in Engeland, een groep rugbyers op voedingsgebied 
is begeleid door een arts die deze spelers voor en na een zware training wei-eiwitten 
gaf. Dit zijn eiwitten die snel door het lichaam worden opgenomen en die voor 
spierherstel en spiergroei zorgen. Na een aantal maanden was duidelijk zichtbaar dat 
deze spelers gegroeid waren, grotere spieren hadden en ook sterker waren 
geworden. Ik wist al dat veel bodybuilders na de training wei-eiwit namen. Maar het is 
dus ook bevorderlijk om dat voor de training te doen. Wei-eiwit is o.a. te verkrijgen bij 
www.bodyenfitshop.nl en www.mdy.nl Het zijn kunstmatige producten en zijn relatief 
duur. Je moet er ook veel van gebruiken wil het enig nut hebben. Er zijn vele 
producenten van wei-eiwit, dus ook de prijzen verschillen. Op de volgende site legt 
een bodybuilder exact uit hoe je het beste met voeding om moet gaan. De site is in 
het engels, maar zeer duidelijk met o.a. filmpjes (ook van trainingstechnieken): 
http://fitness.scoobysworkshop.com 
 
 
Ikzelf gebruik echter Soja eiwit en Kelp tabletten met Lecithine, maar ook Dextro 
suiker en lijnzaad. Deze producten kun je allemaal halen bij een goede drogist. Ikzelf 
haal ze in een DA-filiaal. 
 
- Proteïne 95% bevat 100% soja-eiwit. Dit hoogwaardige natuurlijke eiwitpoeder kan 
gebruikt worden bij verhoogde eiwitbehoefte, bijvoorbeeld bij sport, herstel na ziekte, 
slechte eetlust, etc. 2 tot 6 eetlepels per dag vermengen met melk, yoghurt, 
vruchtensappen, etc. Het is smaakloos, maar ik vind het niet lekker met melk. Ik 
neem 's morgens 3 eetlepels door de Brinta en 's avonds 3 eetlepels door de 
yoghurt. 
- Kelp tabletten stimuleren de stofwisseling. Het is een zeewiersoort met een hoog 
gehalte aan jodium. Lecithine vermindert de vetopslag. Het is een ondersteuning 
bij afslanken en helpt bij het op gewicht blijven. 's Morgens en 's avonds neem ik 1 
tabletje. 
- Ik gebruik gebroken lijnzaad. Er is ook "niet" gebroken lijnzaad, maar dat moet je 
zelf fijn maken. Sommigen zeggen dat dit beter is i.v.m. de olie die vrijkomt. Het is 
o.a. bedoeld voor een regelmatige stoelgang, maar ook blijkt het goed te zijn voor de 
huid. Ik neem 's morgens een (kleine) eetlepel in de Brinta en 's avonds een (kleine) 
eetlepel in de yoghurt. 
- Dextro gebruik ik als zoetmaker in de Brinta en de yoghurt. 
 
Het zijn voor mij voedingssupplementen die mij goed bevallen maar waar ik niet 
extreem veel van gebruik. Ik ben nu ook begonnen met het nemen van wei-eiwit, 

http://www.bodyenfitshop.nl/
http://www.mdy.nl/
http://fitness.scoobysworkshop.com/


voor en na de training en ben benieuwd of mijn spiermassa daardoor  gaat 
toenemen. Dat is echter niet alleen afhankelijk van voeding, maar ook van aanleg en 
trainingsintensiteit. Een gewichtentraining wordt bij mij altijd voorafgegaan door een 
cardio warming-up. Verder fiets ik minimaal één keer per week met mijn MTB zo’n 25 
kilometer. Zo’n drie keer per week ben ik te vinden in de sportschool waar ik 
ongeveer anderhalf uur aan het trainen ben. 


