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Vegeta rische topsporte rs
In het wielerpeloton is er nu MaaÉen Tjallingii, maar ook deze sporters bewezen al
eerder dat vegetarisch eten prima samengaat met het neerzetten van topprestaties.

CARL LEWIS

Carl Lewis (49) startte in zijn voorbe-

reiding op het WK van 1991 met een

veganistisch dieet. lnTokio liep de

Amerrkaan vervolgens de snelste 100

meter uit ziln loopbaan. Hij zette het

wereldrecord toen op 9,86 seconden.

Lewis zou uiteindelijk tien olympische

medailles behalen, waarvan negen

gouden plakken. Hij werd ook acht

keer wereldkampioen. ln 1999 riep

Sports lllustrated Carl Lewis uit tot
Olympiër van de Eeuw. Tegenwoordig

laat de atleet met

zijn eigen stichting

minderbedeelde

kinderen kennis-

maken met sport
en spel en heeft hij

politieke aspiraties.

FOBFRT PARISFI

Vegetariër Robert Parish {57) is een

van' de belangrijkste basketbalspelers

in de geschiedenis van de National

Ba s ketba Il As soci ati on {N BA).

Hij werd aan de zitde van Larry Bird

driemaal NBA.kampioen met de

Boston Celtics. De Amerikaan was

befaamd vanwege zijn sterke ver-

dediging en zijn legendarische jump

shots. Robert Parish is opgenomen

in de lijst met vijftig beste basket-

ballers van de NBA. Vanwege zijn

DAVE SCOTT

De Amerikaanse triatleet Dave Scott
(56) won in de jaren tachtig van de

vorige keer zes keer de lronman van

Hawai, een record dat hij deelt met

zijn nvaal MarkAllen. De lronman is

een triatlon met zwemmen (3,86

km), wielrennen (180,2 km) en hard-

lopen (42,195 km).Toen Dave Scott

deze topprestaties leverde, was hij

veganist, maar later werd hij minder

strikt. Hijwordt ook wel The Man
genoemd" Tegenwoordig loopt Scott

nog steeds triatlons

en werkt hijals
coach, consultant

en commentator.

MIKE ïYSON

stolbijnse karakter

kreeg hijde bij-

naam The Chief,

naar een karakter

uit de film One

flew over the

Martina Navratilova {55)was het
grootste gedeelte van haar carrière
een bewuste vegetariêr. Dat legde
de Tsiechische geen wíndeieren,
want ze won 18 grandslarntitels in

het enkelspel, 31 grandslamtitels in

het dubbelspel en 10 grandslams

in het gemengd dubbelspei. Navra-

tilova gebruikt haar bekendheid om

aandacht te vragen voor dierenrech-
ten en de belangen van homofs

en lesbiennes. Vor.ig najaar werd
bekend dat ze lijdt
aan borstkanker.

Ook Billie Jean

King (67)won

als vegetariêr 12

grandslarnlitels,en

16 dubbeltitels.

MURRAY ROSE

Murray Rose (72) was nog maar zeven-

tien jaar oud toen hij tijdens de Olym-

prsche Spelen van 1956 in Melbourrne

drie gouden medailles won bij het

zwemmen. Daarmee was hij de jongste

winnaar ooit. Ook tijdens de olympiade

in 1960 in Rome won de zwemmer
goud, zilver en brons. Volgens Rose had

hij deze prestatie mede te danken aan

zijn vegetarische leefuvijze. De tot Aus-

traliér genaturaliseerde Schot is vegeta-

riër sinds zijn tweede en kreeg vanwege

zijn strikt vegetarische

leefwijze de bijnaam

The Seaweed Streak.

Tegenwoordig zet Rose

zich in voor een liefda-

digheidsorganisatie die

gehandicapte kinderen

leert zwemmen.

Voormalig wereldkarnpioen,boksen

bij de zwaargewichten Mike ïyson
(44) koos pas na zijn imposante

carrière voor een puur plantaardig

dieet. Hij vertelt: " lk voei me dank-

zij het veganisme heel goed.

lk ervaar krachtige explosies van

energie, die erg lang kunnen duren.

lk ben vermagerd en voel rne ook
veel fitter. Onlangs a{ ik een klein
stukje vlees en ik werd plots erg

ziek. Toen besefte ik dat vlees vergif
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Wíelrennen is een loodzware sport.

ln de ongeveer dertig trainíngsweken

in een jaar zit Maarten 15 à 25 uur

op de fiets, en daar komen nog tot
honderd wedstrijddagen bij. Pailjs-

Roubaix bijvoorbeeld was 258 kilo-

meter lang, waarvan dik 50 kilometer

over kasseien;Tjallingií deed er

ruim zes uur over. Voor hemzelf is

het vanzelfsprekend dat híj dat

kan zonder vlees te eten. Maar hij

moet het talloze malen uitleggen.
"lk ben begonnen als mountainbiker

en toen ging het er niet zo vaak over.

Mountainbiken is een individuele

sport; iedereen zoekt uit wat goed

voor hem is. lk at vegetarisch, en zo

had iedereen wel een soort dieet.

Maar wielrennen is een echte team-

sport. Dat zie je misschien niet zo,

maar we werken nauw samen als

ploeg. Dat geeft een andere dynamiek.

Bovendien is de wielerwereld heel

conservatief. Dus toen ik ging wielren-

nen, was ik ineens een uitzondering en

heb ik de vraag talloze malen gehoord:

"Waarom eet je geen vlees?" lk heb

dat heel vaak uitgelegd - en dat wil ik
ook blijven doen - maar ik vraag tegen-

woordig ook gewoon: "Waarom eet
jij wel vlees?" lk vind vlees eten

helemaal niet normaal. Voor mij hoeft

niet iedereen vegetarisch te gaan eten.

Maar ik wil wel graag dat vleeseters

bewust worden van wat ze doen en

niet zomaar klakkeloos vlees eten.

Als je vlees lekker vindt, hoef je het

van mij niet te laten staan. Maar denk

er wel over na, doe eens een dagje

zonder of kies voor biologisch vlees.

Die spiegel wil ik graag voorhouden."

En heeft dat effect?
"Ja, ik merk wel een kentering.

Stafleden van de ploeg willen bijvoor-

beeld afvallen en dan zeg ik: "Laat

dat vlees dan eens staan." Dan doen

ze dat en merken ze effect! Zelfs

collega-wielrenners doen af en toe

eens een dagje zonder vlees. En dat

gaat prima, want als je het maar wilt

- vegetarisch eten - dan kan het,

ook in de topsportl'

Een profwielrenner is veelvan huis.

ls dat niet lastig?
"lk eet zo'n 130 dagen per jaar niet

thuis. lnderdaad is het in hotels niet

altijd even makkelijk. lk eet dan maar

geen soep meer, want ook al zeggen

ze van niet, er zit altijd vleesbouillon

in. ln ltalië kan ik prima terecht. Maar

in Frankrijk en Spanje heeft mijn ploeg

tegenwoordig een eigen kok bij zich.

Daar is het hoteleten onder de maat.

En ja, die kok moet dus altijd iets voor

mij apart maken. lk zie dat niet als

probleem - ze accepteren het maar.

En je kunt het ook omdraaien: waar-

om niet voor iedereen vegetarisch

gekookt? Groentebouillon in plaats

van vleesbouillon, net zo makkelijk en

niemand die het merkt. Maar ja, dat

moet de kok dan wel bij zich hebben."

en net als zij let ik op wat ik eet.

Eigenlijk is het verschil helemaal niet

zo groot. Vlees levert misschien hap-

klare eiwitten en koolhydraten, maar

daarmee ben je er nog niet.

lk eet graag pasta en rijst, maar ook

zeldzamere granen zoals gerst en

boekweit. Veel groente erbij. Van mij

hoeven vegetarische schnitzels en

zo niet zo nodig; het hoeft niet zo

op vlees te lijken, daar heb ik geen

behoefte aan. lk eet het liefst zo

natuurlijk mogelijk. lk was een keer

op trainingskamp en toen reed ik

samen met een ploeggenoot langs

een abrikozenboom. Dus ik stap af,

pluk er een paar en eet ze zo op.

Collega verbaasd: was dat wel veilig?

Hij had ze liever uit de supermarkt!

lk ben me er wel van bewust dat

"Vmgetmnisek Êt*rt en $porten,

Maarten heeft nooit vlees gegeten;

hij kreeg vegetartsch eten van huís

uit mee. Maar het is niet alleen maar

een gewoonte. Gevraagd naar de

redenen om vegetariër te blijven,

noemt hij onder andere het milieu

en de natuur, de vee-industrie en

h et we re I dvoedse lvra ag stu k.

En hoe zit het met zíjn gezondheid?
"Mijn lichaam is er helemaalaan

gewend; het heeft zich aangepast aan

vegetarisch eten. Bovendien stapelen

in vlees - bovenaan de voedselketen -
de gifstoffen zich op, dus ik geloof dat

vegetarisch eten gezonder is, meer

energie geeft. Vanuit de UCI (de inter-

nationale wielerbond - LC) wordt mijn

bloed vier keer per jaar gecontroleerd,

onder andere op B-vitamines, ijzer en

creatine. lk heb een tijdje creatine

geslikt als voedingssupplement, maar

daardoor hielden mijn spieren meer

vocht vast en werd ik dus een paar

kilo zwaarder. Dat is niet de bedoeling,

dus daar ben ik weer mee gestopt.

lk slik wel supplementen, maar dat

doen mijn vleesetende collega s ook,

[xet hmnrt allebei bi, esn gez$nd leven

ik veel vraag van mijn lichaam, mis-

schien meer dan er goed voor is.

ln de weken dat ik vrij heb, probeer

ik mijn lichaam weer in balans te

brengen, onder andere door bikram

yoga te doen. Rustperiodes zijn dan

ook echt: rust. Toch is het zeker niet

verkeerd om je lichaam af en toe

eens flink uit te dagen. Mijn vader - al

heel lang vegetariër - moest niets van

prestatiesport hebben. Maar een aan-

tal jaren geleden is hij begonnen met

hardlopen en hij heeft dat nu helemaal

te pakken. Hij voelt zich er fitter door.

Vegetarisch eten en sporten, het

hoort allebei bit een gezond leven j'

VOLG MAARTEN VIA ZIJN WEBSITE:

WWW. MAARTENTJALLI NG I I. NL.
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Vegetariër en
een pnma co

rten.

nodig voor topsportprestaties? Welnee, meent
ingsdeskundige Sytske deWaart, en het groeiend aantal

dat geen vlees en vis eet bewiist dat. ln dit artikel
tips voor voeding en sport en gaat ze



DUURSPORT

KOOLHYDRATEN BELANGRIJK
Bij duursporten gaat het om het lang

volhouden van een activiteit. Denk

aan sporten als triatlon, duurloop,

wielrennen, roeien en zwemmen.
Uithoudingsvermogen is hierbij

essentieel. Het belangrijkste voor

de voeding van een duursporter is

dat die veel koolhydraten bevat.

De verbranding van koolhydraten

verloopt namelijk efficiënter dan die

van vet. Koolhydraten zitten hoofd-

zakelijk in granen, aardappelen, rijst,
peulvruchten en deegwaren.
Een vegetarische voeding bevat door-

gaans veel koolhydraten. Maar wan-

neer erg intensieve training vereist

is, kunnen er problemen ontstaan

om te komen tot een afdoende kool-

hydraatopname. Aangezien er dan

veel energie nodig is, moet je grote

hoeveelheden voedsel eten. Met
name vezelrijk voedsel heeft een

groot volume in verhouding tot de

energiewaarde. ln zo'n geval wordt
het aangeraden om vijf tot zes maal-

tijden verdeeld over de dag te eten.

Zo voorkom je ook inzinkingen door

een lage bloedsuikerspiegel.

{SNEL)KRACHTSPORT
EIWITTEN BELANGRIJK
Bij (snel)krachtsport kun je denken aan

sprinten, turnen, boksen, bodybuilding,

kogelstoten en gewichtheffen " Hier

gaat het om het ontwikkelen van

spierkracht. Eisen aan de technische

uitvoering van de beweging en het

coórdinatiegevoel zijn echter minstens

zo belangrijk. Om spierkracht te ont-

wikkelen, doe je krachttraining en moet

de voeding voldoende eiwit bevatten.

ln de praktijk wordt de rol van eiwit-
ten erg overdreven. Aan het eten van

eiwitrijke voedingsmiddelen zoals

vlees, vooral biefstukken, wordt te
veel waarde gehecht. Omdat de
gemiddelde Nederlandse voeding

al meer eiwit bevat dan wordt aan-

bevolen, hoeven krachtsporters echt

niet hun toevlucht te nemen tot extra

eiwitrijke voedingsmiddelen of

speciale eiwitpreparaten. Bovendien

eten sporters meer, omdat ze meer

energie verbruiken. Met deze grotere

hoeveelheid voedsel krijgen ze - bij

een juiste voedselkeuze - vanzelf

meer eiwitten binnen.

Het innemen van extra eiwitten is niet

alleen onnodig, het is zelfs onzinnig.

Extra eiwitten worden namelijk op-

geslagen als vet. Voldoende eiwit is
te halen uit granen, peulvruchten,

sojaproducten, noten, ei en (magere)

zuivelproducten.

EXTRAVITAMINEN ZIJN

NIET NODIG

Wie zich houdt aan de aanbevolen

hoeveelheden basisvoedin gsmiddelen

krijgt genoeg vitamines en mineralen

binnen. De extra energie die voor

sporten gaat veel vocht verloren door

transpiratie. Wacht niet met drinken

tot je dorst krijgt, want dan is de uit-

droging al begonnen.

Verdeel de dranken regelmatig over

de dag. Kies bijvoorbeeld (verdund)

vruchtensap of bouillon om vocht en

mineralen aan te vullen. Neem ook

de volgende tips ter harte:
. Zorg bij duurinspanningen (een uur

of langer) voor een ruime vochtinna-

me (tot zo'n driekwart liter per uud.
. Drink liever geen ijskoude dranken,

want die kunnen maagklachten

veroorzaken.

CONCLUSIE

Samengevat volstaat voor de gemid-

delde recreatieve (vegetarische) sporter

simpelweg gezond eten. Hiermee

Het innemen van extra eiwitten is
niet alleen onnodig, het is zelÍs onzinnig

het sporten nodig is, kan het beste

worden gehaald uit normale voedings-

middelen, omdat die ook de nodige

vitamines en mineralen leveren. Extra

vitamines verhogen de prestaties niet.

Een vitaminetekort kan de prestaties

wel nadelig beïnvloeden, maar de kans

op een tekort is erg klein. Wie toch

extra vitamines wil slikken, doet er

verstandig aan een supplement met
niet meer dan eenmaal de aanbevolen

dagelijkse hoeveelheid te slikken.

ZORG VOOR VOLDOENDE VOCHT

Voldoende vocht is noodzakelijk om

afvalstoffen te kunnen verwijderen

en de lichaamstemperatuur onder

controle te houden. Bij intensief

krijg je alles binnen wat je voor het

sporten nodig hebt. Voor topsporters
die minimaal dnemaal per week ge-

durende één tot twee uur intensief

trainen kan een persoonlijk advies

van de (sport)diëtist zinvol zijn. leder

Iichaam, maar ook iedere sport, kent

zijn eigen behoeftes en aandachts-
punten. Daarom kan een optimale

voeding op maat net die paar secon-

den of meters verschil maken.

VOOR IV]EER INFORMATIE OVER EEN

G EVAR I EERDE VEG ETAR ISCH E VO EDI NG,

ZI E WWW.VEG ETARI ERS. N L/
WIN KELI/-SCH IJ F//-SCH IJFASPX.

ALGEMENE INFORMATIE OVER SPORT
EN VOEDING GEEFT DE WEBSITE VAN
HET VOEDINGSCENTRUM:

WWW.VOEDINGSCENTRUM NL.
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TEKST: LOUISE CORNELIS

FOTO: HENK VERMAAS

" lk sport veel. lk doe vooral duurspor-

ten als fietsen en hardlopen, en daarin

ben ik een echte diesel: rk ga niet zo

heel hard, maar ik kan het wel lang

volhouden. lk fiets bijvoorbeeld graag

lange tochten. Mijn record staat op

320 kilometer, een' Rondj e Zuiderzee'.

lk rijd ook wel in de bergen en ik heb

een aantal klassiekers gefietst, zoals

de Amstel Gold Race en Luik-Baste-

naken-Luik. Hardlopen doe ik sinds

een paar jaar vooral als wintertraining;

ik heb er net mijn eerste halve mara-

thon op zitten, en de hele kriebelt.

Naast sporter ben ik vegetariër, maar

die twee dingen hebben niet zo heel

veel met elkaar te maken, zeker niet in
negatieve zin, misschien wel in posi-

tieve zin. Met'niet negatief'bedoel ik

dat er geen enkele reden is waarom
je als vegetariër niet goed zou kunnen

sporten. Wat ik begrepen heb uit de

literatuur daarover is hooguit de com-

binatie vrouw + duursport + vegeta-

risch eten een risico voor wat betreft

ijzer. Maar ik ben daarnaast ook nog

bloeddonor; en dus wordt mijn HB-ge-

halte een paar keer per jaar gecontro-

leerd. Het is nog nooit te laag geweest.

Mensen zijn wel eens bang voor

een tekort aan eiwitten, maar dat is

sowieso in onze samenleving heel

zeldzaam. Doordat je als sporter meer

kunt en moet eten, krijg je vanzelf

meer voedingsmiddelen binnen: meer

vitamines en mineralen, maar ook

meer eiwitten dus" Tenminste. als je

gezond eet. Want dat is wel belangrijk.

En dat brengt me op de positieve

Louise Cornelis.
'Als sportende vegetariër
is hei smullen geblazen"
Leven-vriiwilliger Louise Cornelis sport veel en is vegetariër.
En dat bevalt haar goed.

kant van het verhaal: als vegetariër

eet je gemiddeld gezonder dan als

vleeseter; dat is al langer bekend.

En dat geldt dus ook voor sportende

vegetariërs. Want de basis voor goede

sportvoeding is dezelfde als die voor
goede voeding in het algemeen:

groente, fruit, vezels, afwisseling,

niet te vet en dergelijke. Dat is voor

de meeste vegetariërs allemaal

nogal vanzelfsprekend.

NEGEN GEBAKJES INTWEE DAGEN

Voor duursport in het bijzonder geldt

dan nog dat je je energie zo veel mo-

gelijk uit koolhydraten moet halen. Een

vegetarisch voedingspatroon is daar-

aan rijk, door bijvoorbeeld het gebruik

van peulvruchten en het belang van

rijst en pasta en dergelljke. Mijn eten

bestaat uit een flinke berg rijst, pasta,

aardappelen of couscous, en daarbij

minstens 250 gram groenten. Daarna

doe ik er nog iets bij om er een lekkere

en volwaardige maaltijd van te maken

- maar dat dat geen vlees is, speelt

dus niet zo'n heel grote rol.

Rond intensieve of lange trainingen,

zware tochten en wedstrijden komt

er dan nog wel iets bij. Dan gebruik ik

sportvoeding: energierepen en -drank.

De repen koop ik kant-en-klaar; de

drank maak ik zelf uit druivensuiker,

zout en citroensap - net zo goed en

veel goedkoper dan wat je kunt kopen.

lk gebruik ze tijdens de inspanning en

ook meteen erna, want het schijnt zo

te zijn dat een snelle aanvulling van

de energievoorraad in je spieren het

herstel bevordert. Dan het laatste

voordeel. Als sportende vegetariër

is het smullen geblazen! Een duur-

sporter kan en moet veel eten. ln de

ogen van andere mensen eet ik dus

waanzinnige hoeveelheden - zonder

dik te worden. Lekker toch? |

Een paar jaar geleden ben ik door Afrika

gefietst, 10.000 kilometer in vier

maanden. lk had me voorgenomen om

de hele tijd zo veel mogelijk te eten

om op gewicht te blijven. Dat is gelukt

en het was erg lekker. lk herinner me

nog de twee rustdagen die we door-

brachten in Addis Abeba - rk heb toen

wel negen gebakjes gegeten | "

LOUISE CORNELIS SCHREEF EEN BOEK

OVER HAAR FIETSTOCHT DOOR AFRIKA:

AFZI E N VO O R BEGI/V/VERS,

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE DEWEBSITE

WWW.AFZI ENVOOR BEG I N N E RS. N L.
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