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Koolhydraten de grote boosdoener? 
Een fabeltje!” 
Stephanie Scheirlynck pleit voor voedingspatroon 
aangepast aan energieverbruik  

 

 
Sinds de Spelen van Rio wordt ze in de media opgevoerd als 
het geheim achter het succes van drie van de zes Belgische 
medaillewinnaars.  
Stephanie Scheirlynck is de sportdiëtiste van onder anderen 
Greg Van Avermaet, Nafi Thiam en Jolien D’Hoore. Ze weigert 
mee te stappen in het revolutionaire verhaal dat een aantal 
dieetgoeroes de jongste tijd willen promoten en pleit voor 
nuance. 

 

Tegenwoordig is het niet meer fijn om een koolhydraat te zijn. Uit de visietekst van een 

bekende zelfverklaarde voedingsdeskundige: ‘De klassieke voedingsleer promoot veel 

koolhydraten en weinig vet, terwijl de nieuwe visie het omgekeerde aanbeveelt: minder 

koolhydraten en de herwaardering van de vetten. Deze progressieve visie op voeding zie 

je overal in de wereld opkomen en wint aan terrein.’ Koolhydraten, te vinden in 

bijvoorbeeld pasta, brood, rijst, aardappelen, muesli en fruit, worden als ‘dikmakers’ met 

alle zonden van Israël beladen. We kunnen ze maar beter, zo klinkt het, voorgoed van 

ons bord bannen en vervangen door ‘gezonde’ vetten.  

Stephanie Scheirlynck, auteur van Het sportkookboek en Het sportkookboek voor 

jongeren, is geen aanhanger van deze nieuwe ‘wetenschap’, die volgens haar een 

gevaarlijk zwart-witverhaal ophangt. “Je hoort nu vaak dat koolhydraten de grote 

boosdoener zijn. ‘Haal die er maar uit en doe maar olijfolie, pijnboompitjes, zalm en 

avocado’s in uw slaatje, want da’s gezond.’ Maar dan vertelt men een halve leugen. 

Olijfolie, noten, zalm en avocado’s bevatten onverzadigde vetten en dat zijn inderdaad 

de ‘goede’ vetten. Maar er bestaan geen mirakels: ook die gezonde vetten bevatten 

calorieën en worden in het lichaam opgeslagen. We hebben ongeveer één gram vet per 

kilogram lichaamsgewicht per dag nodig. Eén avocado bevat dertig gram vet, een hand 

noten eveneens. Daarmee alleen zitten veel vrouwen al aan de dagelijks benodigde 

hoeveelheid en dan hebben we de zalm en olijfolie nog niet meegeteld. Veel mensen 

krijgen een hoger vetpercentage door minder koolhydraten te eten, waardoor ze hun 

eigen spiermassa beginnen aan te spreken als er koolhydraten nodig zijn om suikers vrij 

te maken. En tegelijkertijd zitten ze aan te vullen met vet, veel meer dan ze eigenlijk 

nodig hebben.  
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Je kunt dus niet zeggen: ‘Ik ga er vandaag eens de eiwitten uithalen en morgen de 

koolhydraten.’ Als je te veel koolhydraten eet, word je er dikker van, maar dat geldt voor 

vetten, eiwitten en alcohol – de andere stoffen die calorieën aanbrengen – evengoed. 

Want vergis je niet: één gram koolhydraten brengt misschien wel vier kilocalorieën aan 

(net als één gram eiwit, nvdr), maar één gram vet komt overeen met negen kilocalorieën 

(één gram alcohol met zeven kilocalorieën, nvdr).” 

Vóór het sporten 

Voor sporters zijn koolhydraten een onontbeerlijke brandstof. 

“Niet alleen het aantal calorieën dat je eet, is belangrijk”, zegt 

Scheirlynck. “De energie moet ook uit de juiste voedingsstoffen 

gehaald worden. Net zoals je met een benzinewagen geen 

diesel mag tanken, moet je als sporter de juiste brandstof 

tanken. Als de intensiteit van je inspanning wat verhoogt en je 

in hogere hartslagzones terechtkomt, schakelt je lichaam meer 

en meer over van vetverbranding op koolhydratenverbranding. 

Op dagen dat je intensief traint, moet je voeding dus rijk zijn 

aan koolhydraten. Op rustiger dagen kan je het wel met wat 

minder koolhydraten doen.” 

 

 

“Net zoals je met een 
benzinewagen geen 
diesel mag tanken, 
moet je als sporter 
de juiste brandstof 

tanken” 

Als je gaat sporten, is het belangrijk dat je je koolhydratenvoorraad op voorhand goed 

aanvult, geeft Scheirlynck mee. “Bij voorkeur met de volwaardige vorm van koolhydraten, 

dus vezelrijke voeding met vitaminen en mineralen in. Denk aan volkorenpasta, bruine 

rijst, quinoa, muesli, havermout … Door de vezels komt de energie trager vrij en heeft het 

lichaam dus de tijd om de voedingsstoffen ook effectief op te nemen. Terwijl 

enkelvoudige koolhydraten, in vezelarmere voeding zoals een witte boterham, heel snel 

door het lichaam passeren. Het lichaam heeft daardoor de tijd niet om de 

voedingsstoffen op te nemen. Al maak ik weleens een uitzondering op competitiedagen, 

zeker als een sporter weinig tijd heeft omdat er meerdere wedstrijden op één dag op 

het programma staan, zoals in het zwemmen of in de meerkamp in de atletiek, of als hij 

of zij door de stress geen hap door de keel krijgt. In plaats van dan met een volle maag 

te moeten hoogspringen of heel de tijd op het toilet te moeten zitten, gaat dan de 

voorkeur naar iets vezelarmer eten. Bijvoorbeeld geen vlees en kaas, maar gewoon pasta 

met tomatensaus. Of pannenkoeken of wit brood met confituur.” 

Tijdens het sporten 

In onze koolhydratentank kunnen we maximaal ongeveer 2.000 kilocalorieën opslaan. 

Onze reserve is dus heel beperkt vergeleken met onze vetvoorraad, die zelfs in scherpe 

lichamen altijd groot genoeg is en in principe oneindig groot kan zijn – er zijn mensen 

die een paar honderd kilo wegen. “Met een volle koolhydratentank kunnen we zeker een 

inspanning van een uur leveren”, zegt Scheirlynck.  
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“Vanaf dan moeten we onze voorraad koolhydraten aanvullen, willen we dezelfde 

intensiteit kunnen aanhouden. Voor een inspanning tussen één en twee uur raad ik aan 

om onderweg tot dertig gram koolhydraten per uur aan te vullen. Ligt de intensiteit 

laag, kan je in je drinkbus wat isotone sportdrank doen: daarin zit dertig gram 

koolhydraten per halve liter. Ligt de intensiteit wat hoger, dan neem je beter ook iets 

mee om te eten: een banaan, een graanreep, wat peperkoek of een Sultanakoekje 

bijvoorbeeld. Voor een inspanning van twee tot drie uur neem je best zestig gram 

koolhydraten per uur in, en voor een nog langere inspanning negentig gram per uur. 

Negentig gram koolhydraten per uur, wat neerkomt op 360 kilocalorieën, is nu eenmaal 

de maximale hoeveelheid die het maag- en darmstelsel kan verwerken, ongeacht je 

leeftijd, lengte of gewicht.” 

Wie al eens integraal naar een wielerwedstrijd op tv kijkt, zal 
zien dat de renners van bij de start al aan het eten en drinken 
zijn. “Ze weten dat ze koolhydraten moeten opsparen voor in 
de finale”, legt Scheirlynck uit. “Als ze er hun koolhydraten in 
het begin al doorjagen en niet aanvullen, komen ze op het 
einde gegarandeerd in de problemen: de fameuze klop van de 
hamer, het punt waarop de koolhydraten op zijn en het 
lichaam overschakelt van koolhydraten- op vetverbranding. 

 

“Ze weten dat ze 
koolhydraten moeten 
opsparen voor in de 

finale” 

Als we onze motor doen draaien op vetten, kunnen we nog wel uren verder sporten, 

maar aan een veel lagere hartslag en dus veel minder efficiënt. De hoge hartslagen halen 

we eenvoudigweg niet meer. Een wielrenner van zeventig kilo en met tien procent vet 

bijvoorbeeld heeft ongeveer voor 50.000 kilocalorieën energie in reserve. Als één bergrit 

in de Tour 10.000 kilocalorieën vereist, kan hij in theorie vijf ritten rijden zonder te eten. 

Maar dan zal zijn lichaam op honderd procent vetverbranding overschakelen. En daar 

raakt hij geen col mee op.” 

Na het sporten 

Koolhydraten zijn ook na het sporten een essentiële voedingsstof. Of de inspanning nu 

van korte of lange duur was, weinig intensief of heel intensief, aangeraden wordt om 

altijd binnen de twee uur een maaltijd te nemen. “In de eerste plaats moet die eiwitrijk 

zijn”, zegt Scheirlynck. “Proteïnen zijn in tegenstelling tot koolhydraten en vetten geen 

brandstof, maar een bouwstof. Ze zorgen voor het herstel en de opbouw van de spieren 

na de inspanning. Je vindt ze bijvoorbeeld in vlees, vis, ei en melkproducten. Maar 

daarnaast moet je dus ook je koolhydraten weer aanvullen. Een wielrenner bijvoorbeeld 

kan tijdens een rit in de Ronde van Frankrijk maar een vierde tot een derde van de 

nodige calorieën innemen op de fiets, puur door de beperkingen van het menselijke 

maag- en darmsysteem. Na de etappe moet hij dus nog pakweg 5.000 van de 7.000 

kilocalorieën aanvullen. Sporters die hard en veel trainen, worden maar beter als ze 

helemaal hersteld zijn van de vorige training.  
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Zo bouwen ze iets op. Als je naar de training vertrekt en al lang niet meer gegeten hebt, 

onderweg alleen maar water drinkt en daarna meteen gaat slapen, train je je helemaal 

leeg. Dan herstel je daar niet van en breek je af in plaats van op te bouwen.” 

“Bij veel sporters is voeding soms het laatste waar ze aan denken wanneer ze zich 

afvragen hoe ze nog progressie kunnen boeken. Nochtans kan het belang van 

sportvoeding nauwelijks overschat worden”, besluit Scheirlynck. “Niet alleen omdat we er 

energie en belangrijke bouwstoffen voor het herstel uithalen, maar ook ter preventie van 

blessures. Soms komen sporters bij mij langs met chronische ontstekingen of 

overbelastingsletsels. Dan blijkt dat ze elke dag zowat hetzelfde eten en telkens evenveel, 

of ze nu een trainings- of een rustdag hebben. Terwijl hun voeding natuurlijk moet mee 

evolueren in functie van het energieverbruik. Anders dreigen ze hun eigen spiermassa 

aan te spreken als bron van energie en zelf spierscheurtjes op te wekken.”  

 

 

Verslag door Benedict Vanclooster van de  
presentatie van Stephanie Scheirlynck ‘Gezonde (sport)voeding’ op de 

Kennisdag gezond sporten op 7 december 2016 in het AFAS-stadion te Mechelen. 

 


