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  Ben jij in evenwicht?

 Speciale voeding: niet nodig

Je lijf heeft veel energie nodig. In ‘Eten = Energie + 
gezondheid’ heb je kunnen lezen dat je lijf die  energie 
uit je eten en drinken haalt. In je darmen worden de 
voedings stoffen uit je eten gehaald en afgegeven aan 
je bloed. Je bloed transporteert ze daarna door heel je 
lijf. Als je je spieren gaat gebruiken, verbranden die 
de voedingsstoffen en zuurstof. Er komt dan warmte 
vrij. We noemen dit verbranding.

Het is natuurlijk belangrijk dat je genoeg brandstoffen 
hebt, maar ook niet te veel. Als je verder leest, kom  
je te weten hoe je zorgt dat de balans niet te ver 
doorslaat naar de ene of de andere kant.

Ben jij in evenwicht?

Soms eet je meer dan je op een dag nodig hebt. Je 
lichaam ‘bewaart’ die energie en maakt er vet van.  
Je kunt dat vet gebruiken als je op een dag minder eet 
dan je nodig hebt. Je begrijpt wel dat je lichaam steeds 
meer vet aanmaakt als je altijd meer eet dan je nodig 
hebt. Je wordt dan natuurlijk zwaarder. 
Als je heel veel beweegt of te weinig eet, gebruik je 
juist meer energie dan er binnen komt. Je wordt dan 
minder zwaar en valt af.
Je lichaam probeert je altijd in balans te houden. Het 
wil het liefst dat de hoeveelheid energie die je via je 
eten binnenkrijgt gelijk is aan de energie die je 
gebruikt door te bewegen. Als dat zo is dan ben je in 
evenwicht oftewel met je ‘energiebalans’ zit het oké. 

Energieverbruik en gewicht
Als je meer weegt, verbruik je voor eenzelfde 
activiteit meer energie dan als je lichter bent. Daarom 
moet iemand die zwaarder is meer eten om in balans 
te blijven dan iemand die lichter is. Dit geldt natuurlijk 
alleen als ze evenveel doen op een dag.

In de tabel hieronder zie je hoeveel energie een 
activiteit kost per kilogram lichaamsgewicht. 

SPORT KCAL/KG/UUR *
Badminton 4,5
Hockey 8,0
Judo 10,0
(Jazz)ballet 6,0
Paardrijden 4,0
Tennis 7,0
Turnen 4,0
Voetbal 7,0
Wandelen (5 km / uur) 3,5
Zwemmen 6,0
Bron: Voedingscentrum (april 2009)

*Voorbeeld: 
Stel: je weegt 30 kilo en je wandelt een uur. Je 
verbrandt dan 3,5 x 30 = 105 kcal. Maar als je 70 kilo 
weegt, verbruik je voor dezelfde activiteit (een uurtje 
wandelen) 3,5 x 70 = 245 kcal. Je kunt je dus 
voorstellen dat je vader en moeder meer energie 
nodig hebben dan jij. 

Zoek je evenwicht

   Als je een lang stuk rustig fietst, 
raak je meer vet kwijt dan als je 
een kort stukje heel hard fietst. Dat 
komt omdat je lichaam eerst zijn voorraad koolhydraten verbrandt en dan pas 
overschakelt naar de vetverbranding.

   Er is een verschil tussen buikhonger en 
hoofdhonger. Buikhonger krijg je als je energie op raakt. Je hebt dan weer eten nodig. Bij buikhonger rommelt je maag. Bij hoofdhonger heeft je lijf eigenlijk niets nodig. Je wilt dan om een andere reden eten. Je hebt bijvoorbeeld hoofdhonger 
•	 als	je	eet	uit	gewoonte	(in	plaats	van	als	je	echt honger hebt)
•	 als	je	verdrietig,	boos	of	teleurgesteld	bent•	 als	je	je	verveelt

Als je gaat bewegen in plaats van eten als je hoofdhonger hebt, word je weer vrolijk. Beter!!
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Speciale voeding: niet nodig

Als je eet volgens ‘De Schijf van Vijf’, krijg je genoeg 
energie en voedingsstoffen binnen om ook bij het 
sporten goed te kunnen presteren. Bij recreatief 
sporten heb je dus echt geen speciaal dieet nodig. 

Pieken op pasta
Topsporters eten graag pasta. Gewoon omdat daar 
veel koolhydraten in zitten. Die koolhydraten geven 
lekker snel energie. Ook brood, fruit, aardappelen, 
rijst en peulvruchten zijn om die reden goed voor 

sporters. 
Misschien zie je sporters 
tijdens een wedstrijd 
wel eens bananen eten. 
Weet je waarom ze dat 
doen? Bananen zijn 
lekker makkelijk: je 
kunt ze kant-en-klaar 
eten. Bovendien geven 
ze snel energie.

Een sportdrankje?
De meeste sportdrankjes uit de supermarkt en 
sportkantine bevatten heel veel suiker. Ze geven dan 
ook veel energie. Sommige wel 200 kcal per flesje! 
Om die kilocalorieën te verbruiken, moet je als je  
30 kilo weegt wel een vol uur stevig voetballen. Snap 
je nu waarom sportdranken eigenlijk bedoeld zijn 
voor sporters die heel intensief en langdurig sporten 
en daarbij ook veel zweten? Als jij niet aan topsport 
doet, heb je die drankjes echt niet nodig. Je kunt beter 
water drinken om je dorst te lessen. En je 
energievoorraad? Die vul je gewoon aan met een 
banaan of bruine boterham met kaas. Veel gezonder!

Tips om lekker fit én op gewicht te blijven
  Fiets of wandel naar school
  Eet zoveel mogelijk uit ‘De Schijf van Vijf’. 

Je eet dan elke dag lekker, gevarieerd en 
gezond

  Ontbijt elke dag en eet op regelmatige tijden
  Beweeg minimaal een uur per dag en 

probeer regelmatig te sporten
  Zin in een tussendoortje? Neem fruit of een 

volkoren biscuitje. Ook groenten 
(bijvoorbeeld komkommers en wortels) zijn 
uitstekend voor tussendoor

  Vraag je ouders eens of ze voor de kleine 
pauze fruit of groente mee willen geven in 
plaats van een koek

  Pas op met frisdrank; daar zit veel suiker in. 
Drink liever water of thee zonder suiker

  Laat je niet beïnvloeden door vrienden die 
ongezond eten en/of niet bewegen. Laat ze 
maar eens zien dat je met gezond eten en 
sporten veel meer bereikt!


