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1 Introductie 
Judo, voeding en gewicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door beter en 
bewuster om te gaan met voeding en gewicht zit je lekkerder in je vel, kun je harder 
trainen, sneller herstellen en loop je minder risico op blessures. Bovendien leidt betere 
voeding tot betere prestaties – niet alleen op de korte, maar vooral ook op de lange 
termijn.  

Discussies over judo en eten gaan algauw over niet eten – afvallen. Op afvallen (ook wel 
bekend als “aftrainen” of “gewicht maken”) lijkt nog altijd een flink taboe te liggen in de 
judowereld. In theorie is iedereen tegen aftrainen en zeker bij jongeren, maar de praktijk 
is anders. Recent onderzoek door “onze eigen” sportarts en oud-topjudoka Jessica Gal 
en psychologe Karin de Bruin laat zien dat afvallen onder wedstrijdjudoka’s in Nederland 
eerder regel dan uitzondering is. Het gebeurt op alle niveaus en begint al op jonge 
leeftijd. Hoe jonger er met afvallen wordt begonnen, des te extremere vormen neemt 
het aftrainen aan op latere leeftijd. Er is doorgaan weinig tot geen begeleiding bij het 
aftrainen, wat naast fysieke gevaren ook nog eens veel psychische druk met zich 
meebrengt. 

Om iets aan deze situatie te veranderen moet worden ingezet op gedragsverandering 
en cultuuromslag binnen de judowereld. TopJudo Amsterdam neemt hierin graag het 
voortouw. Door het opstellen van richtlijnen voor voeding en gewicht hopen wij het 
onderwerp voeding allereerst weer in een positief daglicht te brengen – bewust eten is 
lekker en leuk! Daarnaast willen we openheid tussen judoka’s, ouders en trainers 
bevorderen – vragen stellen mag, twijfelen is prima en als je moeite hebt met voeding of 
gewicht dan helpen wij je graag. Tot slot zijn wij niet principieel tegen aftrainen – wel zijn 
we tegen aftrainen wegens verkeerde motieven, op verkeerde manieren of op 
verkeerde momenten in je ontwikkeling.  

In dit document presteren we allereerst een aantal richtlijnen rondom voeding voor 
judoka’s in het dagelijks leven van school en trainen. Daarna gaan we specifiek in op 
voeding bij een wedstrijddag en we bespreken in welke situaties, om welke redenen en 
op welke manier je verantwoord kunt aftrainen.  
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2 Voeding rond school en trainen   
Als wedstrijdjudoka heb je een volle agenda. Iedere dag naar school en bijna elke avond 
op de judomat. Daarnaast ben je in de groei en heeft je lichaam extra bouwstoffen 
nodig. De volgende acht tips helpen je om voldoende goede voedingsstoffen binnen te 
krijgen op de juiste momenten van de dag. Deze tips gaan op voor alle judoka’s en ook 
nog eens altijd, zelfs (of misschien wel juist…) als je op je gewicht moet letten. 

1. Drink de hele dag water 
2. Isotoon houdt je scherp 
3. Neem de tijd voor het ontbijt 
4. Timing is belangrijk 
5. Eet en drink ook na de training 
6. Kies gezond 
7. An apple a day 
8. Houd het leuk en lekker 

2.1 Drink veel water  
Drink water voor, tijdens en na het sporten. Gemiddeld heeft ieder mens 1,5 liter water 
per dag nodig, maar jij als sporter kan nog wel wat extra gebruiken. Met name als er ’s 
avonds een training op het programma staat, is het belangrijk dat je voldoende 
gehydrateerd, dat wil zeggen met voldoende vocht in je lijf, de mat op stapt. Een goede 
tip is om altijd een leeg flesje in je tas te hebben dat je op school kunt vullen met water. 
Ook is het verstandig om nog even een glas water te drinken voor je vertrekt naar de 
training.  

Af en toe een glaasje sap of limonade is natuurlijk prima, maar probeer om van water je 
standaard dorstlesser te maken. Alleen maar water drinken saai? Doe eens een schijfje 
citroen, limoen of komkommer in je water voor een frisse twist. Of ga voor kopje thee 
(zonder suiker).  
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Om te controleren of je voldoende drinkt is er een simpele test 
die je zelf kunt afnemen: de plas-test.  

Vergelijk de kleur van je urine met het plaatje hiernaast. Lijkt de 
kleur van je urine het meest op kleur 1 tot 3, dan zit je goed. Bij 4 
of hoger is je vochtspiegel te laag, we zeggen dan dat je 
gedehydrateerd bent. Hierdoor kun je niet optimaal trainen en 
je loopt risico op onder meer kramp, duizeligheid en misselijkheid.  

Tijdens de training verlies je vocht; het is belangrijk  om dit tijdens 
en na de training bij te vullen. Tijdens de training mag je gerust 
een hele bidon leegdrinken, gevolgd door nog eens 500 ml na 
de training.  

2.2 Isotoon houdt je scherp 
Bij zware trainingen (zoals randori trainingen) en tijdens wedstrijden verbruik je naast 
vocht ook veel energie. Niet alleen je spieren hebben energie nodig, ook je hersenen. 
Wanneer de energievoorraad in je spieren en hersenen daalt, nemen ook je 
concentratie en reactievermogen af. Je kwaliteit van trainen zakt, je bent minder alert 
en een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker bij een vechtsport als judo. Bovendien verlies 
je door te zweten niet alleen vocht maar ook zouten, die eveneens een belangrijke rol 
spelen bij het functioneren van spieren en hersenen. 

Daarom raden wij aan om bij zware trainingen met veel randori en tijdens toernooien 
een isotone dorstlesser te drinken. Een isotone dorstlesser vult naast vocht ook de verloren 
koolhydraten en mineralen aan. Isotone drank bevat dezelfde hoeveelheid deeltjes als 
je bloed en wordt daardoor sneller opgenomen. Isotone dorstlesser bevatten 6-8 gram 
koolhydraten per 100 ml. Je kunt isotone (sport)dranken kopen in de supermarkt, maar 
ook eenvoudig zelf maken door bijvoorbeeld een halve bidon appelsap of limonade te 
verdunnen met een halve bidon water. 

2.3 Neem de tijd voor het ontbijt 
Elk lichaam, en zeker dat van een jonge sporter, heeft na een nacht slapen behoefte 
aan nieuwe energie. Die energie haalt het lichaam vooral uit koolhydraten. Volop 
koolhydraten zitten er in bruin brood (2-3 sneetjes voor een goed ontbijt). Wie ’s ochtends 
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moeite heeft met eten kan ook kiezen voor bijvoorbeeld yoghurt met ontbijtgranen of 
een drinkontbijt. 

2.4 Timing is belangrijk 
De gulden regel is: hoe korter voor de inspanning, hoe kleiner de maaltijd. Ideaal is een 
koolhydraatrijke maaltijd circa twee uur voor het begin van de training. Dat is vaak niet 
haalbaar als je rond etenstijd traint. In dat geval kun je de maaltijd in tweeën delen: de 
ene helft een uur voor de training, de andere helft erna. Voor je naar de training vertrekt 
kun je nog wel een koolhydraatrijke snack nemen voor wat extra energie, zoals een 
banaan of een plak ontbijtkoek. 

2.5 Eet en drink ook na de training 
Direct na de training begint het herstel en de voorbereiding van je lichaam op de 
volgende dag, waar waarschijnlijk school en misschien wel weer een training op het 
programma staat. Na de training moet je natuurlijk het verloren vocht aanvullen, drink 
dus altijd nog wat water na de training (ca. 500 ml). Een avondmaal na de training moet 
vooral rijk zijn aan koolhydraten (om je energievoorraad bij te vullen) en eiwitten (voor 
het spierherstel). Koolhydraten zitten in aardappelen, pasta, rijst en peulvruchten; 
eiwitten in vlees, vis en zuivel. Leer jezelf aan om altijd na de training nog wat te eten, 
ook als je al voor de training je avondmaal gegeten hebt en/of eigenlijk niet zo’n trek 
hebt. Neem bijvoorbeeld nog een schaaltje kwark met noten of een broodje met ei.  

2.6 Kies gezond 
Leer jezelf aan om gezonde keuzes te maken. Drink een glas water in plaats van frisdrank, 
ga voor bruine of volkoren brood/rijst/pasta in plaats van wit, en kies voor magere in 
plaats van volle melk, yoghurt of kwark. Natuurlijk mag je best eens een uitzondering 
maken, maar maak van gezonde, hoogwaardige producten de standaard. Speciaal 
om gezond te kiezen heeft het Voedingscentrum een keuzetabel opgesteld, die je kunt 
bekijken via de volgende link:  

http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/eet-gevarieerd/hoe-kies-ik-gezond-
keuzetabel.aspx 
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2.7 An apple a day… 
Als opgroeiende sporter vraag je veel van je lijf. Juist bij (top)sporters liggen ziekte en 
infecties dan ook op de loer. Houd je weerstand op peil door voldoende groente en fruit 
te eten. De richtlijn is ten minste 200 gram groente en 2 stuks fruit per dag.  

2.8 Houd het leuk en lekker 
Gezond en bewust eten is belangrijk voor ieder mens en voor (opgroeiende) sporters des 
te meer, maar we hoeven niet te overdrijven. Vlak voor een toernooi moet je soms wat 
extra opletten, maar verder mag je heus wel eens wat snoepen of snacken. Wanneer je 
te streng bent voor jezelf dan is de kans op excessen des te groter – het is simpelweg niet 
vol te houden. Kortom leer jezelf aan om bewust en gezond om te gaan met voeding, 
maar houd het vooral leuk en lekker!  

3 Voeding op een wedstrijddag 
Het is zover: je hebt veel en hard getraind, goed gelet op je voeding en je rust en 
misschien heb je zelfs een beetje moeten aftrainen. Vandaag is de wedstrijddag en je 
hoopt al je inspanningen te kunnen verzilveren. Op een toernooidag speelt voeding een 
belangrijke rol om maximaal te kunnen presteren. 

3.1 Start van de wedstrijddag 
Zoals elke dag start ook je wedstrijddag met opstaan en ontbijten. Hoef je je geen zorgen 
te maken om je gewicht, dan neem je dus gewoon een volwaardig en energierijk ontbijt. 
Zit je op het randje, dan ontbijt je licht of wacht je tot na de weging. 

3.2 Na de weging 
Wanneer je gewogen bent en je hebt nog weinig/niets gegeten, of het is al een tijdje 
geleden dat je iets gegeten/gedronken hebt, is het nu tijd om je lichaam van voldoende 
vocht en energie te voorzien voor je wedstrijden. Het is in de eerste plaats belangrijk dat 
je je goed voelt bij wat je eet. Wees niet bang om hier op kleinere toernooien of rond 
trainingen wat mee te experimenteren, zodat je bij de belangrijke wedstrijden weet wat 
werkt voor jou. Je hebt behoefte aan voedsel dat energierijk en licht verteerbaar is, zoals 
wit brood met jam, ontbijtkoek of banaan. Drink er ook voldoende bij zodat je met een 
goede vochtbalans je wedstrijddag begint. 
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3.3 Tijdens de wedstrijden 
Tijdens de wedstrijden is het aanvullen van vocht het voornaamste, drink dus tussen je 
wedstrijden door. De voorkeur gaat uit naar een isotone dorstlesser (zie hierboven bij 2.2) 
waarmee je naast vocht ook verloren koolhydraten en mineralen aanvult. Zit er veel tijd 
tussen de wedstrijden dan kun je ook wat eten om je energie bij te vullen.  

3.4 Na de wedstrijden 
Na de wedstrijd is er vaak een gevoel van ontlading en wie weet valt er wel een mooie 
overwinning te vieren. Zeker wanneer je naar de wedstrijd toe extra op je voeding hebt 
moeten letten, mag je de teugels best wat laten vieren – maar sla niet door en ga niet 
als een bezetene zitten snacken, zeker niet als binnen 1 of 2 weken de volgende wedstrijd 
alweer wacht. Net als na aan training heb je na een wedstrijd behoefte aan vocht, 
koolhydraten en eiwitten. Zeker wanneer er de volgende dag weer school en/of 
trainingen op het programma staan, is het belangrijk om te zorgen dat je goed herstelt. 

4 Aftrainen 
TopJudo Amsterdam wil aftrainen zeker niet promoten, maar wij willen dit onderwerp wel 
uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken tussen judoka’s, coaches en ouders.  

Gezond aftrainen is mogelijk en kan jouw ontwikkeling als judoka op sommige momenten 
ten goede komen, maar alleen wanneer je normaliter een gezond voedingspatroon 
hebt zoals eerder beschreven. Om af te trainen zal je in  aanloop naar je toernooi extra 
strikt moeten zijn op je voeding; je wilt namelijk wel alle voedingsstoffen binnenkrijgen die 
je nodig hebt voor training, herstel en groei, maar weinig tot geen andere overbodige 
voedingsstoffen.  

Aftrainen kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op jouw motivatie, 
prestatie, ontwikkeling, groei en (zowel fysieke als mentale) gezondheid. Regels over 
wanneer je wel of niet kunt aftrainen zijn daarom eigenlijk niet op te stellen. Wel hebben 
wij enkele algemene uitgangspunten geformuleerd: 

4.1 Groei en bloei 
De meeste judoka’s bij TopJudo Amsterdam zijn in de groei. Dat betekent dat je 
gemiddeld elk jaar wel een gewichtsklasse doorschuift en soms zelfs meer. Zodra je 
zwaarder weegt dan de grens van je huidige gewichtsklasse, dan stap je over en ga je 
de sportieve strijd aan in de volgende categorie. Blijf niet te lang hangen in je oude 
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gewichtsklasse; hoe eerder je overstapt hoe meer tijd je hebt om (letterlijk en figuurlijk) in 
je nieuwe gewichtsklasse te groeien. 

4.2 Bezint eer gij begint 
Vergis je er niet in, aftrainen is zwaar (en nee, dat is geen woordgrap). Om verantwoord 
af te trainen moet je soms al weken van tevoren starten. Bovendien ben je er de hele 
dag mee bezig, je kunt het niet even een dagje overslaan. Bedenk van tevoren dus goed 
waarom je gaat aftrainen (wat is je doel) en of je het daarvoor over hebt.  

4.3 Begin op tijd 
Wanneer je op een gezonde manier wilt aftrainen dan zal je op tijd moeten beginnen. 
Een hongerdieet, waarbij in korte tijd veel gewicht verloren wordt, gaat ten koste van de 
prestatie. Het gewicht dat dan verloren gaat bestaat uit water, koolhydraten en 
spiermassa. De vuistregel bij goed aftrainen is een halve kilo per week. Dit doe je door 
extra gezond te eten met voldoende goede voedingsstoffen en extra op te letten dat je 
geen overbodige vetten en suiker binnenkrijgt. Op die manier kun je gestaag vet 
verliezen terwijl je je spiermassa (en dus je kracht) behoudt.  

4.4 Overleg 
Wanneer je overweegt om af te trainen dan overleg je dit altijd met een trainer van TJA. 
Samen kunnen jullie bepalen of het voor jou op dit moment wel of niet verstandig is om 
af te trainen en zo ja, op welke manier je dit dan kunt aanpakken. Hierbij betrekken we 
ook je ouders.  

5 Voedingsadvies 
Voor professioneel voedingsadvies op maat kunnen judoka’s van TopJudo Amsterdam 
terecht bij onze voedingsdeskundige Esther van Etten. Esther is werkzaam bij 
sportmedisch centrum Fysiomed, waar zij onder meer samenwerkt met Jessica Gal. Ze 
heeft ruime ervaring in de begeleiding van zowel recreatieve sporters als topsporters en 
jonge talenten. Voor meer informatie of het maken van een afspraak zie 
http://www.esthervanetten.nl/.  


