
WAT MET EIWITTEN? 
= Slechte brandstof tijdens inspanning (spierafbraak)
= Nodig voor een optimaal herstel na inspanning

•Vlees
•Vis
•Eieren
•Tofu, quorn, seitan, ...
•Zuivel: magere of halfvolle melk, 
magere yoghurt, platte kaas 0% vet,
sojamelk, sojayoghurt
•Eiwitshake / proteïnereep

Spreiden over de dag: 
bij elke maaltijd, na je training

Notities: 



EN VETTEN?
=Energieleverancier tijdens laag intensieve inspanningen 
=Ontstekingsremmend bij goede verhouding gezonde/ongezonde vetten

Rijk aan gezonde vetten

•Olie
•Vloeibare boter
•Minarine
•Noten, pitten, zaden
•Olijven 
•Avocado
•Vette vis
•Sojaroom

Rijk aan minder gezonde vetten

•Harde boter
•Vet vlees: spek,
varkensgehakt, worst,
salami, kotelet, paté, ...
•Gefrituurde dingen
•Vette koekjes
•Vette kazen
•Dierlijke room
•Roomijs

Notities: 



Tijdens de training 
•< 1,5 % vochtverlies = ok 
•> 1,5 % vochtverlies = afname in prestatie 

Binnen de 4 à 6 uur na training:
•150 % vochtverlies aanvullen

VITAMINEN EN MINERALEN 
=Weerstand/zenuwprikkeling/hersenfunctie/hartwerking/ …
=Hydratatie/herstel/zuurstoftransport/ …

HET BELANG VAN VOCHT

"Eat the rainbow!"

=Transportmiddel (bloed)
=Filter voor afvalstoffen 
=Regelt de lichaamstemperatuur door zweten

VOCHTVERLIES?

Hoe kan je dit berekenen? 

Gewicht voor de training – Gewicht na de training= GEWICHTSVERLIES
Gewichtsverlies/Gewicht voor de training = % VOCHTVERLIES



HYDRATATIE EN OPTIMALE PRESTATIE?

Notities: 

RECUPERATIE
=Eiwitten en suikers 



Stel een vrouw van 65 kg
•BMR = 1400 kcal
•PAL = 1,3 (zittend beroep) 
•TOTAAL VERBRUIK = 1820 kcal

2 uur fietsen aan een rustig tempo 
•= +/- 1200 kcal 
•= 3020 kcal 

Hoeveel kcal? 
•1 glas (250 ml) chocolademelk, mager = 155 kcal
•500 ml isotone sportdrank = 120 kcal

AANVULLEN DUS MAAR!

SCHRIK OM AAN TE VULLEN?

Formule  berekenen BMR 
De herziene Harris & Benedict Formule (voor vrouwen)

447,593 + (9,247 x massa in kg) + (3,098 x lichaamslengte in cm) – (4,330 x
leeftijd in jaren)



Extra Notities: 

Vragen voor Jolien: 

Vragen? 
Stuur een mailtje naar jolien@thewomenpeloton.be 

 
Social media 

Heb je deze webinar gevolgd en vond je het boeiend? 
Heb je de recepten van Jolien uitgetest?

Deel dan een leuke foto op jouw social media! 
Zo leren meer dames op de fiets ons kennen en kunnen we onze passie en

expertise verder delen. 
#Togetherwelearn

#TheWomenPelotonAcademy
 


