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Disclaimer
De inhoud van dit boek zoals tekst, plaatjes,
infographics etc. zijn alleen bedoeld voor
informatieve doeleinden. De inhoud dient niet
opgevat te worden als professioneel medisch
advies, diagnose of behandeling. Ben je hier
naar op zoek, neem dan ten alle tijden contact
op met jouw huisarts. Het wordt aangeraden
om geen medisch advies af te slaan van een
medisch professional door iets wat je gelezen
hebt in dit boek.
Het supplementeren van jouw voeding zorgt
voor een verhoogd risico op je gezondheid.
Wanneer je vertrouwt op informatie uit dit boek
is dit volledig voor eigen risico.
De auteur, uitgever, dan wel IMPACT Strenght,
Conditioning & Nutrition neemt geen enkele
verantwoording over hoe jij met de informatie
omgaat die in dit boek beschreven staat!

Wanneer je dit boek gelezen hebt kun je een
geïnformeerde keuze maken die je niet moet
verwarren met het voorschrijven van advies wat
je kunt volgen.
Wanneer je van plan bent om jouw voeding aan
te vullen met supplementen, raad ik aan om
contact op te nemen met een arts, diëtist of
andere geregistreerde professional uit de
gezondheidszorg.

Copyright 2021 IMPACT
Strength, Conditioning and
Nutrition.
Alle rechten zijn voorbehouden. Dit boek, dan
wel een deel ervan mag op geen enkele wijze
her geproduceerd worden of gebruikt worden
op wat voor manier dan ook. Enkel het gebruik
van quotes naar aanleiding van beschreven
studies is toegestaan. Wil je contact opnemen
met de auteur: info@impactgym.nl

Over de auteur
Roeg Kuijpers is in het dagelijks leven gym-eigenaar waarbij hij werkt als personal trainer met
particulieren en als voeding- en S&C (Strength & Conditioning) coach met professionele
vechtsporters. Daarnaast is hij laatstejaars HBO student Voeding & Dietetiek.
Roeg wilt in de toekomst de nadruk op zijn werk volledig leggen op het coachen van
vechtsporters. Hij heeft zelf jarenlange ervaring in het kick- en thaiboksen en de keren dat hij in
Thailand op trainingskamp is geweest is nog amper op twee handen te tellen. Hij heeft een
passie voor vechtsport en wetenschap en probeert deze samen te laten smelten in zijn
onderneming.
Je kunt hem en zijn werkwijze volgen via

@impactperformance.gym
Wil je in contact met Roeg wat betreft voeding of S&C?

info@impactgym.nl

Algemeen
In dit ebook zul je wetenschappelijk
onderbouwde informatie vinden over
supplementen die werken en over supplementen
die weliswaar populair zijn maar weinig tot geen
effect hebben. Ik wil sterk benadrukken dat
slaap, goede voeding en training jouw prioriteit
moeten hebben en dat supplementen een
aanvulling kunnen zijn op jouw leven als
vechtsporter.
Desalniettemin kan zo een aanvulling wel
degelijk een verschil maken en is het handig voor
jou om consumptie hiervan in overweging te
nemen. Vecht je op hoog niveau en heb je te
maken met instanties die jou testen op het
gebruik van anabole steroïden of andere
middelen die verboden zijn, raad ik aan om de
supplementen te kopen die zijn getest door een
anti-doping laboratorium.
Een database van geteste supplementen vind je
bij het Nederlandse Zekerheidssysteem
Voedingssupplementen Topsport via
https://www.dopingautoriteit.nl/nzvt of bij
Informed-SPORT via www.informedsport.com/supplement_search.

De Nederlandse Doping
Authoriteit heeft ook een app
uitgebracht waarin je al de
informatie binnen handbereik
hebt. Deze is te downloaden
via www.dopingwaaier.nl of
via de appstore.
Het gebruik van anabolen steroïden en
aanverwante middelen is verboden in de
internationale (top)sport. Zodoende worden
deze niet besproken in dit ebook. Meer
over dit onderwerp vind je op de website
van de World Anti-Doping Authority via
www.wada-ama.org.
Zorg dat je je goed inleest op deze
websites om te voorkomen dat je gepakt
wordt met een besmet supplement.

Creatine
Monohydraat
Creatine monohydraat is het meest onderzochte
en meest effectieve supplement op de markt.
Het gebruik hiervan is compleet veilig. Claims
die beweren dat het onveilig is zijn incompleet en
niet waar (Hall & Trojian, 2013)
De inname van creatine monohydraat zorgt voor
een verhoging van de hoeveelheid
creatinefosfaat in de spieren. Hierdoor zijn je
spieren beter in staat een explosieve beweging
vol te houden.
Vaak wordt er beweert dat het gebruik van
creatine monohydraat vooral effect heeft bij
krachtsporters gezien de korte inspanningen die
ze moeten leveren. Echter worden deze
inspanningen ook geleverd in de vechtsport en
zodoende is het effectief om te supplementeren.
Effecten die toegeschreven worden aan het
gebruik zijn o.a: meer kracht, hogere anaerobe
drempel, een mogelijk positief effect op
duurprestaties en een betere weerbaarheid tegen
dehydratie en sporten in warm weer (Kreider et
al. 2017)

Buford et al. (2007) adviseert
om dagelijks een dosis te
pakken van 3 tot 5 gram
afhankelijk van de vetvrije
massa.
Op welk tijdstip je dit consumeert is naar eigen
voorkeur. Het is belangrijk dat je dagelijks blijft
supplementeren met creatine aangezien het een
tijd duurt voor de spier verzadigd is hiermee en
je er voordeel uit kunt halen. Een punt van
aandacht is dat creatine monohydraat wat extra
vocht vasthoudt in het lichaam. Dit kan nadelig
zijn tijdens een weightcut. Zodoende raad ik aan
om een week vóór de weging te stoppen met het
gebruik.
Er gaan geruchten dat het gebruik van cafeïne
het effect van creatine monohydraat opheft.
Echter is hier amper bewijs voor te vinden en lijkt
het veilig en effectief om beide tegelijk te
gebruiken (Fukuda, Smith, Kendall & Stout. 2010)

Cafeïne
Ook naar de werking van cafeïne is uitvoerig
onderzoek gedaan. Tot januari 2004 stond het
middel op de dopinglijst. Omdat het niet goed
mogelijk was om het ‘sociaal’ gebruik (in
bijvoorbeeld koffie) te onderscheiden van
doelbewust prestatieverhogend is het er
sindsdien af gehaald en mag er mee
gesupplementeerd worden. Het gebruik wordt
als compleet veilig bestempeld, tenzij je hoge
bloeddruk of prikkelbaar darmsyndroom hebt,
zwanger bent of onder de 18 jaar.
Cafeïne zorgt voor een afgifte van
norepinephrine, dopamine en serotonine in de
hersenen. Dit verklaart mogelijk de effecten op
alertheid, gedrag en slaap. Dit opwekkende
middel leidt vooral tot betere duurprestaties.
Negatieve effecten van cafeïne zijn een
vernauwing van de bloedvaten. Zodoende
wordt het afgeraden voor mensen met hart- en
vaatziekten. Het beïnvloed je slaap wanneer je
het later op de dag of in de avond pakt. De
effecten van slaap zijn veel belangrijker dan die
van cafeïne, zodoende raad ik aan om
consumptie vooral te beperken tot de ochtend.

Overmatig gebruik kan zorgen voor rusteloosheid,
angstgevoelens, hoofdpijn, duizeligheid en
hartkloppingen. Hoeveel teveel is verschilt sterk
per persoon en zodoende moeilijk antwoord op te
geven.
De inname wordt aangeraden op 3-6 mg/KG
lichaamsgewicht 30-60 minuten vóór een
sportprestatie (Goldstein et al., 2010). Je kunt niet
verslaafd raken aan cafeïne, wel is er sprake van
enige tolerantie. Als je met enige regelmaat koffie
drinkt (4 of meer koppen per dag) dan zul je
evengoed nog effect ervaren bij het
supplementeren van cafeïne, echter zijn deze
lager dan bij een persoon die minder koffie drinkt.
Om tijdens een gevecht optimaal gebruik te
kunnen maken van de voordelen van cafeïne raad
ik aan om 7-10 dagen voor een gevecht geen
cafeïne meer te consumeren. 30-60 minuten voor
het gevecht neem je vervolgens weer een dosis.
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Overzicht cafeïne per 100 gram product:
Filterkoffie
70mg
Espresso
130mg
Cola
10mg
Red bull
30mg
Pure chocolade
40mg

Beta-alanine
Beta-alanine verbetert mogelijk het prestatievermogen bij inspanningen
tussen de 60 tot 240 seconden. Dit blijkt uit een meta-analyse die is gedaan
over 15 studies. Aantekening hierbij is dat 5 van de 15 studies gesponsord
werden vanuit de supplementenindustrie waardoor er mogelijk sprake is van
belangenverstrengeling. Uit diezelfde meta-analyse blijkt dat beta-alanine
niet leidt tot betere prestaties die korter dan 60 seconden duren (Hobson,
Saunders, Ball, Harris & Sale, 2012).
Het is een niet-essentieel aminozuur (een bouwsteen voor eiwitten die het
lichaam zelf aan kan maken) dat het lichaam gebruikt voor de vorming van
carnosine. Carnosine beïnvloedt de energievoorziening doordat het melkzuur
beter op laat nemen door de spier die dit vervolgens kan gebruiken voor
nieuwe vorming van energie.
Donovan, Ballam, Morton & Close (2012) beschrijft in een studie onder
amateurboksers
de groep die een beta-alanine supplement gebruikte
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vaker en harder konden stoten in een periode van 10 seconden vergeleken
met de groep die dit niet gesupplementeerd had. Ook heeft beta-alanine een
versterkend effect bij het gebruik van creatine (Trexler et al., 2015)

CBD Cannabidiol
Zoals je wellicht weet wordt je van CBD niet
high. Anders gezegd, het heeft geen
psychotropische werking zoals THC, wat ook
van de hennepplant komt. Je kunt het inhaleren,
vaak gebeurd dit door te vapen, of oraal
innemen, doorgaans in de vorm van
oliedruppels. Het product is enorm populair en
producenten spelen er op in door het aan te
laten prijzen door bekende (vecht)sporters. En
als mensen als Michael Bisping, John Wayne
Parr en Paige VanZant het gebruiken, dan moet
het wel werken, toch? Dit is wat de wetenschap
erover zegt:
De effecten van CBD zijn vooral verlammend,
met nervositeitverlagende en pijnstillende
effecten. Concreet kunnen deze effecten CBD
mogelijk therapeutisch maken voor:

Psychose
Angststoornissen
Verslavingsrehabilitatie
Epilepsie
Chronische pijn (Robson, 2014)

De voordelen van CBD lijken enorm op deze
vlakken (Zuardi, 2008). Daarnaast lijkt het
antioxidante effecten te hebben (Hayakawa et
al., 2010). Tenzij je aan een van de
bovenstaande voorwaarden voldoet, is het
beste recreatieve gebruik van CBD
waarschijnlijk het angstverlagende effect. Zo
verlaagt het bijvoorbeeld de angst voor spreken
in het openbaar (Zuardi et al., 1993)

Laat je echter niet misleiden door de bronnen
die ik hier aanhaal. Dat er een
wetenschappelijke bron gekoppeld is aan een
claim wil niet zeggen dat deze claim dan
automatisch juist is. Er moet gekeken worden
naar de kwaliteit en opzet van het onderzoek
bijvoorbeeld. Vooralsnog zou je CBD kunnen
overwegen wanneer je kampt met
angstgevoelens of een van de andere
bovenstaande omstandigheden. Desondanks is
het product extreem overhypeden doet het
absoluut niet wat velen claimen! Consumptie
lijkt daarentegen weinig kwaad te kunnen.

Vitamine D
Vitamine D maakt het lichaam aan wanneer het in aanraking komt met
zonlicht. Er is wetenschappelijk bewijs dat het supplementeren van vitamine
D bij atleten met een tekort hieraan bij kan dragen in kracht, explosiviteit,
reactietijd en balans (Cannell, Hollis, Sorenson, Taft & Anderson, 2009).
Willis et al. (2008) waarschuwt voor het hoge percentage aan atleten die een
tekort hebben aan vitamine D, vooral in de wintermaanden. Dit kan leiden tot
een verhoogde kans op botbreuken en botontkalking, slapeloosheid en
spierkramp.
Ik raad aan om jouw vitamine D waarde middels het prikken van bloed eens
te laten testen. Komt de waarde uit onder de ondergrens of er net boven,
maak dan een afspraak bij de huisarts over de vraag of suppletie voor jou van
toepassing is.
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Daarbij raadt het voedingscentrum een vitamine D supplement aan van
10mcg per dag voor elke man en vrouw met een donkere huidskleur en voor
mensen die overdag niet veel in de zon komen en/of hun huid bedekken

Sodium
bicarbonaat
Sodium bicarbonaat, ook wel zuiveringszout of
baking soda, is een lichaamseigen stof die een
verbinding aan kan gaan met H+-ionen
waardoor tijdens inspanning, er minder
verzuring (brandend gevoel) in het lichaam
ontstaat. De voorraad bicarbonaat in het
lichaam is echter niet eindeloos en zodoende
sodiumbicarbonaat uiteindelijk leidt tot
prestatieverbetering. Er is onderzoek bekend
waarin wel een positief effect op verschillende
sportprestaties is gedaan (Tobias et al., 2013),
maar ook waarin geen enkel positief effect is
gevonden (Hobson et al., 2013).
Het is dus moeilijk te zeggen of de inname van
sodium bicarbonaat zal leiden tot
prestatieverbetering.

Voor een individu zou het wel
kunnen werken, maar verwacht
er geen wonderen van.

Daarbij is het effect bij goed getrainde atleten
substantieel lager dan bij niet-getrainde
mensen. Het gebruik van sodium bicarbonaat
kan leiden tot boeren en misselijkheid, wat er
zelfs voor kan zorgen dat er een
prestatievermindering plaats vindt.
Mijn advies is om suppletie hiervan eerst uit te
proberen in een trainingsmoment om er zo
achter te komen hoe het lichaam reageert. De
meest gehanteerde hoeveelheid is 300mg/kg
lichaamsgewicht, ingenomen één tot twee uur
voor de te leveren inspanning. De smaak ervan
is erg vies. Zodoende kun je het ’t beste mixen
met wat vruchtensap om zo de smaak een
beetje te maskeren.

Elektrolyten
Het verlies van elektrolyten is voornamelijk
afhankelijk van de hoeveelheid zweet die je
verliest tijdens een training. Dit verlies wordt
vergroot tijdens het trainen in een warme
omgeving, langdurige trainingssessies en bij
vechtsporters die bovengemiddeld zweten. Ook
het drinken van veel water, zoals bijvoorbeeld
tijdens een waterloading periode, kan zorgen
voor een tekort. Hierover lees je alles in mijn
ebook: DE PRINCIPES VAN WATERLOADEN.
Als er gekeken wordt naar de inname van zout
via een gebalanceerd dieet dan is deze over het
algemeen voldoende. Een tekort is mogelijk bij
A: atleten die ‘bewerkt’ voedsel zoveel mogelijk
elimineren uit hun dieet en/of
B: Geen zout toevoegen in hun maaltijden.
Daarbij worden zoutlevels enorm verlaagt
tijdens een intensieve workout.

Bij de inname van kalium en magnesium zit het
anders. Meeste atleten hebben een tekort aan
deze micronutriënten (Nielsen & Lukaski,
2006). Dit tekort lijkt nog eens groter bij
vechtsporters die vechten in een bepaalde
gewichtsklasse. Symptomen die komen kijken
bij een tekort aan één of meerdere elektrolyten
zijn (chronische) vermoeidheid, kramp, diarree
of constipatie. De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheden van deze en alle andere
vitamines en mineralen worden uitgebreid
besproken in deze PDF van de European Food
and Safety Authority.
Sportdranken bevatten vaak elektrolyten,
echter zijn deze vaak niet compleet doordat er
één of meerdere ontbreken. Zodoende raad ik
raad aan om een elektrolyten supplement te
verkiezen boven een sportdrank. Echter is er
onderzoek dat zelfs na het consumeren van
een elektrolyten oplossing er nog steeds een
tekort is aan kalium. Dit kan voorkomen
worden door het drinken van melk (Watson,
Love, Maughan, & Shirreffs, 2008)
Shirreff et al. (2007) beschrijft in
onderzoek zelfs dat het drinken van melk
zorgt voor een langere hydratatie dan een
sportdrank of water.
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Almond et al. (2005) beschrijft in een studie
onder 488 hardlopers dat 13% op het einde van
de Boston marathon een zeer laag
sodiumgehalte in het bloed had (ook wel
bekend als hyponatremia).

Branched Chain
Amino Acid
Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. BCAA bestaat uit drie
essentiële aminozuren, namelijk leucine, isoleucine en valine. Ze zijn
essentieel wat wilt zeggen dat jouw lichaam deze niet aan kan maken en je
ze via voeding binnen moet krijgen.
BCAA is een populair supplement onder krachtsporters maar ook vechtsport
atleten. Het bewijs van werking is echter zeer mager. Wanneer je voldoende
eiwitrijk eet is de suppletie van aminozuren overbodig en kan het zelfs zorgen
voor een lagere piek in de aanmaak van eiwitten als je niet genoeg andere
essentiële aminozuren eet (Wolfe, 2017). Met andere woorden; Wanneer je
een BCAA supplement consumeert zonder de aanwezigheid van andere
essentiële aminozuren, dan stuur je het lichaam aan tot het bouwen van een
muur, maar de daadwerkelijke stenen om die muur te bouwen ontbreken.
Lang verhaal kort, zorg dat je voeding eiwitrijk is en spaar het geld op wat je
BREWING
uitANGELO
zou geven aan BCAA
zodat je er een nieuw paar bokshandschoenen of een
gi van kunt kopen.
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Slotopmerking
Verschillende jaren ben ik al werkzaam in de sportbranche en al die tijd, tot op de dag
van vandaag, heb ik me verbaast over de foutieve informatie en kennisoverdracht bij
particulieren, maar ook in de topsport, over voeding en supplementen.
Ik hoop dat de informatie die beschreven staat in dit ebook jou helpt in het uitbreiden
van jouw kennis, zodat je dit kunt vertalen naar de vechtsport waarin je actief bent.
Het vertrouwen wat jij toont door de aanschaf van dit document wordt zeer
gewaardeerd en motiveert mij om in de toekomst te blijven schrijven!
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