
Atleten van wereldklasse, van Olympische atleten tot 
voetballers tot tafeltennis, verbeteren hun 
concurrentievoordeel door hun lichaam op de juiste manier te 
voorzien van maximale energie, concentratie en optimale 
spierherstel. Gezonde sport voeding is vooral belangrijk voor 
sporters in elke sport waar opeenvolgende dagen word 
gespeeld of getraind. Golf past zeker in die beschrijving en 
vereist maximale niveaus van conditie, uithoudingsvermogen, 
focus en herstel. 

Probeer voordat je 18 holes gaat spelen geen 
zware maalti jd met veel vlees, pasta of ri jst 
te benuttigen. Test uit hoe vaak je moet eten 
ti jdens een ronde, probeer elke 3 holes, tot 
max elke 9 holes. Eet kleine hoeveelheden 
verspreid. Plan de dag of week voordat je 
gaat golfen al wat je gaat eten in de baan. 

Het aller belangrijkste ti jdens een ronde golf,  
of het nu winter of zomer is,  is water drinken. 
Zorg dat je de dag al begonnen bent met 1 
groot glas water. Neem bij  elke nieuwe hole 
routine een klein slokje water. Neem geen 
i jskoud water en kies om keltisch zeezout bij  je 
water toe te voegen. Kies voor gefi lterd water 
in een metalen bidon ipv plastieken fles. 
Vermijd koffie, thee, frisdrank, sportdrankjes 
en uiteraard alcohol. 

Experimenteer eerst zodat je precies weet wat 
het beste werkt voor jou. Dit is bij  iedereen 
anders. Luister naar jouw lichaam.
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Probeer een combinatie te maken tussen 
vetten en koolhydraten met een hogere GI. 
Na de ronde komen eiwitten van pas. 
Voorbeelden om ti jdens de ronde te eten zi jn: 
ongezouten notenmix, gedroogde fruit mix, 
groenten bouil lon soep, banaan met noten, 
bosbessen, wortels, smoothie. Focus op 
producten met een hoge voedingswaarde.   

BODY MIND SWING. Golfers hebben het vermogen om die 
competitieve voorsprong te creëren en het maximale uit hun l ichaam 
en geest te halen, zowel op de baan als buiten de baan, door de 
kracht van voeding aan hun spel toe te voegen. Naast een verhoogd 
energieniveau, mentale focus en uithoudingsvermogen, zorgt een 
gezond l ichaam voor langere en betere resultaten en meer plezier. 
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OP DE BAAN ETEN

Study indicates that golfers hit 12% shorter 
and 93% less accurately when mildly 
dehydrated. (MyTPI) 


