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Oostlanddag  



Ondernemen is Topsport 
 
- Boodschap van een 
beroepsatleet  

Link naar intro filmpje Jim (2’) 
 

C:/Users/Jim/Documents/Communicatie en PR/Filmpjes/Jim_Svenoy_subtitled.mp4




Thema’s 

1. Balans tussen inspanning en rust  

2. Wisselwerking lichaam en geest  

3. Balans tussen iets moeten & passie 

 
3 kernwoorden 
• Kwaliteit 
• Timing 
• Ritme 



Zorg goed voor jezelf… 

Learnings Voeding  
• Variatie 
• Kwaliteit  
• Timing 

Learnings Slaap 
• Fysieke en mentale herstel 

Learnings Bewegen en Sporten  
• Ontspanning & inspanning 

Learnings Visualisatie 
• Scenario's doornemen in je 

hoofd 

Voeding 

Sporten 

Slaap 



Ondernemen is Topsport 
1. Voeding 

– eet echte voeding zonder etiketten (kwaliteit) 



Voeding = energie  

Koolhydraten   Eiwitten          Vetten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Voeding –  
‘eat to perform’  



• Koolhydraten  4 KCal per gram 
 

• Eiwitten   4 KCal per gram 
 

• Vetten   9 KCal per gram 
 

• Alcohol   7 KCal per gram 
 

1. Voeding  



Alcohol  
• heeft als voedingsstof geen waarde voor ons lichaam 
• kan niet worden opgeslagen en het onttrekt water aan het lichaam 
• is een gif 
  
 

Daardoor wordt het verbranden van andere energiebronnen  

niet gedaan. 

 
 

1. Voeding  



Het verbruik is ongeveer gelijk aan: 1 kcal per km per kg. 
 
 
60 minuten hardlopen 60 kg 10km/u   600 kcal 
60 minuten hardlopen  80 kg 10 km/u   800 kcal 
 
 
Een glas bier  (4%/ 250 ml)   110 kcal 
Bruin boterham   (met boter, plakje 48% kaas)  190 kcal 
Flesje sportdrank  AA (flesje)   110 kcal 
Flesje sportdrank  Extran Energy (flesje)  200 kcal 
  
 
 

1. Voeding  



Learnings Voeding 

• Variatie in voeding 
• Koolhydraten: complex 
• Eiwitten: voorkomt energiedipjes 
• Vetten: vloeibare, meervoudig onverzadigde 

 
• Eigen regie van je energie 

• Schema voeding om dipjes te voorkomen 
• 3 hoofdmaaltijden 
• 3 gezonde snackmomenten  

 
• Gezonden snacks zijn 

• Ongebrande, ongezouten noten en zaden 
• (Gedroogde) fruit en groenten binnen handbereik 
• NB! Koffie, alcohol onttrekt vocht 

 



Waarschuwing Voeding 

Nagenoeg alle reclamebudgetten worden besteed aan de 

promotie van relatief ongezond voedsel 



Ondernemen is Topsport 
2. Slapen 



• Awake 
 

• Stage 1 
 

• Stage 2 
 

• Stage 3 

 

• Stage 4 

 
Average sleep cycle (circadian rhythm)  
 

Tijd (uur) slaap 



Learnings Slaap 

• Ritme (op een vaste tijdstip naar bed) 

• Power down ritueel  

• Donkere, stille kamer  

• Frisse kamer (14-17°), vertraagd hersenactiviteit en bevordert slaap 

• Geen koffie, alcohol, tabak, pure chocolade… 

• Geen laptop, smartphone (blauw licht) 

• Net als voeding (wat net besproken is) beïnvloedt slaap - kwantiteit maar met name 

de kwaliteit van slap - je prestatiecurve overdag 

 

 



Learnings Slaap 

• Noteer problemen op papier en vergeet ze 

• Blokeer ongewenste gedachten en vervang ze met andere rustgevende gedachten 

• Pas ontspanningstechnieken toe voor bedtijd  

• Warm bad 2 uur voor bedtijd 

• Bewegen, sporten buiten overdag bevordert slaap 

• Niet werken of TV kijken in bed 

 

• 1 nacht met slechte nachtrust voor de wedstrijd heeft geen invloed op prestatie 

• Bron: Torbjörn Åkerstedt, Stockholm University, Karolinska institut 



Ondernemen is Topsport 
3. Bewegen en sporten 



3. Bewegen en sporten 

• + Hersenactiviteit 

• + Hormonen 

• + Productiever  



Waarom bewegen en sporten? 

Heart & 
cardiovascular 
diseases 

Obesities & 
diabetes type 2  

Physical 

Stronger 
bones, 
muscles, hair, 
nails 

Social 
network 

Immune & digestive 
system 

Exercise  
&  

Diet  

Mental 

Emotional 
Focus on now 

Brains & 
memory 

Improved 
stress 
tolerance 

Feel good hormones 



Mentale capaciteiten 

Mentale en fysieke focus op het nu 

 

Emotionele capaciteiten 

Interne voorwaarden als motivatie, 
geloof in eigen kunnen 

Fysieke capaciteiten 

Duurvermogen beïnvloedt mentale 
en fysieke herstel 

Rituelen 

Rituelen 

Waarom bewegen en sporten? 



Prestatie Cyclus - Een olympische periode 

• Het begint 
weer te 
kriebelen 

 

• Je ziet jezelf met 
de plak om je nek 

• Zintuigen 
gebruiken 

• Batterij herladen. 
Ontspanning 
mentaal en 
fysiek.  

• Olympische 
Spelen 

• Flow 

4. 

 Top- 
performance 

1. 
Recuperatie 

2.  

Doel 

&  

Trainen 

3. 

Visualisatie 



De Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB) 

 
Minimaal niveau van bewegen dat nodig is om 
gezondheidswinst te behalen 
 
• 5 x per week 30 minuten bewegen 
• 3x per week sporten 



Tips & Tricks voor startende lopers (I) 

• Maak een plan 

• Bereid spieren, pezen voor 

• Uitrusting 

• Maak afspraken 

• thuis & werk 

• Zoek andere lopers op 



Tips & Tricks voor startende lopers (II) 

• Verantwoorde progressie 

• Wandelen > hardlopen 

• Van 4’ per week naar 45’ duurt een 

half jaar 

• Looptechniek, core, kracht 

• Medische check-up 

 





Ondernemen is Topsport 
4. Visualisatie 



Ondernemen is Topsport 
4. Visualisatie 

Draagt bij aan  

• Meer focus (alle stappen doornemen) 

• Meer plezier (tussendoelstellingen halen) 

• Beter voorbereid als iets niet volgens het plan loopt 

 

   Meer scoringskans 

 



Ondernemen is Topsport 
4. Visualisatie 



Ondernemen is Topsport 
4. Visualisatie 

Rekening houden met worst case scenario’s… 

• Wat als de bus vol is… 

• Wat als de USB-stick verwisseld wordt… 

• Wat als familielid ziek wordt… 

• Wat als wedstrijd uitgesteld wordt door… 



Ondernemen is Topsport 
4. Visualisatie 

Ook toepasbaar voor 

• (Solicitatie)gesprekken 

• Onderhandlingen 

• Om rustig te worden 



Deel 2 
de eerste stap… 

• Kaartje “SMART” 

• ADRES & INLEVEREN kaartje 


