


 

VOEDINGSPROGRAMMA VROUWEN 
 
 

Belangrijk 
 
 Jezelf niet uithongeren, maar op een correcte manier voeden 
 - met goede voedingsmiddelen op de juiste tijdstippen 
 Geen dieet met enkel alleen maar proteïnen(shakes) 
 - dit moet je zien als een supplement, bovenop je voeding 
 Koolhydraten niet skippen, want deze zijn belangrijk 
 - zorgen voor de nodige energie om je lichaam normaal te laten functioneren 
 Ook vetten dienen toegevoegd te worden met mate 
 - maar de goede als noten, olijfolie, avocado, vette vis, chocolade >70% cacao, … 
 Voedingsplan in combinatie met sport (minstens 3 keer per week) 
 - mijn voorkeur : een combinatie van kracht en cardio 
 Drink voldoende water, namelijk minstens 1,5 liter per dag 
 - indien je intensief aan sport doet mag dit verhoogd worden naar 2 liter 
 Eet iets ongeveer om de 3 uur, zodat je metabolisme op gang blijft 
 - zorg dat hier steeds eiwitten bijzitten 
 Koffie drinken mag, maar bij voorkeur gewoon zwart 
 - suiker en melkjes of speciale koffies kunnen snel voor een opstapeling van kcal zorgen 
 Het drinken van minstens 3 koppen groene thee per dag heeft ook zijn voordelen 
 - dit houdt de vetverbranding aan de gang 
 
 

Ontbijt 
 
 Start de dag met een goed glas water om zo de Performance VitaVites en Performance 
  Omega3 in te nemen 
 Een eiwitrijk ontbijt is het ideale begin 

 Al dan niet met koolhydraten afhankelijk van het doel van de vrouwen 

 Voorbeeld 1 : eiwitrijk en koolhydraten-arm 
 - 2 eiwitten en 1 volledig ei (spiegelei, omelet, mugcake, ei-cupcake) 

- met al dan niet 50 gr groentjes naar keuze 
- met 50 gr mager, eiwitrijk beleg (kippenwit, kalkoen, paardenvlees, zalm, …) 

 Voorbeeld 2 : eiwitrijk met koolhydraten 
 - 1 schep Performance Pure Whey (smaak naar keuze) 
 - 100 gr bosbessen (frambozen, aardbeien, blauwe bessen, braambessen,…) 
 - 10 gr chiazaad 
 - 30 gr natuurlijke havermout 
 - mengen met een beetje koud water (niet opwarmen) of blenden tot een smoothie 
 

Tussendoortje 1 
 
 Zorg hier voor wat koolhydraten en eiwitten 

 Voorbeeld :  
 - 2 volkoren crackers met 50 gr mager, eiwitrijk beleg 
 



 

Lunch 
 
 De grootste maaltijd met koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen 

 Bij voorkeur warm, maar is niet noodzakelijk 

 De goede koolhydraten 
 - zilvervliesrijst, of mag ook volwaardige rijst zijn 
 - volkoren pasta’s 
 - volkoren brood 
 - zoete aardappel 
 Eiwitten : vlees en vis 
 - kip en kalkoen (ook kippengehakt) 
 - steak en puur rundsgehakt (pure rundsburgers) 
 - zalm, kabeljauw, … (alle vis) 
 Grote variëteit aan groenten 
 - voorkeur aan gekookte groene groenten 
 - maar hierin mag je absoluut afwisselen 
 - rauwe groenten oké, maar geven sneller een opgeblazen gevoel als je dit veel eet 
 Voorbeeld 1 : 
 - 40 gr ongekookte volwaardige rijst (= ong. 90 gr gekookt) 
    OF 120 gr zoete aardappel OF 40 gr gekookte volkoren spaghetti  
 - 150 gr kippenblokjes 
 - 250 gr broccoli 
 - goed afkruiden 
 Voorbeeld 2 : 
 - 2 sneden volkoren brood 
 - 150 gr mager, eiwitrijk beleg 
 - rauwkost 
 Je eten bereiden kan best zonder boter, maar wel met olijfolie 

 Sauzen zoveel als mogelijk weglaten, maar af en toe zelf iets maken mag wel 

 Goed afkruiden zorgt voor lekkere gerechtjes met voldoende smaak 
 

Tussendoortje 2 
 
 Vanaf de middag bouwen we de koolhydraten af 

 In de namiddag volgt er dus een tussendoortje met eiwitten en vetten 

 Voorbeeld : 
 - 20 gr Performance Pure Whey (smaak naar keuze) OF eventueel 20 gr PRO 80 
 - 1 appel (of stuk fruit naar keuze, maar vnl. bananen en druiven vermijden) 
 - 20 gr ongezouten noten (naar keuze) OF 20 gr pindakaas 
 - OF 20 gr pure chocolade >70% cacao 
 - je kan hier werken met een shake van de whey met water en de rest apart 
 - eventueel ook een smoothie maken of alles gewoon onder elkaar mengen 
 

Diner 
 
 Hier gelden dezelfde richtlijnen als bij de lunch 

 Enkel de koolhydraten vallen volledig weg 

 In een meer spieropbouwende fase (bulk) kunnen hier wel nog koolhydraten thuishoren 
 



 

Krachttraining 
 
 Ongeveer een half uur ervoor 3x Performance BCAA caps innemen 

 Binnen het half uur na een intensieve training : 
 - een shake met 30 gr Performance Pure Whey en water 
 - 1 kiwi of 75 gr ananas 
 - in een opbouwende fase kan je de kiwi of ananas vervangen door 25 gr 
            Performance Karbo Lyn (smaakloos) mee te mengen in je shake 
 BCAA’s apart na de training zijn niet nodig, want deze zitten reeds in je Pure Whey 

 Heb je een rustdag of doe je enkel cardio? 
 - dan vallen de BCAA’s, shake en kiwi/ananas volledig weg 
 Heb je een zware cardiosessie achter de rug? 
 - dan mag je erna wel 3x BCAA’s innemen 
 Zorg in een spieropbouwende fase steeds voor koolhydraten na je krachttraining 
 - ze vullen de glycogeen voorraad in je spieren weer aan 
 

Laatste maaltijd 
 
 Dit mag nog voor het slapen gaan 

 Zo kom je niet in een katabolische status tijdens de nacht 

 Voorzie jezelf met voldoende caseïne-eiwitten, die traag opgenomen worden 

 Voorbeeld 1 : 
 - 2 rijstwafels (best met zilvervliesrijst of volwaardige) 
 - 20 gr ongezouten noten (of pindakaas of donkere chocolade >70% cacao) 
 - 200 gr magere Griekse yoghurt of magere platte kaas 
 - eventueel te combineren met een paar bosbesjes 
 Voorbeeld 2 : 
 - 2 rijstwafels (best met zilvervliesrijst of volwaardige) 
 - 20 gr ongezouten noten (of pindakaas of donkere chocolade >70% cacao) 
 - 30 gr Performance PRO 90 
 Heb je een rustdag of doe je enkel cardio? 
 - dan vallen de rijstwafels volledig weg 
 Valt je diner na je krachttraining? 
 - dan vallen de rijstwafels volledig weg 
 - de koolhydraten kan je dan toevoegen aan je diner 
 
 

Cheatmeal 
 
 1 cheatmeal per week op een hoofdmaaltijd naar keuze is noodzakelijk 

 Bij voorkeur op een trainingsdag 

 Niet alleen iets om naar uit te kijken, maar je lichaam heeft dit nodig zodat je metabolisme 
  niet zal stilvallen door dagelijkse in quasi hetzelfde stramien te eten 
 
 
 
 
 
 



Meer specifieke begeleiding? 

 Dan mag er steeds contact met mij worden opgenomen

 Afhankelijk van de persoon, doelen en fase dient een voedingsplan afgestemd 
worden

 Op zoek naar inspiratie?
- blog : www.sharivhklm.com
- mail : info@sharivhklm.com
- facebook : www.facebook.com/sharivhklm
- instagram : www.instagram.com/sharivhklm
- pinterest : www.pinterest.com/sharivhklm
- snapchat : ryb.shari

 Voor al je Performance producten kan je terecht bij: https://www.viata.be/online-
apotheek 

#TEAMSHARI 
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