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9 TAPAS 
Gezond fietsen door  
het mooie Andalusië

- Ger de Heus - 
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9 Tapas, 
9 kleine hapjes om nog 

meer uit je fietsweek te halen

Deze gids wordt je aangeboden door Sunhill Cycling. 
De informatie in dit boekje is opgesteld door Yneke Kootstra.

Deze brochure is online te vinden op: 
sunhillcycling.com/9-tapas



www.sunhillcycling.com  

TAPA 1: 
start de dag met  
meer energie!

Waarschijnlijk fiets je in Andalusië deze week meer dan thuis. Dat 
betekent zeer waarschijnlijk ook dat je meer energie verbruikt dan 
thuis (of je hebt een baan als kuilengraver zonder graafmachine). 

Dat betekent dat je ook meer moet/kunt eten. Daar hoeven de 
meesten mensen niet hun best voor te doen. Want van meer 
fietsen krijg je vanzelf meer trek. En anders krijg je het wel van 
het smakelijke Spaanse eten. Daarnaast heb je meer tijd en rust 
waardoor de meeste fietsers met een royaler ontbijt achter de 
kiezen op de fiets zitten dan in een doorsnee week thuis. 

Kortom, de belangrijkste informatie is dat je van meer bewegen 
vanzelf meer trek krijgt. Meer energie binnenkrijgen kost dan ook 
bijna nooit moeite. 

gezond op weg...
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TAPA 2: 
presteren begint met  
een goede basis!
Je kunt nog zoveel reepjes, gelletjes en sportdrankpoeder in je 
koffer meenemen, de belangrijkste basis is je eetpatroon gedurende 
de dag. Niet alleen in Andalusië maar ook al in Nederland. 

Net zoals je vermoeidheid niet even wegslaapt in een weekendje, 
kun je ook een slecht eetpatroon niet even verbeteren in een 
week tijd. De goede basis bestaat niet alleen uit een regelmatig 
eetpatroon met gezonde voedingsmiddelen maar ook uit een goede 
verdeling over de dag. 

Een goed ontbijt, prima lunch en een lekkere avondmaaltijd 
bijvoorbeeld. Drie maaltijden per dag is ideaal. En probeer dat 
zoveel mogelijk over de dag te verdelen.

Goede en liefst onbewerkte voedingsmiddelen:
• Minstens 200 gram groente en 2-3 stuks fruit
• Langzame koolhydraten uit aardappelen, peulvruchten en 
 volkoren producten zoals granen, zilvervliesrijst en 
 volkorenbrood. 
 (het mooie van volkorenproducten is dat ze toevallig net  
 de vitaminen bevatten die nodig zijn voor een goede 
 koolhydraatstofwisseling)
• Eiwitten uit een beetje vlees, vis, kip, eieren, vegetarische 
 varianten zoals tofu en peulvruchten
• Goede vetten uit noten, zaden, vis, (olijf)olie

dat klinkt al best Mediterraans toch?
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TAPA 3: 
de optimale start van  
je fietstocht
Op vakantie nemen meer mensen de tijd om goed te ontbijten. 
Perfect, want je hebt ongeveer tien uur geen voedingsstoffen 
en vocht binnen gekregen. ’s Nachts verlies je ongeveer een 
halve liter vocht. Voldoende drinken hoort dan ook bij een goed 
samengesteld ontbijt. Een goed ontbijt bestaat uit brood, muesli 
of andere (volkoren) granen, zuivel (yoghurtje of melk in je koffie), 
fruit of eventueel een glaasje vruchtensap, eiwitrijk beleg zoals ei, 
kaas en misschien wat vleeswaren zoals (rauwe) ham. Om goed 
gehydrateerd op de fiets te zitten drink je water, koffie* of thee. 
Spanjaarden in deze regio vinden dit ontbijt maar vreemd. Zelf ont-
bijten ze rond half elf met een kop koffie, snee geroosterd brood, 
gepureerde tomaat en olijfolie….

Niet doen: eet vooral niet teveel en te vet
Een ontbijtbuffet in een hotel nodigt uit tot een royalere start 
dan thuis. Je ontbijt mag iets omvangrijker zijn dan thuis, je gaat 
tenslotte fietsen. Maar van twee keer zoveel eten krijgt je alleen 
maar last onderweg. Laat ook vetrijke en zoete producten staan 
zoals cakejes, croissants en andere zoete snacks. Ze bevatten 
weinig voedingstoffen, en vullen meer dan ze voelen.

*In het verleden werd wel gezegd dat koffie water onttrekt aan je lichaam. Dit blijkt 
onzin. Koffie zorgt er wel voor dat vocht sneller naar je blaas gaat maar leidt niet tot 
een grotere uitscheiding van vocht. Daarom mag je koffie ook optellen bij je dagelijkse 
vochtbehoefte van anderhalve liter. En let op je vochtbehoefte, deze is door het fietsen 
veel hoger.
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keuze uit
zo veel lekkere en  
gezonde tapas...
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TAPA 4: 
even uitpuffen bij 
de lunch
Tijdens het fietsen kom je de leukste terrassen tegen om een 
colaatje of koffie te drinken. Uiteraard kun je de tijd nemen om het 
uitgebreider aan te pakken. Maar wil je echt lekker blijven fietsen 
na de stop dan is het een tip om niet langer dan ongeveer een half 
uur te pauzeren. 

Want als je te lang zit, komt je lichaam in de herstelmodus en dat 
maakt dat je meer tijd nodig hebt om weer op gang te komen. 
Ook vetrijke maaltijden kunnen in de weg gaan zitten. En om een 
voorbeeld te geven, een pasta Bolognese is net zo vet als een 
punt appeltaart met slagroom. 

Waar zit je fietslijf wel op te wachten? Vocht, suikers en 
koolhydraten, cafeïne (als je thuis regelmatig koffie drinkt overdag) 
en misschien iets voor de hartige trek. In Spanje kun dan ook 
prima lunchen met een cola of café (con leche) en een bocadillo 
con jamon Iberico (stokbroodje ham), een bocadillo con tortilla 
(broodje aardappelomelet) of een bocadillo con queso de cabra 
(geitenkaas). Overigens kun je op iedere hoek voor weinig het 
lekkerste fruit krijgen.

Ga je pas lunchen nadat je gefietst hebt dan geldt eigenlijk 
hetzelfde verhaal. Je wilt morgen ook weer lekker fietsen en het is 
dan ook slim om te zorgen voor voedingsstoffen waar je snel van 
herstelt. Allereerst is vocht aanvullen een goed plan. Installeer je 
op een fijn terrasje en drink thee, koffie, water of frisdrank. 
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Omdat er in Spanje laat gegeten wordt (na achten) is het niet 
gek om eventueel een tweede lunch te plannen als je tijdens 
het fietsen al gegeten hebt of je lunch wat uit te breiden. Ook 
kun je natuurlijk om een uur of vijf nog een bocadillo pakken. 
Of een lekkere tapas natuurlijk, kleine hapjes die de hele dag te 
krijgen zijn en het prima doen op het terras.

O ja, misschien overbodig om te zeggen maar alcohol en fietsen 
gaan niet samen. Hoe verleidelijk een biertje in het zonnetje 
ook is, houd het afdalen veilig. Daarnaast vertraagt alcohol het 
spierherstel. Wacht met alcohol in het verband met je herstel 
voor morgen, het liefst tot vier uur na het fietsen (maar zeker 
twee uur).

alcohol na het fietsen...



www.sunhillcycling.com  

TAPA 5: 
tijd voor goede eiwitten

Je derde of vierde maaltijd bevat voldoende voedingsstoffen 
om goed te herstellen. Een beetje eiwit, voldoende vocht en 
flink veel koolhydraten versnellen het herstel na het fietsen. 
Denk als een topsporter en bekijk voedingsmiddelen op hun 
eigenschappen: zit er in wat iets toevoegt aan je herstel? Vette 
roomsauzen, vette vleessoorten, roomijs en andere machtige 
toetjes zijn lekker maar in dit kader minder nuttig. (Maar hallo, 
het is ook vakantie: kies bewust voor iets waar je zin in hebt. 
Neem of een ijsje ‘s middags of een dessert na je avondmaal). 

In Spanje eten ze laat. Sta er niet gek van te kijken dat je in de 
meeste restaurants pas om 21:00 welkom bent. Dat betekent 
dat in tegenstelling tot in Nederland meestal het geval is, dit 
niet de grootste maaltijd moet worden. De meeste Spanjaarden 
eten dan ook niet heel veel. Dat is best lastig als je trek hebt. 
Beperk je portie een beetje want met een te volle maag slapen 
is niet fijn en maakt dat je onrustiger slaapt. Drink voldoende en 
bedenk dat ook alcohol je slaapkwaliteit verlaagt. 

laat aan tafel...
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genieten
van een schitterende 
omgeving
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TAPA 6: 
weekje afvallen in Ronda?

Als je in de voorbereiding van je fietsseizoen niet alleen kilometers 
wilt rijden in Ronda maar ook wilt afvallen is het handig om daar voor 
je trip naar Andalusië al mee te beginnen. Maar zelfs als dat niet het 
geval is heb je wat aan deze tips: 

• van alleen fietsen val je niet af: let ook op je eetpatroon
• zorg voor een goede conditie die je opbouwt met rustige en
 steeds langere trainingen. Dit stimuleert niet alleen je vetver-
 branding maar het zorgt er ook voor dat je tijdens het fietsen 
 niet veel hoeft te eten en niet met schreeuwende honger 
 terugkeert.
• Houd het bij drie goede maaltijden die je voeden, niet vullen. 
 Wanneer je goed herstelt verbetert je conditie sneller waar-
 door je tijdens trainingen steeds meer energie gaat 
 verbranden!
• Eet niet te weinig: drie goede maaltijden en laat verleidelijke 
 tussendoortjes staan die vooral veel energie leveren en 
 nauwelijks voedingsstoffen leveren. Als je te weinig eet kun je 
 ook niet goed trainen!
• Laat frisdrank en vruchtensap staan. Ze leveren veel suikers 
 en dus energie maar vloeibare calorieën verzadigen helemaal 
 niet. Dat geldt natuurlijk ook voor wijn en bier.
• De grootste valkuil voor fietsers is dat ze teveel eten op de 
 fiets. Drink water en neem wat ontbijtkoek of snelle jelles 
 mee als noodvoer. Lees ook Tapa 7 en 8.
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TAPA 7: 
op de fiets tijdens een 
duurrit
Lekker peddelen is er in Ronda niet echt bij. Reken op 1000 
hoogte meters per 50 km. Maar de klimmen zijn op wat 
uitzonderingsstukjes niet steil. Dus kun je prima gecontroleerd 
met niet al te hoge hartslag omhoog als je dat wilt. 

Tijdens een rustige duurtraining train je vooral je vetverbranding. 
Het is dan ook geen goed idee om teveel koolhydraten binnen 
te krijgen met drinken en eten. De beste strategie om beroep 
te doen op je vetvoorraad is naast rustig fietsen, laag in de 
koolhydraten (KH) te zitten. Drink de eerste uren water en stap 
dan eventueel over op slappe dorstlesser (30 g KH per liter of 
halve concentratie dorstlesser) en eet alleen als je trek krijgt. 

• Je vetverbranding kun je verder stimuleren door tot twee uur 
voor het fietsen te ontbijten

• Je kunt ook een koolhydraatarm ontbijt pakken: gebakken 
eitjes en een tomaatje maar dan zonder het brood. Niet 
iedereen vindt dat aantrekkelijk op vakantie

• Je zou vier uur rustig moeten kunnen fietsen op alleen water. 
Als je dat niet lukt dan is dit een mooie uitdaging om te 
trainen. Maar ga dit niet pas in Spanje uitproberen.

eet niet te weinig!
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• Hitte of hoogte zorgen voor een groter verbruik van 
koolhydraten. Je komt dus op een warme dag in de bergen 
eerder de man met de hamer tegen

• Tip: neem altijd een noodvoorraadje koolhydraten mee.  
Gelletjes zijn ideaal als noodvoer. Je wast ze desnoods 
mee tot een volgende keer.

 
 
Van een hongerklop moet je echter lang herstellen en dat is 
wel een beetje zonde tijdens een weekje Ronda.

denk aan je 
noodvoorraad
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TAPA 8: 
voor een intensieve training

Een rit is hier al snel intensief door de vele hoogtemeters die 
je hier maakt. Naarmate je intensiever fietst verbrand je relatief 
minder vet en meer koolhydraten. Wanneer je in je bovenste 
hartslagzone rijdt dan verbrand je alleen koolhydraten. Daarvan 
is de voorraad beperkt. Als je langer dan een uur intensief fietst 
is het dan ook zaak om koolhydraten aan te vullen tijdens het 
fietsen. Dat kan met speciale gelletjes, repen en dorstlesser 
maar ook met limonade, ontbijtkoek en krentenbollen.

Daarnaast verlies je ook veel vocht. Het is slim als je voor 
Ronda grote bidons van 750 ml op je fiets zet of regelmatig 
je bidons bijvult met water. Op veel plekken kun je onderweg 
aqua potable (drinkbaar water) bijtanken.

Omdat je meer koolhydraten verbruikt dan tijdens een rustige 
rit, mag de concentratie dorstlesser volgens verpakking zijn. 
Ook kun je wat meer eten. Per uur neem je echter niet meer 
dan 60-90 g koolhydraten op in je spijsverteringskanaal. Meer 
eten gaat in de weg zitten. Zeker als je tegen een vochttekort 
aan zit door zeer warm weer of te weinig drinken. Het gevolg is 
dat je maagdarmklachten kunt krijgen.
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Tijdens een intensieve rit ga je uit van 60-85 g KH per uur. Bij 
een dorstlesser in je bidon van 60 g KH/ liter (standaard dor-
stlesser):

• 1 liter per uur 
• bij 750 ml (een grote bidon) kun je nog een  
 klein mueslireepje eten per uur
• bij 500 ml per uur eet je nog een krentenbol
• een snelle jelle levert 48 g KH, met een halve tot hele 
 mueslireep kom je dan in de richting van 60 g.
• met speciale dorstlesser met fructose kun je naar 90 g 
 per uur gaan. Dat is interessant om eens uit te testen in 
 een training omdat deze concentratie niet door iedereen 
 wordt gewaardeerd maar wel interessant is voor een 
 prestatietocht.

Opmerking: tijdens een intensieve tocht heb je meer kans op 
kramp. In bijna alle gevallen wordt dit niet veroorzaakt door 
vocht- of mineralentekort maar door vermoeidheid of ongetrain-
dheid. Toch is het op warme dagen slim om niet ook nog 
zouteloos te eten. Met de gemiddelde Spaanse maaltijd vul je 
echter prima je zouten aan. 

wat zit er in je bidon?
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een tocht
langs de welbekende 
witte dorpen
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TAPA 9: 
eten rond een cyclo

Volgens de meeste trainingsschema’s doe je het één of twee 
weken rustig aan voor een prestatierit of wedstrijd. Omdat 
je minder traint mag je ook iets minder eten dan tijdens je 
intensiefste weken. Je volstoppen met pasta vlak voor een 
cyclo werkt namelijk alleen maar averechts. Een teveel aan 
koolhydraten gaat niet in je spieren zitten maar op je buik. 
Wel is het goed om relatief wat meer koolhydraten te eten en 
twee dagen ervoor koolzuurhoudende dranken, kool, bonen en 
vezelrijke producten te mijden waar je darmen het zwaar mee 
hebben. Dit bespaart overigens ook loos gewicht in je darmen op 
de dag van de cyclo. Relatief meer koolhydraten eten doe je het 
gemakkelijkst door vetrijke voedingsmiddelen te schrappen.

Op de dag zelf neem je een goed ontbijt zoals beschreven in 
Tapa 3. Maar overdrijf niet want dat zit alleen maar in de weg.

De dag ervoor mag je wel even gaan zitten rekenen: 

• Hoe lang ben je ongeveer aan het fietsen?
• Hoe groot zijn je bidons?
• Hoeveel koolhydraten zitten er in je gelletjes, reepjes en 
 zakjes dorstlesserpoeder?
• Wat is er te krijgen bij de verzorgingsposten en hoeveel 
 koolhydraten zit daarin?
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Als je antwoord op deze vragen hebt is het eigenlijk vrij 
eenvoudig. Per uur neem je niet meer op dan 60-80 g KH (of 
90 met fructose). Vrouwen kunnen het beste rekenen met 60 g 
KH en mannen met 75-80 g KH.  Verder neem je niet meer op 
dan een liter vocht. De beperking zit daarnaast ook in je bidons. 
Reken op een grote bidon per uur = 750 ml. 

Met standaard dorstlesser zit er in een grote bidon 45 g KH. Dat 
betekent dat je nog 15-30 g KH uit iets anders moet halen. Zo 
kun je berekenen wat je per uur moet eten. 

Tip: bereid dit echt van tevoren voor. Zodat je weet wat 
je ieder uur moet eten. Tijdens de wedstrijd word je nogal 
ontoerekeningsvatbaar en ben je niet meer in staat om de 
simpelste sommetjes uit te rekenen. Bekijk ook met behulp 
van het hoogteprofiel van de tocht waar je wel en waar je niet 
gemakkelijk kunt eten. Probeer wel tijd leidend te maken in 
hoeveel je eet en niet de afstand (per uur 60 g KH en niet 60 
g KH per 23 km) want je zult niet de eerste zijn die daardoor te 
weinig eet door onverwachte zaken zoals een lekke band.

Na de cyclo herstel je het snelst met veel vocht, koolhydraten en 
wat eiwit. Pizza, pasta, wat je lekker vindt en drink er veel bij!
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Yneke Kootstra
Yneke is naast een gepassioneerd fietser 
tevens moeder van drie kinderen en de 
oprichter van de academie voor leefstijl. Ze 
studeerde Humane voeding in Wageningen 
en heeft haar studie en hobby steeds meer 
gecombineerd.
 
telefoon: +31 (0)343 451951
yneke@me.com
www.voedingsadvies.info 

Ger de Heus
Ger woont sinds 2010 in Ronda, waar hij 
onder de naam Sunhill Cycling mensen op 
de fiets laat genieten van al het moois 
dat Zuid Spanje te bieden heeft. Zijn 
fietsvakanties zijn er voor zowel beginnende
als gevorderde fietsers. 
 
telefoon: +34 672 122 226 
ger@sunhillcycling.com 
www.sunhillcycling.com 

TOT SLOT: 
dit boekje is samengesteld door:
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kom ook sportief genieten 
van een schitterende omgeving

Volledig verzorgde  
fietsvakanties

 

Transfer van en naar de luchthaven
Goed fiets-hotel HP
Trek racefiets (triple)

Gids ter beschikking (inbegrepen)
De mooiste routes op maat

Veilige fietsberging
Goed uitgeruste werkplaats
Hulp bij pech en/of ongeval

Sportdrank inbegrepen
Promotiepakket

Kijk op de website 
voor prijzen en data


