
Voeding en water



Vergeet je dieet

Kaiserschmarren in Oostenrijk



Energiebehoefte

• Energiebehoefte afhankelijk van:

– Soort tocht (lengte, terrein, hoogtemeters)

– Persoon (geslacht, metabolisme, training)

– Temperatuur (kou: hogere behoefte) 

> Reken gemiddeld op 3500 tot 4500 kcal 

per dag



Koolhydraten, vetten of eiwitten?

• Tijdens en vóór wandeling zijn koolhydraten 

belangrijkste (brood, muesli, pasta, noedels)

• Vetrijkere voeding (chocolade, kaas, worst, 

vette vis...) kunnen wel maar verteren 

moeilijker.  

• Eiwitten (kaas, yoghurt, melk...) beter achteraf 

om spierherstel te bevorderen



Begin met een stevig ontbijt

Brood, muesli(ne), cruesli, 

(instant) havermeel, Brinta 

oatmeal met water en eventueel 

melkpoeder of cacao. Eventueel 

extra noten, gedroogd of gekonfijt 

fruit, kokospoeder.



Voorkeur voor ‘trage’ koolhydraten

• Wandelen is laag intensieve duursport, 

energieopname moet dus langzaam zijn

• Kies voor koolhydraten met lage glycemische 

index vb. mueslirepen versus chocolade.

• Snelle suikers zoals cola of druivensuiker zijn 

goed als kortstondige opkikker, maar moeten 

samen met tragere suikers gegeten worden.



Onderweg

• Tussendoortjes: Mueslirepen, powerbars, noten 

met gedroogde vruchten (studentenhaver), 

compacte fruitrepen, stroop- of honingwafels…

• Middag: zuurdesembrood, pompernikkel of 

zelfgebakken mueslibrood (met weinig gist). Weinig 

energie in crackers en beschuiten. Als beleg kun je 

jam, een tube (groente)paté, een blok kaas of een 

gedroogde salamiworst meenemen.



Toerbrood



Geregeld eten

• Evenwichtige energie-opname: elke 60-90 min 

iets eten

• Vermijdt te zware maaltijden

• Niet te snel wandelen > betere 

vetverbranding, energiereserves in spieren 

blijven langer behouden



Avond

• Avond: 

• Energiereserves aanvullen: recuperatie!

• Verkies eerder koolhydraatrijke maaltijden dan 

vetrijke gerechten (verteren beter, minder 

belastend)

• Bivakkers: vriesdroogvoeding (met voldoende 

kcal) of zelf drogen



Spaghetti drogen



Water

• Minstens 2 liter tijdens het wandelen (bij warm 
weer tot 3-4 liter!)

• ‘s Morgens en ‘s avonds veel bijdrinken

• Zoutopname niet vergeten: soep, zoute 
producten, ev. sportdrank

• Zo veel mogelijk ter plaatse aanvullen vb. berghut

• Indien water uit riviertjes of bergmeren: kies 
indien mogelijk voor stromend water + zuiveren 
(koken, Micropur of filter)



Schiwasser in Oostenrijk


