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Mijn naam is Luc Van Lierde, tweevoudig 
winnaar van de Ironman Hawaii Triatlon 
Wereldkampioenschappen, en coach 
van de huidige triatlon elite.
Voor een uithoudingssporter is 
sportvoeding onontbeerlijk, daarom 
ontwikkelde ik mijn eigen gamma, met 
een sterke nadruk op verteerbaarheid.
Mijn producten zijn gebaseerd op 
mijn ervaring als atleet en coach, 
ondersteund door wetenschap, om je te 
helpen het beste uit jezelf te halen!

Al onze producten zijn getest op verboden 
middelen om uw gezondheid te waarborgen. 
We gebruiken enkel de beste ingrediënten.

Al onze producten zijn ontwikkeld in samenwerking 
met ‘s werelds beste atleten. Zij weten het best 
wat nodig is om optimaal te presteren en welke 
producten écht werken voor sport én gezondheid.

Zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten worden 
gebruikt om zo weinig mogelijk chemicaliën in 
je lichaam te hebben.

Ons assortiment heeft alle nodige producten om 
te gebruiken voor, tijdens en na het sporten, om 
zo het beste uit jezelf te halen. Ze verhogen je 
algemene gezondheid, prestaties, uithouding 
en ondersteunen je herstel.

Luc Van Lierde

Magnesium + B6
zeker als je veel zweet, is 
het belangrijk om dit essentiële 
mineraal aan te vullen.

Ubiquinol 
betrokken in elk energieproces 
in het lichaam, en een sterke 
antioxidant, aangeraden voor 
35-plus atleten.

L-carnitine
optimaliseer je 
vetverbranding met 
dit aminozuur.

Omega 3
een basissupplement voor 
iedereen, met positieve e� ecten 
op hart, hersenen en ogen.

Dagelijkse supplementen

Veilige producten zijn gegarandeerd

Ontwikkeld in samenwerking met Luc Van Lierde

Geen kunstmatige zoetsto� en

Een volledig en compleet assortiment

Meer info op www.hiddit.com
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 Kosttilskud af Luc

Daglig kosttilskud

Magnesium + B6 
især hvis du sveder meget
er det vigtigt at supplere med 
dette vigtige mineral 

Ubiquinol  
involverer sig i alle energi  
processor i kroppen, og en stærk 
antioxidant, anbefales til atleter 
over 35 år. 

L-carnitin   
optimize fedtforbrænding  
med denne aminosyre.

Omega 3  
et grundlæggende supplement til  
alle, med en positiv effekt på  
hjerte, hjerne og øjne.

VOEDINGSPROGRAMMA

DUURSPORTEN
LUC VAN LIERDE met

By Lucsupplementen

Mijn naam is Luc Van Lierde, tweevoudig 
winnaar van de Ironman Hawaii Triatlon 
Wereldkampioenschappen, en coach 
van de huidige triatlon elite.
Voor een uithoudingssporter is 
sportvoeding onontbeerlijk, daarom 
ontwikkelde ik mijn eigen gamma, met 
een sterke nadruk op verteerbaarheid.
Mijn producten zijn gebaseerd op 
mijn ervaring als atleet en coach, 
ondersteund door wetenschap, om je te 
helpen het beste uit jezelf te halen!

Al onze producten zijn getest op verboden 
middelen om uw gezondheid te waarborgen. 
We gebruiken enkel de beste ingrediënten.

Al onze producten zijn ontwikkeld in samenwerking 
met ‘s werelds beste atleten. Zij weten het best 
wat nodig is om optimaal te presteren en welke 
producten écht werken voor sport én gezondheid.

Zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten worden 
gebruikt om zo weinig mogelijk chemicaliën in 
je lichaam te hebben.

Ons assortiment heeft alle nodige producten om 
te gebruiken voor, tijdens en na het sporten, om 
zo het beste uit jezelf te halen. Ze verhogen je 
algemene gezondheid, prestaties, uithouding 
en ondersteunen je herstel.

Luc Van Lierde

Magnesium + B6
zeker als je veel zweet, is 
het belangrijk om dit essentiële 
mineraal aan te vullen.

Ubiquinol 
betrokken in elk energieproces 
in het lichaam, en een sterke 
antioxidant, aangeraden voor 
35-plus atleten.

L-carnitine
optimaliseer je 
vetverbranding met 
dit aminozuur.

Omega 3
een basissupplement voor 
iedereen, met positieve e� ecten 
op hart, hersenen en ogen.

Dagelijkse supplementen

Veilige producten zijn gegarandeerd

Ontwikkeld in samenwerking met Luc Van Lierde

Geen kunstmatige zoetsto� en

Een volledig en compleet assortiment

Meer info op www.hiddit.com

Folder_LUC_v6.indd   1-3 28/06/17   12:53

Mit navn er Luc Van Lierde, jeg har 
to gange vundet Ironman Hawaii 
Triathlon World Championships og  
er nu træner for den nuværende 
triatlon elite. Sportsernæring er 
uundværlig for en udholdenhed 
atlet. Derfor har jeg udviklet mit 
eget sortiment, der fokuserer på 
fordøjelighed. Mine produkter er 
baseret på min erfaring som atlet  
og træner, støttet af videnskaben,  
for at hjælpe dig med at få det  
bedste ud af dig selv! 

Luc Van Lierde
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Sikkerheden af produkterne er garanteret 

Alle vores produkter er blevet testet for forbudte 
stoffer for at sikre dit helbred. Vi bruger kun de 
bedste ingredienser.   
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Udviklet i samarbejde med Luc Van Lierde 

Alle vores produkter er blevet udviklet i samarbejde 
med verdens bedste atleter. De ved bedst, hvad 
der er nødvendigt for at fungere optimalt, og hvilke 
produkter der virkelig virker til sport og sundhed. 
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Ingen kunstige sødestoffer 
Vi bruger så mange naturlige ingredienser som 
muligt, for at have så lidt kemikalier som muligt  
i din krop. 
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Et fuldstændig og komplet sortiment 
Vores sortiment indeholder alle de nødvendige 
produkter til brug før, under og efter træning, for  
at få det bedste ud af dig selv. De øger din generelle 
sundhed, performance, udholdenhed og støtte dit 
opsving.  
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te gebruiken voor, tijdens en na het sporten, om 
zo het beste uit jezelf te halen. Ze verhogen je 
algemene gezondheid, prestaties, uithouding 
en ondersteunen je herstel.

Luc Van Lierde

Magnesium + B6
zeker als je veel zweet, is 
het belangrijk om dit essentiële 
mineraal aan te vullen.

Ubiquinol 
betrokken in elk energieproces 
in het lichaam, en een sterke 
antioxidant, aangeraden voor 
35-plus atleten.

L-carnitine
optimaliseer je 
vetverbranding met 
dit aminozuur.

Omega 3
een basissupplement voor 
iedereen, met positieve e� ecten 
op hart, hersenen en ogen.

Dagelijkse supplementen

Veilige producten zijn gegarandeerd

Ontwikkeld in samenwerking met Luc Van Lierde

Geen kunstmatige zoetsto� en

Een volledig en compleet assortiment

Meer info op www.hiddit.com
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More info on www.hiddit.com



isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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FØR TRÆNING START SLUT EFTER TRÆNING

FØR TRÆNING START SLUT EFTER TRÆNING

SUPPLEMENT TIL TRÆNING

op til 1 times hård træning 

isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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Retningslinjer: 30 gram kulhydrater / time

24 timer før
Carbo loader

1 portion fordelt 
over hele dagen

2-3 t før
Carbo charger, 

gel eller energibar

15 min før
isotonic
250 ml

isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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1 til 2,5 timer timers hård træning

Retningslinjer: 60 gram kulhydrater / time 

isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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i løbet af 48   
timer før løb
Carbo loader

1 portion fordelt 
over hele dagen

2-3 t før
Carbo charger, 

gel eller energibar

15 min before
isotonic
250 ml isotonic 

125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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mere end 2,5 timers hård træning

Retningslinje: 90 gram kulhydrater / time

I løbet af 72 t  
before the race

Carbo loader
1 portion fordelt 
over hele dagen

2-3 t før
Carbo charger, 

gel eller energibar

15 min før
isotonic
250 ml

isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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  i varmt vejr
Isotonic

125ml / 15 min

  i koldt vejr
Carbo charger
125ml / 15 min

FØR TRÆNING START SLUT EFTER TRÆNING

isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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  i varmt vejr
Isotonic

125ml / 15 min

  i koldt vejr
Carbo charger
125ml / 15 min

  i varmt vejr
Gel eller Bar
1 Gel ELLER 1  

bar / time

OR

isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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OR

  i varmt vejr
Isotonic

125ml / 15 min

  i koldt vejr
Carbo charger
125ml / 15 min
+ 1 gel ELLER
1 bar / time

  i varmt vejr
Gel eller Bar
2 gel ELLER

2 bar / time eller
1 gel OG 1 bar / time

isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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inden for 30 min efter træning
Recovery

1 portion efter træning
isotonic 

125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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umiddelbart efter   
træning

BCAA 2-1-1
6 kapsler

inden for 30 min efter  
træning
Recovery

1 portion efter træning

isotonic 
125ml / kwartier

isotonic 
125ml / kwartier

OF

OF

Carbo charger 
125ml / kwartier

Carbo charger 
125ml / kwartier

+ 1 gel OF 
1 reep / uur

Carbo charger 
125ml / kwartier

Recovery 
1 portie na de training

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

Carbo loader 
1 portie verdeeld 

over de dag

dag voordien

gedurende 48u 
voor wedstrijd

gedurende 72u 
voor de wedstrijd

binnen 30 min na training

binnen 30 min na trainingvlak na training

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

isotonic
250 ml 

15 min voor 

15 min voor 

15 min voor 

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

☼ bij warm weer ☼ bij warm weer

☼ bij warm weer

 bij koud weer

 bij koud weer

 bij koud weer

+

+

2-3u voor 

2-3u voor 

2-3u voor 

Carbo charger, 
gel of energy bar

Carbo charger, 
gel of energy 

bar

Carbo charger, 
gel of energy bar

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

PRE-TRAINING

START

START

START

EINDE

EINDE

EINDE

POST-TRAINING

POST-TRAINING

POST-TRAINING

TRAINING SUPPLEMENTEN

� tot 1 uur inspanning
Richtlijn: 30 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 90 gram koolhydraten / uur

Richtlijn: 60 gram koolhydraten / uur

� 1 tot 2,5 uur inspanning

� meer dan 2,5 uur inspanning

isotonic 
125ml / kwartier

GEL OF REEP 
2 gels OF 

2 repen / uur of 
1 gel EN 1 reep / uur

GEL OF REEP 
1 gel OF 1 reep 

per uur

Recovery 
1 portie na de training

BCAA 2-1-1
6 capsules

binnen 30 min na trainingvlak na training
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umiddelbart efter   
træning

BCAA 2-1-1
6 kapsler

inden for 30 min efter  
træning
Recovery

1 portion efter træning


