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Weet wat je eet
Een gezonde levensstijl met goede
voeding draagt er voor een groot
deel aan bij dat je fysiek goed in je
vel zit. Tessa van der Steen is orthomoleculair therapeut (voedingsdeskundige) en werkt ook veel met golfers. ‘Op mijn vijftiende begon ik al
met lesgeven op een sportschool.
Ik merkte toen al dat ik me goed
voelde wanneer ik op mijn voeding
lette. Deed ik dat niet, dan sprak ik
mijn reserves aan en voelde ik me
een stuk minder. Toen kwam het
besef dat ik daar later iets mee
wilde doen. Als healthcoach probeer
ik mensen nu naar een gezonde
levensstijl te coachen.’
Op deze pagina geeft Tessa tips
waar golfers hun voordeel mee
kunnen doen.

Je kunt heel makkelijk
Etiketten gezonder en beter eten als
je leert hoe je de etiketten
van producten moet lezen.
Een paar simpele tips van
Tessa. ‘Het eerste waar je op
moet letten zijn de ‘E-nummers’.
Dit zijn stoffen die aan voedings
middelen worden toegevoegd om
ze te “verbeteren”, bijvoorbeeld om
de houdbaarheid ervan te kunnen garanderen. Toch kun je
de E-nummers beter vermijden. Ze bevatten conserveermiddelen, smaakversterkers
en anti-klontermiddelen:
lichaamsvreemde stoffen die
het lichaam uit balans kunnen
brengen.’
‘Nog een ezelsbruggetje voor
het lezen van etiketten: als
er ingrediënten tussen staan
die je grootmoeder niet zou
kennen, dan is het waarschijnlijk niet goed voor je. Deze
termen kom je vooral tegen
op producten die bewerkt
zijn en te veel suiker of zout
bevatten. Probeer zoveel
mogelijk natuurlijke producten
te gebruiken.’
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Tessa’s
eetadvies

Wel

Avocado

De avocado is een veelzijdige vrucht. De olie
in de vrucht bestaat voornamelijk
uit onverzadigde vetten en heeft
een gunstige invloed op het cholesterolgehalte. Daarnaast bevat
hij ook veel mineralen zoals
ijzer en kalium
en is hij rijk aan
proteïne.

Ei

Een (hardgekookt) eitje is niet
alleen goed als vervanger van bijvoorbeeld pasta of aardappelen,
maar is ook een prima snack voor
in de baan. Gewoon een eitje koken, daarna verpakken in folie en
mee in de tas.

Noten Noten en gedroogd fruit
zijn een goede snack voor in de
baan. Noten zitten vol essentiële
eiwitten en goede meervoudig
onverzadigde vetzuren. Eet ze
bijvoorbeeld in
combinatie met
een banaan.
Zalm Als het kan, eet dan drie
keer per week een vet visje. Onder
vette vis verstaan we zalm, makreel, haring en sardientjes. In
deze vissen zitten veel
goede vetten en ook
eiwitten, dus sla je
twee vliegen in
een klap.
Kokoswater

Het perfecte
drankje voor in de baan. Kokoswater is de beste dorstlesser omdat
het exact de juiste elektrolytenen mineralenverhouding heeft
als ons bloed.
Gewoon bij de
supermarkt te
koop in pakjes
van 330 ml.

niet

Anne-Johan Willemsen is mind
fitness trainer en werkt met o.a Tim
Sluiter, Wil Besseling en Reinier Saxton
aan hun mentale kracht.

Ontbijt

Broodje Kroket
Tijdens de lunch gaan golfers
vaak voor een broodje kroket.
Lekker, maar niet echt goed. Een
kroket bevat afvalvlees, zetmeel
en verzadigd vet. Op den duur kan
dat tot hart- en vaatproblemen
leiden. Ga liever voor een salade
waarin je goede vetten en eiwitten
combineert, of neem een goede
boterham van huis mee.

Energydrinks

De
meeste energydrinks zijn
hypertoon, wat wil zeggen dat ze meer suikers
bevatten dan je bloedsuikerspiegel. Door zo’n
drankje te drinken schiet
je bloedsuikerspiegel
voor heel even enorm
omhoog, om daarna weer
heel hard te dalen. Als je toch een
sportdrankje in de baan wilt drinken, neem dan een isotone sportdrank (Isostar), die hetzelfde aantal suikers bevat als je
bloedsuikerspiegel.

Bier

Het zal je niet verbazen dat alcohol slecht
is voor het lichaam. Drinken tijdens een ronde is
natuurlijk uit den boze,
maar als je gedurende de
week dan toch wat wilt drinken,
neem dan een glaasje rode wijn.
Let op: niet meer dan 2 x 2 glazen
per week en niet op de avond
voordat je gaat spelen.

Candybars Mars, Snickers,
Twix en al die andere candybars
zitten boordevol met suikers die je
focus en je mentale alertheid aantasten. Wil je toch een reep voor
energie, neem dan liever een honderd procent natuurlijke
vruchtennotenreep.

menu

Magere kwark
met een appel
(eventueel wat kaneel), 2 eet
lepels pompoenpitten, 2 el zonnebloempitten en een handje
biologische muesli (let op geen
cruesli daar zit suiker in).

In de baan
Na de vierde hole een natuurlijke
vruchten-notenreep
Na de negende hole een banaan
en een handje rauwe noten
Na de dertiende hole twee gekookte eieren (thuis al afpellen).

Lunch
Twee spelt zuurdesemboterhammen besmeerd met humus of
tahin (sesampasta) en belegd
met rosbief of rookvlees. Voor
de vegetariërs: twee spelt zuurdesemboterhammen met olijf- of
tomaattapenade en belegd met
geiten- of schapenkaas. Garneer
met komkommer en tomaat.

Diner
Zelfgemaakte groentesoep (met
seizoensgroenten), met daarbij
een frisse salade met olijfolie en
azijn. Gril of bak een goed stuk
vlees (rund), kip, vis of vegetarisch (peulvruchten, eieren,
geitenkaas, noten)

Seizoensgroenten van
deze maand (maart)
Aardappelen, bloemkool, groene
selderij, knolselderij, paddenstoelen, pastinaak, pompoen, prei, raap, radijs,
rammenas, rode biet,
rode kool, savooikool, schorseneren, spinazie,
spruiten, Uien,
veldsla, witlof,
witte kool,
wortelen.

Goed in je hoofd = Goed in de baan
Een heldere intentie gaat een verrassende bijdrage leveren aan
het succes van jouw komende golfjaar. Mind fitness trainer
Anne-Johan Willemsen geeft twee tips om aan je intentie op
de golfbaan te werken.

Tip 1: Maak een 1-2-3 jaarplan

‘Zelfvertrouwen bij sporters blijkt een garantie voor succes en
komt grotendeels voort uit het percentage van geslaagde plannen. Het hebben van een uitdagende en tegelijkertijd realistische
intentie vormt dan ook een belangrijke basis voor dat succes.
Anne-Johan besteedt in de wintermaanden met de topspelers
veel aandacht aan het helder krijgen van de intentie, en het definiëren van een overzichtelijk en gestructureerd jaarplan. Als alle
aspecten van het spel (fysiek, technisch, organisatorisch en mentaal) in dit plan samenkomen, geeft dat mentaal
veel rust en dus concentratie. De speler weet hierdoor veel beter wat de
relatie is tussen zijn trainingsarbeid en het uiteindelijke doel en werkt aan
de gebieden waar potentieel de meeste ruimte voor
verbetering is. Bovendien
geeft het motivatie als je
enkele aspecten gedurende
enige tijd consequent blijft
volgen en de speler verbetering ervaart.’
Hoe ga je te werk? ‘Het 1-2-3- jaarplan is eenvoudig en dwingt
je te kiezen tussen de ontelbare mogelijkheden die golf je biedt.
Het bestaat uit 1 meetbaar en realistisch doel, 2 mogelijkheden
om dit doel te bereiken en 3 acties per mogelijkheid, om mee van
start te gaan. Zo heb je een actieplan van een half A4-tje, dat je
goed met je eigen pro kunt maken en waarvan je de ontwikkeling
in de komende maanden samen kunt blijven volgen.’

Tip 2: Schrijf je preshotroutine uit

‘Routine, of liever gezegd rituelen, gebruiken we als een mentaal
instrument om de concentratie te verhogen. Met een preshot
ritueel bepaal je de intentie voor een slag. Zonder een goede
intentie, geen goede slag. Hoe beter de kwaliteit van het
preshotritueel, hoe groter de kans op een goede uitvoering.
Vrijwel iedere golfer waarmee Anne-Johan werkt zegt een
preswingritueel te hebben. Als ze echter in detail moeten uitleggen wat ze precies doen, komen ze er vaak achter dat dit minder
constant is dan ze denken en dat bepaalde onderdelen effectiever kunnen. Start met het uitschrijven van de verschillende spelonderdelen van je ritueel en blijf deze net zo vaak herschrijven,
totdat je een ritueel hebt dat constant en vlot is en waarin je vertrouwen hebt. Daarna is het nog een kwestie van “oefenen” in de
praktijk, om van het ritueel daadwerkelijk een routine te maken.’
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Tessa van der Steen (33) is voedingsdeskundige
en healthcoach: ze coacht mensen naar een
gezonde levensstijl. Ze werkt(e) o.a. met Joost
Luiten, Reinier Saxton, Floris de Vries en Robin Kind.
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