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en kop koffie voor vertrek,
koffie met appeltaart onderweg, een bakkie doen bij de

fietsenzaak: koffie en fietsen zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden
en die relatie lijkt alleen nog maar
sterker te worden. Koffiedrinken is
voor velen van ons niet alleen een
gewoonte, maar ook een belangrijke
sociale bezigheid.
Als fietser kun je koffie echter ook
bewust inzetten om je trainingen en
tochten beter vol te kunnen houden.
Voor velen werkt het prestatieverbeterend, met bijvoorbeeld een 3 tot 5
procent snellere tijdrit als resultaat.
Verantwoordelijk voor dit effect is
cafeïne, dat naast in koffie ook in
lagere concentraties voorkomt in
zwarte en groene thee, chocolade en
cola. Bovendien wordt het ook wel toegevoegd aan bepaalde energiegelletjes en energiedranken en kun je het
in pilvorm of zelfs als kauwgum tot je
nemen. Koffie is voor Nederlanders
echter verreweg de belangrijkste bron
van cafeïne.
Hoe werkt cafeïne dan precies? En
wat zijn de voor- en nadelen van koffiegebruik voor je fietsprestaties en
voor je gezondheid? We doken in de
wetenschappelijke literatuur en zetten
een aantal belangrijke bevindingen
op een rij.
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WIE NOG
EEN
BAKKIE?

ACHTERGROND DE KICK DIE KOFFIE GEEFT

Brainfood

ponders’: mensen die dat effect niet

‘Koffie stimuleert de vetverbranding’.

laten zien, maar toch beter presteren

Je hebt het vast wel eens iemand

met cafeïne. Bovendien zagen onder-

horen zeggen. Er zit zeker een kern

zoekers dat de verhoogde vetafgifte in

van waarheid in deze bewering, maar

de responders na 10 tot 15 minuten

hij blijkt niet de belangrijkste verkla-

inspanning is verdwenen. Daarnaast

ring voor het feit dat sporters met

zijn ook positieve effecten gevonden

cafeïne in hun lijf een groter uithou-

van cafeïne bij kortdurende inspan-

dingsvermogen hebben, betere duur-

ningen waarbij de glycogeenvoorra-

prestaties kunnen leveren, zich minder

den geen beperkende factor zijn. Al

vermoeid voelen en inspanningen als

met al genoeg aanwijzingen dat er

minder zwaar ervaren. Waarschijnlij-

iets anders aan de hand moet zijn.

ker is dat cafeïne – dat de bloedbrein-

De hypothese is nu dat cafeïne vooral

barrière kan passeren – hoofdzakelijk

zijn werk doet door het stimuleren van

werkt via het brein, zeker in lagere

het centrale zenuwstelsel. Het bittere

doseringen van 3 milligram per kilo-

alkaloïd met de chemische naam

gram lichaamsgewicht. Dat schrijven

1,3,7-trimethylxanthine lijkt qua struc-

sportwetenschappers Louise Burke,

tuur sterk op adenosine, een biolo-

Ben Desbrow en Lawrence Spriet in

gisch zeer actieve stof die op tal van

hun boek Caffeine for Sports Perfor-

plekken in het lichaam aan receptoren

mance. Pas bij flink hoge doseringen
– richting 9 milligram per kilogram
lichaamsgewicht – zorgt cafeïne onder
meer ook voor een sterke verhoging
van het adrenalineniveau.
Maar sommige mensen reageren
inderdaad op cafeïne door vet vrij te
maken uit vetweefsel; vet dat kan dienen als brandstof en op die manier de
belangrijke glycogeenvoorraden kan
sparen. Naast deze groep ‘responders’
is er echter ook een groep ‘non-res-

kan binden. Cafeïne lijkt zoveel op

Het brein lijkt
gevoeliger voor cafeïne
bij vermoeidheid

Met cola kan het ook

Soms is de praktijk de wetenschap
een stap voor. Terwijl onderzoekers
eind jaren ‘90 cafeïnedoseringen
voorschreven van 6 milligram per
kilogram lichaamsgewicht 1 uur
voor de wedstrijd, namen profwielrenners op twee derde van lange
ritten bidons met ontgaste cola in
plaats van sportdrank, goed voor
een lage cafeïnedosering van 1 tot 2
milligram per kilogram. En die profs
beweerden dat die cola hen perfect
naar de finish hielp. Wat was hier
aan de hand? Louise Burke en Ben
Desbrow van het Australian Institute of Sport en later ook Lawrence
Spriet van de University of Guelph
besloten dit te onderzoeken en
moesten tot hun verbazing concluderen dat het werkte: ook een kleine
hoeveelheid cafeïne is effectief,
vooral wanneer de vermoeidheid
begint toe te slaan. Bij een dosering
van 3 milligram per kilo waren de
voordelen maximaal.

adenosine dat het ook aan de adenosinereceptoren kan hechten en op die
manier de werking van de stof kan
tegengaan. Adenosine zorgt voor minder activiteit van de spieren, een
afname van de waakzaamheid en

duizend chemische stoffen, waaronder

verlaagt de concentratie van stimule-

antioxidanten als chlorogeenzuur. Het

rende neurotransmitters. Cafeïne

Voedingscentrum schrijft in haar

geeft juist een verhoogde waakzaam-

factsheet over cafeïne dat voor koffie

heid, alertheid, arousal (het activi-

de absorptie van de cafeïne door het

teitsniveau van het brein) en een

maag-darmkanaal minder volledig is.

beter humeur. Interessant is ook de

De vraag is dan ook of koffie net zo

vinding dat het brein gevoeliger lijkt

effectief de sportprestatie verbetert

voor cafeïne bij vermoeidheid.

als pure cafeïne.

Cafeïne of koffie?

In één onderzoek waarbij koffiedrinken werd vergeleken met cafeïne-

De meeste prestatieonderzoeken zijn

inname, verbeterde pure cafeïne wél

gedaan met cafeïne, maar koffie is

het prestatievermogen, maar koffie

natuurlijk veel meer dan dat. Het is

niet. De onderzoekers vermoedden dat

een complex mengsel van meer dan

andere koffiecomponenten het cafeïne-

KOFFIE- & CAFEÏNEWEETJES
• Twee koppen koffie voor de
start, cafeïnehoudende gelletjes of
pillen tijdens een rit, ontgaste cola
op het eind: meerdere innameprotocollen kunnen je helpen je
prestaties te verbeteren. Afhankelijk van het type evenement en je
eigen voorkeuren kun je je eigen
strategie ontwikkelen.
• Dagelijks koffiedrinken zorg voor
gewenning. Overschakelen op een
leven zonder koffie levert ontwenningsverschijnselen op, die na
twee tot vier dagen weer verdwenen zijn. Bekende symptomen van
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ontwenning zijn hoofdpijn, vermoeidheid, sloomheid en je grieperig voelen.

• Vaak wordt geschreven dat je je
als dagelijkse koffiedrinker eerst
een paar dagen moet onthouden
om op het uur U maximaal te
profiteren van het koffie-effect.
Louise Burke en haar collega’s
schrijven dat de wetenschap dit
niet aantoont, maar dat er wel
individuele verschillen zijn en dat
het voor sommigen een psychologisch voordeel oplevert om zich op
die manier voor te bereiden. Je

moet de ontwenningsverschijnselen dan wel voor lief nemen.

milligram als veilige bovengrens.

• De wetenschappelijke literatuur

cafeïne door Nederlandse volwassenen ligt hoger dan 400 milligram per dag. Mannen tussen de
31 en 50 jaar zitten gemiddeld op
549 milligram, vrouwen van die
leeftijdsgroep op 462 milligram.

wijst erop dat cafeïne bij een
inname van maximaal 400 milligram per dag geen gezondheidsrisico’s oplevert (5,7 milligram per
kilogram voor een referentiegewicht van 70 kilogram). Het wordt
zelfs geassocieerd met een lagere
sterftekans en een mogelijk matig
positief effect op de gezondheid
van hart en bloedvaten, maar er
is geen oorzakelijk verband. Voor
een enkele dosis geeft EFSA 200

• De gemiddelde inname van

• Koffiegebruik verhoogt niet het
risico op uitdroging, alhoewel
cafeïne wel zorgt voor een
snellere urineproductie. En nogal
wat mensen melden een versnelling van hun stoelgang.

Pas bij flink hoge doseringen zorgt
effect afzwakten. Tot op heden hebben

cafeïne ook voor een sterke

echter geen andere onderzoeken hetzelfde verschil in effectiviteit laten ziet
tussen koffie en cafeïne. Sterker nog,

verhoging van het adrenalineniveau

verschillende studies tonen een vergelijkbare prestatieverbetering door koffie aan. Zoals het in 2013 gepubliceerde onderzoek van Adrian Hodgson,
Rebecca Randell en Asker Jeukendrup. Hun proefpersonen – getrainde
fietsers en triatleten – waren op een
tijdrit ruim 4 procent sneller met 5
milligram cafeïne per kilogram
lichaamsgewicht in hun lijf, of die nu
uit pillen of uit koffie kwam. Burke en
haar collega’s concluderen in hun
boek dat koffie waarschijnlijk net zo
effectief is voor prestatieverbetering,
zolang je maar de juiste hoeveelheid
cafeïne binnenkrijgt.
Probleem met koffie is wel dat de hoeveelheid cafeïne sterk kan variëren,
onder meer door verschillen in bereiding, sterkte en boonsoort. Zelfs hetzelfde type koffie bij dezelfde verkoper
kan van dag tot dag een ander cafeïnegehalte hebben. In de tabel een grove
schatting van cafeïnegehaltes van
bekende cafeïnehoudende producten
zoals de Europese voedselautoriteit
EFSA die hanteert. Ter vergelijking: het
Voedingscentrum geeft voor een kopje
filterkoffie van 125 milliliter 85 milligram cafeïne als gemiddelde (met
uitschieters naar 180 milligram).

Meer is niet beter
Heb je je wel eens nerveus gevoeld
door veel koffie? Opgejaagd? Trillerig?

cafeïne van 6 tot 9 milligram per kilo-

koffie of cafeïne die je neemt, des te

Niet meer kunnen focussen? Een ver-

gram lichaamsgewicht (420-630 mil-

kleiner de kans op vervelende bijwer-

snelde hartslag? Een hoge(re) dosis

ligram voor iemand van 70 kilogram;

kingen. Daarom is het goed te weten

zo’n 5-7 koppen filterkoffie) levert geen

bij welke dosis de positieve effecten

gezondheidsproblemen op, maar kan

maximaal en de bijwerkingen mini-

wel vervelende bijwerkingen hebben.

maal zijn, en dat lijkt uit te komen op

Ook hartkloppingen en slaapproble-

3 milligram per kilogram lichaamsge-

men kunnen voorkomen. Slaapproble-

wicht. Dit komt overeen met 150 mil-

men treden vooral op bij een chro-

ligram voor een vrouw van 50 kilo-

nisch hoge inname en bij koffiedrinken

gram tot 300 milligram voor een man

in de avond.

van 100 kilogram (wat minder dan 2

De gevoeligheid voor cafeïne verschilt

of 4 kopjes).

sterk per persoon. Zo is er genetische

Ook de mate van prestatieverbetering

variatie in de activiteit van leverenzy-

is persoonlijk, maar er lijken geen ver-

men die cafeïne afbreken. Een hoe-

schillen in effectiviteit tussen regelma-

SCHATTING
CAFEÏNEGEHALTES
Espresso (60 ml)

80 mg

Kop filterkoffie (200 ml)

90 mg

Kop zwarte thee (220 ml)

50 mg

Standaard blikje cola
(355 ml)

40 mg

Standaard blikje
energiedrank (250 ml)

80 mg

veelheid cafeïne kan bij de een snel

tige koffiedrinkers en niet-gebruikers.

Reep chocolade (50 g)

25 mg

worden afgebroken en bij de ander

Als je koffie of cafeïne in wilt zetten

Reep melkchocolade (50 g)

10 mg

lang in de bloedbaan actief blijven.

voor prestatieverbetering moet je wel

Verder zijn er genetische verschillen in

op zoek naar de dosis en het inname-

het type en de verspreiding van ade-

protocol dat voor jou het beste werkt

nosinereceptoren, waardoor sommige

en het prettigst is. Een kwestie van

mensen gevoeliger zijn voor cafeïne.

uitproberen en goed registreren wat

Maar zoveel te kleiner de hoeveelheid

het met je doet. Nog een bakkie?

Alle getallen zijn schattingen;
cafeïnegehaltes en portiegrootte
verschillen per land. Bron: EFSA.
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