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APENKOOIEN

VOEDING
Game Changers: voer voor discussie

Begin dit jaar schoof ik aan bij een etentje met de Sport-
gericht-redactie. Terwijl ik een hapje van mijn stukje vlees 
nam, kwam de vraag langs wie van de tafelgenoten de 
documentaire Game Changers al had gezien?

Ik niet, moest ik bekennen. Ging dat niet over die topatle-
ten die waren overgestapt op een vegetarisch dieet en daar 
lyrisch over waren wat betreft hun sportprestatie? Ja, zoiets. 
Ik werd getipt om maar eens te gaan kijken. 

Mannetjesputters
Dat heb ik inmiddels gedaan. Het begin knalt er lekker in. 
De kijker volgt James Wilks, een gewezen MMA- vechter 
die na een zware blessure op zoek gaat naar een manier 
om snel te herstellen. Daarbij stuit hij op het plantaardige 
voedingspatroon als ‘game changer’. Wilks laat zich hierbij 
inspireren door bekende en minder bekende topsporters die 
een pleidooi houden voor een vegetarisch of veganistisch 
dieet.  Vooral (ex-)mannetjesputters komen voorbij: we zien 
Arnold Schwarzenegger, er is een glimp van Lewis Hamilton 
en ook van Novak Djokovic. Wilks leest onderzoeken en 
spreekt wetenschappers. In beeld komen opgegraven botten 
van Romeinse gladiatoren die opmerkelijk sterk zijn en veel 
strontium bevatten, een teken dat hun dieet al veel planten 
bevatte. Interessant, dit wist ik niet.

Energie
Even daarna vertelt een ‘deskundige’ dat veel sporters nog 
steeds geloven dat ze vlees moeten eten om sterk te worden 
en genoeg energie binnen te krijgen. En dat dit niet klopt, 
omdat juist koolhydraten ertoe doen wat betreft het aanvul-
len van energievoorraden in het lichaam en dat vlees vooral 
eiwitten bevat. Op de achtergrond zien we een taart- en 
staafdiagram met kekke kleurtjes, die suggereren dat een 
scheve verhouding tussen eiwitten en koolhydraten leidt tot 
een daling van de glycogeenspiegel. Ahum, welke boodschap 
wordt hier nu precies gebracht? Zouden er echt serieus nog 
sporters zijn die helemaal geen weet hebben van het ver-
schil tussen eiwitten en koolhydraten, van bouwstoffen en 
brandstoffen in de voeding? Het lijkt me stug. En bovendien, 
maakt het hierbij uit wat de oorsprong - plantaardig of dier-
lijk - van deze stoffen is?

Kersen
De argeloze kijker zal snel denken dat het zeker iets uit-
maakt. Want in een sneltreinvaart komen studies voorbij die 
het goede van planten en het slechte van vlees illustreren. Na 
het eten van een broodje hamburger stijgen de ontstekings-

waarden in het bloed met 70 
procent, terwijl een portie 
bietensap de sportprestatie 
met zo’n twintig procent 
verbetert. Ja ja, het zal wel. 
Toen ik vorig jaar voor mijn 
boek ‘Het maakbare uur’1 
alle bietensapstudies eens 
op een rij zette, werd het 
me duidelijk dat het effect 
ervan, in ieder geval voor een 
topsporter, minimaal is. In 
deze documentaire wordt aan 
cherry picking gedaan. En deze 
‘kersen’ zijn bovendien vaak matig van kwaliteit: de meeste 
wetenschappelijke artikelen waar in de documentaire naar 
verwezen wordt, zijn verschenen in low-impact tijdschriften.

Chylomicronen
Hoe langer ik blijf kijken, des te meer mijn wetenschappe-
lijke kennis me in de weg gaat zitten. Verbanden uit obser-
vationeel onderzoek worden getoond, maar een associatie is 
wat anders dan een causaal verband. Anekdote na anekdote 
schiet voorbij. De toon wordt af en toe wat drammerig en de 
boodschap steeds eenzijdiger: vlees = slecht!!! 
Bijna lachwekkend zijn de ‘wetenschappelijke’ experimen-
ten die gedaan worden bij drie American Football-spelers. 
Ze krijgen alle drie twee burrito’s voorgeschoteld, eentje 
mét vlees en eentje zonder. Hun bloed wordt verzameld en 
afgedraaid, waarna wordt ingezoomd op het plasma. Dat ziet 
er helder uit na het eten van de vegetarische burrito, maar 
is flink troebel wanneer er vlees in zat. Hier, kijk zelf eens: 
dit kan toch niet gezond zijn! Ondertussen wordt uitgelegd 
dat een teveel aan vet in het bloed geassocieerd wordt met 
endotheel dysfunctie, dat op zijn beurt weer geassocieerd 
wordt met aderverkalking. Het klopt, deze verbanden zijn 
aangetoond, maar daarbij gaat het om een totaal ander 
tijdsverloop dan hier wordt geschetst. Bovendien is het heel 
normaal dat bloedplasma er na het eten van vet - dierlijk én 
plantaardig - troebel uitziet, door een stijging van de hoe-
veelheid chylomicronen.

Conclusie
Game Changers is inmiddels door menig voedseldeskun-
dige kritisch beoordeeld.2 Het is geen wetenschappelijke 
documentaire, maar een vermakelijke film die laat zien dat 
er genoeg sporters aan de top staan die een vegetarisch of 
veganistisch dieet volgen. Maar daarmee is een plantaardig 
voedselpatroon nog niet de heilige graal tot sportsucces.
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