
SPORTables
The store shelves are packed with energy bars and drinks in the 
most beautiful packaging. But what about the content? Do you 
really perform better with a fruit bar before you run? Is it useful 
to down such a sweet drink after exercise? And does your body 
need the same after a strength training as after a good ride on 
the bike?

This book provides answers to all these (and many more) 
questions. And above all: it is full of recipes to make sports 
nutrition yourself. Accurately tailored to your sport performance 
and taste. From a protein-rich recovery citizen for the 
powerhouse to a bar full of quick energy for the seasoned 
triathlete. And for everyone who wants to live fit and healthy: lots 
of snacks to fight the midday dip.

Plenty of information about what the active body needs
and why. With clear display-information of nutritional values, 
allergens and eating styles with each recipe.
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She also specializes as a sports dietician. She has been 
making her own sports nutrition for years.

Eline van der Raad is a (sports) dietician, runs half 
marathons (and beyond) and is crazy about trail running. 
She experimented endlessly to make the perfect sports 
nutrition for herself. She has put all these personal 
experiences and her extensive theoretical knowledge into 
this book.
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Jeroen

Ik weet eigenlijk niet waarom ik 
koeien ben gaan verzamelen. Het 
begon op de middelbare school, 
toen dacht ik: ‘oh leuk, koetjes!’ 
Ik ben niet per se een koeienfan, 
maar het gedicht aan de muur van 
de koe vind ik wel erg mooi. Het is 
een dier dat gewoon lekker in de 
wei staat en het enige wat ze denkt 
of zegt is ‘boe’. 

In mijn andere huis had ik een 
randje waar koeienschilderijen op 
stonden, maar dat vonden we voor 
dit huis toch een beetje té. Dus 
toen dachten we: ‘waarom niet 
gewoon op de wc?’ Mijn passie 
ligt eigenlijk meer bij superhel-
den. Toen we op huwelijksreis naar 
Amerika gingen, zagen we op het 
vliegveld een souvenirtje van een 
superheldenkoe. 

Die heeft de hele reis ingepakt in 
onze koffer gezeten en is zo door 
heel Amerika gereisd. 

Er staan niet alleen koeien, 
maar ook koeienletters in de wc. 
Mensen die hier op bezoek komen 
vinden het altijd hilarisch om die 
letters in een andere volgorde te 
zetten, of de koetjes in poses die 
niet zo netjes zijn. 

Voor mij is de wc een rustpunt. 
Ik kan er lang zitten. Geen uren, 
maar soms zit ik wel even lekker.  
In ons nieuwe huis gaan de koetjes 
dan ook zeker mee naar de nieuwe 
wc.
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‘ DE KOGELVIS  
STINKT BEST WEL ’

Naam: Yvette (1977)
Woont: alleen 
Beroep: eigenaar Fietstaxi Yvette  

              vouwer
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Annemieke

Op de wc hangt een schilderij dat 
ik daar goed vond passen. Het is 
een cadeautje van mijn ouders.
Het schilderij is gemaakt door  
tekenclub De Ploeg. Zij staan 
bekend om hun mooie naakt-
portretjes. Er staat ook een oude 
kandelaar met twee armpjes. Dat 
vind ik leuker dan zo’n ongezellig 
bolletje aan het plafond. 

De spiegel met engeltjes en 
het plankje dat gesteund wordt 
door engeltjes stammen uit mijn 
engelenperiode. Dat ouderwetse 
sfeertje vond ik wel leuk. De roze 
muur is dezelfde kleur die ik ook 
in de kamer heb. Ik houd heel 
erg van kleuren. Momenteel  
zoek ik nog een nieuwe kalender. 
De kalender die er nu hangt,  
heeft mijn zoon gemaakt op de 
basisschool. 

De wc zit boven. Dat maakt mij 
niet zoveel uit. Het is juist handig 
als je uit de slaapkamer komt. Ik 
breng soms best wel wat tijd door 
op het toilet, dan ga ik even appen. 
Maar ik zit nooit met muziek of de 
krant op de wc. 

Ik vind het belangrijk om van  
de wc een mooi plekje te maken.  
Dat vind ik ook leuk bij anderen. 
Laatst was ik bij een vriendin die 
foto’s van mijn eigen kinderen in 
haar wc had hangen. Zoiets per-
soonlijks spreekt me erg aan. Mijn 
kapper heeft allemaal muisjes op 
het plafond, dat vind ik ook heel 
leuk.


