
Gelderse topsporters kunnen laagdrempelig kennis maken met het speciale Sportsgrain sportbrood.
Het sportbrood was in Sochi van waarde voor de Nederlandse Olympiërs tijdens de Winterspelen.
Samen met Topsport Gelderland start de leverancier een actie om de Sportsgrain Bar breed
beschikbaar te stellen voor sporters in Gelderland met een NOC*NSF status. Na Papendal, doet het
sportbrood hiermee zijn intrede in de gehele Gelderse topsport.

Het innovatieve sportbrood is voor en met topsporters ontwikkeld. Vooral het eerste willen de
initiatiefnemers nu in de ‘Food Valley provincie’ verder uitrollen. Topsporters aangesloten bij Topsport
Gelderland hebben de primeur om het nieuwe product tegen een speciale prijs aan te kunnen
scha�en. Binnen de doelgroep van de topsport verzamelt producent Sportsgrain steeds meer
feedback om zo het optimale gebruik van het broodje in de praktijk te kunnen vaststellen.

Broodje voor duur-, kracht- en spelsporten
Hoewel al veel bekend is over de positieve werking, geloo� Sportsgrain dat het bewijs vooral vanuit de
topsport moet komen. “En juist daarom starten we deze actie”, aldus Koos Mosterd, directeur van
marketingbureau NTCP8, één van de drie partners van Sportsgrain. “In de testfase zijn verschillende
duursporters betrokken geweest, maar we willen uiteraard ook graag weten wat de bevindingen zijn bij
kracht- en spelsporten”.

Onderzoek in de testfase, uitgevoerd door HAN Sport en Bewegen in samenwerking met
InnoSportLab Papendal en Topsportrestaurant Papendal, wijst uit dat de Sportsgrain Bar goed
inzetbaar is rondom en tijdens een inspanning. Qua werkzaamheid lijkt het broodje vergelijkbaar met
bestaande commerciële sportvoedingsproducten zoals een sportreep.

Verkrijgbaar op Papendal en nu ook daarbuiten
Het sportbrood is ruim anderhalf jaar verkrijgbaar in het Topsportrestaurant op Papendal en was
tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi beschikbaar voor de Nederlandse sporters. Daarnaast
maakten de schaatsers van Jong Oranje onlangs tijdens hun trainingskamp gebruik van het product
en wordt het nog altijd geleverd aan schaatsploeg Team Corendon. Sportsgrain hee� de ambitie álle
topsporters van Nederland een gezond alternatief te bieden voor de huidige energie- en/of sportrepen.
“En waar kun je dan beter beginnen dan in Gelderland, de plek waar het allemaal ooit begon”.

Gelders initiatief
De initiatiefnemers van Sportsgrain, dat begon als Innovatie Prestatie Contract (IPC)-project, vroegen
destijds HAN SENECA Sports & Exercise Nutrition van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waar
een goed sportbrood aan moest voldoen. En toen is het balletje gaan rollen. Tests zijn uitgevoerd in
samenwerking met InnoSportLab Papendal en het brood is opgenomen in het assortiment van het
Topsportrestaurant van Sportcentrum Papendal. 
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De ‘Gelderse optelsom’ was snel gemaakt en samen met Topsport Gelderland is een actie opgezet.
Sporters aangesloten bij Topsport Gelderland krijgen een persoonlijk en uniek Topsport Account
binnen de Sportsgrain webshop. Wanneer de sporter via dit account bestellingen plaatst, doet hij/zij dit
met 25% korting. Alléén sporters met een NOC*NSF-status krijgen een persoonlijk account bij
Sportsgrain.

Lotte Visschers, facilitymanager van Topsport Gelderland: “Alle aangesloten sporters kunnen gebruik
maken van ons faciliteitennetwerk. Zo hebben we onder meer met verschillende organisaties
kortingsafspraken gemaakt om de (aankomende) topsporters in de provincie Gelderland te
ondersteunen in hun vooruitgang en welzijn. De actie met Sportsgrain past hier perfect in”.

Topsport Gelderland
Topsport Gelderland is de door NOC*NSF aangewezen organisatie om topsporters en talenten uit de
Provincie Gelderland in het bezit van een NOC*NSF-status te begeleiden, ondersteunen, adviseren 
en faciliteren. Topsport Gelderland is een initiatief van HAN Sport en Bewegen van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. www.topsportgelderland.nl

InnoSportLab Papendal
InnoSportLab Papendal biedt sporters geavanceerde test- en meetapparatuur waarbij in de
trainingsomgeving getest kan worden. Voor bedrijven en kennisinstellingen is InnoSportLab Papendal
de innovatieve omgeving om gezamenlijk in de praktijk te werken aan ontwikkeling, realisatie en
validatie van nieuwe innovatieve producten, diensten en faciliteiten ter ondersteuning van de topsport.
www.innosportlabpapendal.nl

Topsportrestaurant
Het Topsportrestaurant binnen de Arnhemhal op Papendal onderscheidt zich als restaurant waar
“functionele voeding” puur en dagvers wordt bereid. Dit wil zeggen, dat het aanbod van alle voeding in
receptuur met voedingswaarde is vastgelegd en dat de topsporter het nuttigen van de maaltijden
specifiek op inspanning, rust of herstel kan timen. www.sportcentrumpapendal.nl

HAN Sport en Bewegen
HAN Sport en Bewegen is een opleidingsinstituut van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor
sport- en beweegopleidingen. HAN SENECA Sports & Exercise Nutrition wil als onderdeel van het
instituut iedereen de meerwaarde laten ervaren van een kwalitatief hoogwaardige voeding bij sport en
bewegen. Als opleidingsinstituut ligt de primaire focus op het opleiden van (studenten voor) het
werkveld. Verder is het een combinatie van het geven van onderwijs, het doen van onderzoek in de
praktijk en het aanbieden van dienstverlening op het gebied van sportvoeding en
sportvoedingsbegeleiding in Nederland. www.HAN.nl/SENECA

Sportsgrain
Sportsgrain is de naam waaronder de initiatiefnemers Millets Place en Bakels-Senior, in
samenwerking met NTCP8, hoogtechnologische kennis combineren met ambachtelijke
productiewijzen, in de overtuiging dat zo hoogwaardige (top)sport- en dieetproducten kunnen worden
ontwikkeld. www.sportsgrain.com


