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Komen Eten bij Anderlecht: wij 
keken mee tijdens de eerste 
kookles van de paars-witte 
beloften
Vandaag om 02:00 door Jürgen Geril

Voor sfeer en gezelligheid? Een dikke 10. Voor het eten… toch een verdienstelijke 7. 

Anderlecht laat zijn beloften allerlei cursussen volgen zodat ze hun vrije tijd naast het 

Dit is een exclusief artikel voor jou. 

De Anderlecht-beloften aan de koekenpan. Toptalent Francis Amuzu (midden) is duidelijk handiger met de bal dan 

met de garde.
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voetbal nuttig invullen en ze niet evolueren tot hangjongeren. Zelf mochten wij mee 

naar de kookles van de U21 voor een gezond ontbijt. “Wij zijn de nieuwe mannen.”

Boem. Het ei in de microgolf ontploft en eigeel en eiwit druipen langs de wanden van de oven. Olivier 

Dhauholou en Yamadou Touré, twee Afrikaanse spelers, kijken beteuterd, want het is al de tweede keer 

dat het mislukt. Bij een eerste poging om avocadotoast met gepocheerd ei te maken, hadden ze het ei 

nog met schaal en al in een kop water in de microgolf geschoven.

“Komaan, hé”, zegt lesgeefster en diëtiste Stephanie Scheirlynck, die ook werkt met Greg Van 

Aevermaet en Nafi Thiam. “In een kookpot is het moeilijk om een ei te pocheren, want je water mag net 

niet koken. Maar een ei één minuut lang in een tas water in de microgolf zetten is toch niet zo 

ingewikkeld?”

Na enkele pogingen hebben de koks/voetballers dan toch een mooie avocadotoast met twee 

gepocheerde eitjes. En het smaakt nog ook. “De bedoeling is onze spelers bewijzen dat ze in vijf à tien 

minuten een gezond ontbijt kunnen bereiden”, zegt Scheirlynck. “Veel van die jongens wonen nog in 

Hotel Mama, maar als ze volgend jaar alleen gaan wonen, moeten ze wel gezond blijven eten. Voor 

profsporters is alles beter dan ’s morgens snel-snel een croissant in hun mond te duwen.”

Superfood voor Ciske

Dat blijkt ook wanneer de kookles begint met tien minuten theorie. Op de vraag wie er ’s ochtends al 

eens choco of confituur eet, steken er toch een paar eerlijke spelers hun vinger op. “Echt waar, gasten. 

Dat is zoals benzine tanken in een dieselwagen. Wie niet evenwichtig eet, is vatbaarder voor ziektes en 

loopt een grotere risico op blessures. Op rustdagen moet je gezond eten: fruit, yoghurt, muesli. Op 

intensieve trainingsdagen heb je meer koolhydraten en proteïnen nodig. Die zitten in eieren, bananen, 

granola. Op matchdagen pakken jullie beter een lichtverteerbaar ontbijt. Dan mag wit brood wel.”

(FOTO: MARC GYSENS)
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Het zopas ontbolsterde talent Françis Amuzu komt een beetje te laat toe in de keuken van het 

Atheneum Gatti de Gamond. “Ciske was eerst even naar de McDonald’s”, grapt keeper Enzo D’Alberto. 

De nieuwe publiekslieveling krijgt keukenschort om en een koksmutsje op. Zijn taak: chia-banana-

pudding maken. Hij moet daarvoor een banaan pletten en vermengen met twee eetlepels chiazaad. 

“Ciske, dat is toch niet presentabel”, grijnzen zijn ploegmaats. “Dat is precies voor de vogels.”

De assistente van Stephanie Scheirlynck countert meteen. “Chiazaad is superfood, jongens. Het zit vol 

gezonde voedingsstoffen – eiwitten, calcium, vezels – en het helpt voor een goeie spijsvertering. Niet 

klagen dus. Éten.”

De keuken is gevuld met een bont allegaartje: Afrikanen, Vlamingen en Walen en zelfs het Chinese 

talent Li Haoran die onlangs werd binnengehaald. Die spreekt dan wel een heel klein beetje Engels, 

maar een Chinese Jeroen Meus zit er toch niet in hem. Hij kijkt soms stomverbaasd rond. Was ik hier nu 

om te voetballen of om te koken?

Een tafeltje verderop gaat het er een pak serieuzer toe bij de Vlamingen Sebastiaan Bornauw en Sieben 

Dewaele. Zij willen dat hun bananenpannenkoek er precies uitziet zoals op de foto en dresseren hun 

borden met slierten honing. “Wij zijn de nieuwe mannen”, lacht Bornauw. “Sieben, dat schort staat u 

verdorie beter dan een voetbalshirtje.”

(FOTO: MARC GYSENS)
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De twee zijn de gezonde voedingsleer wel gewoon. Diëtiste Stephanie Scheirlynck geeft de jongeren al 

langer gezonde menu’s mee om thuis te bereiden. “Om de twee weken worden we gewogen”, legt 

Bornauw uit. “Eén of twee keer in de maand zondigen mag wel, maar ons vetpercentage moet wel onder 

de tien procent blijven. Wie erboven zit, moet extra lopen en krijgt een heavy dieet. Natuurlijk ontstaat er 

zo soms een competitie tussen de spelers. Ik zit momenteel aan 6,8 procent, maar zo’n wedstrijdje is 

niet altijd eerlijk. Zo mag Hannes Delcroix eten wat hij wil, zijn vetpercentage blijft rond de 5 procent. Bij 

sommige jongens zit dat in hun genen, anderen zijn van nature risicogevallen.”

De voetballers proeven elkaars creaties en geven dan punten. Voor sfeer en gezelligheid liggen die 

alleszins hoger dan voor de gerechten zelf, maar de eerste paars-witte sessie van Komen Eten is meer 

dan geslaagd. Toch tot wanneer de jongens zich realiseren dat ze ook allemaal moeten helpen met de 

afwas.

Niks choco: 4 gezonde ontbijten

De paars-witte beloften geven het toe: ’s morgens grijpt de meerderheid maar al te graag naar de pot 

choco of confituur. Maar de ideale voeding voor sporters is dat niet. Dus leerden ze op hun kookcursus 

vier gezonde én snelle ontbijten klaarmaken.

(FOTO: MARC GYSENS)
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Bananenpannenkoek

- Meng 2 eieren onder een geprakte banaan

- Bak 2 pannenkoekjes in 1 eetlepel olijfolie

- Dresseer met fruit, yoghurt en honing

Mugcake

- Plet een banaan en meng er 10 frambozen onder

- Doe 1 ei in een kop en voeg er het mengsel bij
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- Voeg nog 1 eetlepel lijnzaad, havermout en honing toe en zet 1,5 à 2 minuten in de microgolf

Avocadotoast met gepocheerd ei

- Prak een avocado en meng met mosterd, yoghurt, peper, zout en gesnipperde sjalot

- Pocheer een ei in een kop water in de microgolf

- Besmeer een snede geroosterd volkorenbrood met de avocadomengeling en leg het ei erbovenop
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Chia-banana-pudding

- Mix een banaan glad met magere melk (of amandelmelk) en honing

- Meng chiazaad eronder, laat 10 minuutjes trekken en serveer met plakjes kiwi
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