
Overige preventieve maatregelen 
 
Kleding: het lichaam geeft warmte af door geleiding, straling, stroming en transpiratie. Als 
kleren vochtig worden door zweet kan meer dan 99% van het warmte-isolement verloren 
gaan. Sportkleding moet daarom aangepast zijn aan zware lichamelijke inspanning. Een 
sporter die flink transpireert tijdens zware inspanning moet loszittende kleding dragen voor 
een goede ventilatie. De ventilatie vindt voor een groot deel plaats door de kleren heen, 
maar niet voldoende om al het zweet af te voeren. 
 
Tijdens langdurige trainingen, speciaal in de winter, moeten verschillende dunnen lagen 
kleding over elkaar gedragen worden in plaats van minder en dikkere kleding. Meerdere 
lagen vormen namelijk door de lucht ertussen een betere isolatie. 
 
Onderste laag kleding: het beste is een thermoshirt, omdat dit het afvoeren van zweet 
mogelijk maakt. Het liefst met lange mouwen en lang genoeg bij de heupen, zodat de 
onderrug niet aan de kou bloot kan worden gesteld. 
 
Tussenlaag kleding: de tussenlaag dient om de warmte-isolatie te vergroten en is dus 
alleen noodzakelijk onder koude omstandigheden. Liefst iets van wol of katoen. In de winter 
is wol aan te raden omdat het beter isoleert en vocht doorlaat. 
 
Bovenkleding: de bovenlaag kan bestaan uit winddichte stof dat verdamping mogelijk 
maakt. 
 
Sportbroek: de broek die rechtstreeks op het huis wordt gedragen moet het liefst van 
katoen zijn zodat de huid niet prikkelt en wel zweet opneemt. 
 
Vochtaanvulling: aanvullen van vochtverlies is van het allergrootste belang om het 
lichamelijk prestatievermogen gedurende lange perioden van arbeid in stand te houden. 
Omdat het onmogelijk is om het vochtverlies tijdens een wedstrijd bij te vullen is het aan te 
raden om in de laatste dagen voor de wedstrijd grote hoeveelheden water te drinken. Het 
dorstgevoel is geen goede maatstaf voor het vochtverlies. Meestal is de hoeveelheid vloeistof 
die nodig is om de dorst te lessen slechts 50% van de hoeveelheid die noodzakelijk is. 
Daarom is het nodig meer te drinken dan nodig lijkt om vochtverlies en 
prestatievermindering te voorkomen. 
 
Water is het belangrijkste, maar ook suiker moet aangevuld worden. Suiker wordt vanuit de 
darmen door het bloed opgenomen en naar de spieren vervoerd. Als er te weinig suiker in 
het bloed aanwezig is wordt het prestatievermogen lager. De sporter kan zich dan duizelig, 
zwak of misselijk voelen. 
 
Oftewel: 
 
Drink tijdens de warming-up 1 tot 2 glazen water. 
 
Drink tijdens de inspanning regelmatig. In de winter is relatief meer suiker nodig ( 5 tot 
15%) en in de zomer naar verhouding meer water ( 2,5 tot 5% suiker). 
 
Weeg jezelf regelmatig. Gewichtsveranderingen hebben meestal te maken met een 
verstoorde vochtbalans. 
 



Voeding: koolhydraten zijn de beste brandstof voor het leveren van sportprestaties omdat 
het koolhydraat verbranding zo snel verloopt dat de zuurstofopname maximaal of bijna 
maximaal is. Vet wordt langzamer afgebroken dan glucose en de verbranding ervan is 
afhankelijk van de aanwezigheid van zuurstof. 
 
Glucose kan daarentegen ook zonder zuurstof kan worden afgebroken. 
 
Koolhydraten (glycogeen) vormen de belangrijkste brandstof tijdens zowel kort als 
langdurende wedstrijden. Wanneer het glycogeen voorraad uitgeput raakt moet het lichaam 
wel op vetverbranding overgaan en neemt de intensiteit van de prestatie af. Gebrek aan 
glycogeen heeft vaak de uitslag van een wedstrijd bepaald. 
 
Tijdens de wedstrijd kan het glycogeen voorraad uitgeput raken. Daarom moeten de 
maaltijden de laatste dagen voor de wedstrijd rijk zijn aan koolhydraten. Er zijn ongeveer 
twee dagen nodig om de glycogeenvoorraad aan te vullen. Doe geen zware trainingen op de 
dagen voorafgaand aan de wedstrijd omdat de gevormde glycogeenvoorraad dan weer 
wordt verbruikt. 
 
Eet een licht verteerbare maaltijd, minstens 3-4 uur voor de wedstrijd. Dit voedsel zal niet 
als glycogeen worden opgeslagen maar is bedoeld om geen hongergevoel te krijgen tijdens 
de wedstrijdvoorbereidingen. 
 
  
  
  
 


