Winters sporten

Winters
sporten
Beweeg je warm en fit.
Haal je hardloopschoenen maar weer van zolder: de kou is geen enkel
excuus om niet naar buiten te gaan voor een flinke workout. Lekker
zweten in de frisse winterlucht is juist extra goed voor je.

M

inder daglicht en een dalende
temperatuur kunnen er in de winter
voor zorgen dat we minder actief
zijn. Ook verdwijnen de zomerse salades van
het menu en worden ze ingeruild voor verwarmende, calorierijke winterkost als hutspot en
erwtensoep. Daarbij komen nog de feestdagen
en vakanties die voor minder ritme en meer
lekker eten zorgen. Voor je het weet heb je
een gezellig winterbuikje, zodat ‘afvallen’
steevast op het lijstje met goede voornemens
terechtkomt. Het is natuurlijk veel effectiever

om in december geen feestkilo’s cadeau te
krijgen. Tijdens de feestdagen wil je wel lekker
eten. Dat kan, maar zet daar dan wel een flinke
winter-workout tegenover. Gelukkig zijn de
Nederlandse winters ideaal om je lekker in het
zweet te werken.

Naar buiten

Als het koud is, kost het soms wat meer
moeite om de motivatie te vinden om naar
buiten te gaan. Juist in de winter is het echter
belangrijk om een frisse neus te halen. Het

Flinke workout: bootcamp
Wil je graag meer bewegen in de winter, maar niet (alleen) hardlopen? Dan is bootcamp
misschien een goed idee. Deze training is gebaseerd op de workout van militairen, maar
is toegankelijk voor sporters van ieder niveau. Je gaat met een groepje ‘bootcampen’ in
de buitenlucht en gebruikt de omgeving als fitnesszaal. Denk aan rennen door los zand,
bergop en bergaf sprinten en opdrukken in het gras. In veel steden worden deze bootcamps georganiseerd en (juist) in de winter gaat het gewoon door.

Meer info vind je online, bijvoorbeeld op www.thebootcampclub.nl
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dagelijkse leven speelt zich in de donkere
dagen veel meer binnen af, zodat je vanzelf
al minder buiten komt dan in de zomer.
Buiten eten, tuinieren of een rondje fietsen,
doe je vooral als de zon schijnt. Als deze
activiteiten in de winter wegvallen, is het nog
belangrijker dat je jezelf af en toe dwingt
om naar buiten te gaan. Zonlicht stimuleert
de aanmaak van vitamine D, zelfs als het
bewolkt is. Vitamine D is onder andere van
belang voor sterke botten. In de zomer kan
het lichaam een kleine voorraad van deze
vitamine aanmaken, maar ook in de winter is
het goed om zo veel mogelijk zonmomentjes
te pakken.
Daarnaast brengt beweging in de frisse
buitenlucht nog een extra voordeel met
zich mee: je bloed gaat sneller stromen,
waardoor je bloedsomloop gestimuleerd
wordt. Hierdoor hoef je ook niet bang te zijn
voor koude handen of voeten. Helemaal fijn:
de inspanning zorgt ook nog langere tijd
na het bewegen voor een behaaglijk warm
gevoel.
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Winterse workout
Sporten in de winter vraag om
wat extra voorbereidingen.
Zeker als je in het donker de
deur uitgaat, is het belangrijk
dat je goed zichtbaar bent.
• Zorg dat er een goed profiel
onder je schoenen zit.
• Draag opvallende kleding,
zoals een reflecterend hesje.
Bevestig eventueel een
lampje aan je kleding zodat
je extra opvalt.
• Draag kleding die transpiratie
opneemt, bij voorkeur fleece of thermokleding.
• Kies voor kleding die uit verschillende laagjes bestaat. Als je het toch te warm krijgt, kun
je eenvoudig een laagje uitdoen. Draag eventueel een muts of handschoenen. Houd wel
in gedachten dat je het na een tijdje behoorlijk warm kunt krijgen.
• Omdat je spieren door de kou wat strammer kunnen zijn, kun je het best rustig aan
beginnen. Doe eventueel een warming-up met rek-en-strekoefeningen.

Hoezo, koud?

Toegegeven, als het sneeuwt, hard waait en
15 graden vriest, is buiten sporten niet voor
iedereen een pretje. Maar de Nederlandse kou
die vaak als excuus wordt gebruikt om in de
winter niet naar buiten te gaan, valt meestal
best mee. De kou kun je juist als een voordeel
zien. In de zomer loop je na vijf minuten al
te puffen en te zweten; in de winter zorgt de
kou ervoor dat je niet snel oververhit raakt.
Je zweet minder, maar daarbij komt ook dat
je lichaam door de kou minder energie hoeft
te besteden aan het afkoelen van je lichaam.
Er blijft daardoor meer energie over voor je
workout. Het uitlopen van de marathon blijft
misschien nog net zo onbereikbaar als in de
zomer, maar gevoelsmatig zorgt het wel dat
je net wat verder kunt. Sporters hebben in de
kou vaak niet door dat hun lichaam hard aan
het werk is.
Pas als het kouder is dan 4 graden verlies
je zo veel warmte dat het je lichaam extra
moeite kost om warm te worden. Hierdoor
kan je vijftien tot twintig procent meer
zuurstof verbruiken dan normaal, waardoor
sporten een stuk zwaarder en vermoeiender

wordt. Als het zo koud is, bestaat er ook een
grotere kans op bevroren oppervlaktes zodat
buiten sporten om wat meer alertheid vraagt.
Bij temperaturen onder de 4 graden mag de
kou als geldig excuus gebruikt worden, al
kun je het ook als een extra uitdaging zien.

Bij betere temperaturen helpt de kou juist en
kunnen de sportschoenen gewoon worden
aangetrokken.

Niet van suiker
Behalve de kou bieden de Nederlandse
kwakkelwinters nog een weertype waardoor
je niet vol enthousiasme naar buiten rent:
de regen. Ook de regen is geen goed smoesje:
net als de kou kan de regen helpen. Een fris
buitje zorgt ervoor dat je het minder snel
te warm krijgt. Daarbij komt nog een extra
voordeel; omdat regen uit water- en zuurstofmoleculen bestaat, zorgt het voor extra
zuurstof in de lucht. Helaas is de zuurstof
die een regenbuitje oplevert niet genoeg
om je vleugels te geven, maar het werkt wel
motiverend als je net een beetje verder of
sneller kunt.
Dit wil niet zeggen dat je het best kunt
gaan hardlopen als de regen met bakken uit
de hemel komt. Rennen en waterhappen is
geen ideale combinatie. Ook de combinatie
met harde, koude wind kan ervoor zorgen dat
je te snel afkoelt. Maar als de buienradar een
kleine bui voorspelt, kun je best je geplande
rondje gaan lopen. Voor de zekerheid kun je
een waterdichte jas aandoen.
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Weg met smoesjes

Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan
gedaan. De deur uitgaan met hondenweer
kan lastig zijn. Toch vertelt Judith Schelling,
(sport)diëtiste en persoonlijke voedingscoach,
dat slecht weer geen goede reden is om niet

buiten zo glad is dat je niet kunt blijven staan
óf als je flink ziek bent. Dat gebeurt allebei als
het goed is maar een paar keer per jaar, dus de
rest van het jaar is er geen enkele reden om
binnen te blijven.”
Ook personal coach Imke Ebben geeft

"Er zijn maar twee redenen om niet naar buiten te
gaan en te bewegen: als het zo glad is dat je niet
kunt blijven staan óf als je flink ziek bent."

te gaan sporten: “Er is altijd wel een reden om
niet te sporten; nu is het de kou, maar in de
zomer is het weer te warm. Er zijn maar twee
goede redenen om niet naar buiten te gaan
om te bewegen,” zegt Judith, “namelijk als het

aan dat het vooral om vastgeroeste excuses
gaat die ervoor zorgen dat mensen in de
winter liever niet naar buiten gaan. “Met
goede schoenen en eventueel een goede jas
kun je het Nederlandse weer eigenlijk al niet

Wintersport
Als het écht winter wordt of als je op vakantie gaat, dan kunnen er ook wintersporten beoefend worden. Voor deze sporten gelden dezelfde voordelen als voor de winterse workouts
die je in Nederland kunt doen. En het is nog goed voor de calorieverbranding ook.

Kcal per uur
Langlaufen

545

Snowboarden

520

Skiën - bergaf

444

Skiën - cross country

591

Schaatsen

517

Hardlopen

740

Gemiddeld calorieverbruik per uur, voor een persoon van 70 kg. De
intensiteit waarmee de sport wordt beoefend, heeft behoorlijke invloed op
het aantal verbrande calorieën. Bron: www.calorienverbranden.nl
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Motiveer jezelf
• Zoek een sportmaatje. Met jezelf een
afspraak maken is één ding, maar het
gaat vaak mis bij de uitvoering. Als je
met iemand afspreekt om te sporten,
kun je er niet zo makkelijk onderuit.
Daarnaast is het natuurlijk ook gezelliger
om samen te sporten (en af te zien).
• Maak het leuk voor jezelf. Luister bijvoorbeeld naar muziek waar je vrolijk en
gemotiveerd van raakt.
• Probeer niet te blijven hangen op het
feit dat je geen zin hebt. De zin komt
vanzelf als je eenmaal lekker bezig bent.
• Is het echt hondenweer? Probeer dan
binnen een workout te doen; zoek op
internet naar filmpjes voor ‘krachttraining zonder gewichten’ of kijk op onze
facebookpagina voor een thuisworkout
(www.facebook.com/gezondeten
magazine)

meer als excuus gebruiken. En als je eenmaal
buiten bent, merk je vaak dat het lang niet zo
koud is als je dacht.”
Voor de echte koukleumen: probeer het
gewoon eens en misschien zul je merken dat
je bewegen in de kou eigenlijk wel lekker vindt.
“Ga juist een keer hardlopen als het regent,”
zegt Imke, “je voelt je echt een ‘survivor’ en
misschien kom je erachter dat het helemaal zo
erg niet is. Je zult hoe dan ook trots op jezelf
zijn dat je bent gegaan.”
Het geeft sowieso een goed gevoel als je
‘s avonds uitgeput op de bank kan ploffen
omdat je lekker actief bent geweest. Dat is
een veel beter gevoel dan het vermoeide
gevoel dat je krijgt als je de hele dag niks hebt
gedaan. Judith vult aan: “Je hebt er nooit spijt
van als je bent gaan sporten. Als je niet gaat,
blijft er vaak iets knagen, hoeveel excuses je
ook voor jezelf bedenkt.”
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Aan de slag!
• Sluit je aan bij een loopgroepje of schrijf je in voor de bootcamplessen. Het is een
beetje simpel, maar vaak werkt het motiverend als je ergens voor betaald hebt.
• Plan een vast uur, ‘ik ga straks wel even sporten’ is te makkelijk om uit te stellen. Een
vast tijdstip voorkomt ook dat je je agenda volplant en er dan ‘achterkomt’ dat je geen
tijd meer hebt om te sporten.
• Stel jezelf een doel waar je naartoe wilt werken. Schrijf je bijvoorbeeld in voor een loop
of ander evenement in het voorjaar. Zo heb je een stok achter de deur om ook in de
winter te blijven trainen.

Maak je hoofd leeg
Imke geeft aan dat sporten, afgezien van
het fysieke voordeel, ook heel goed is voor
je mentale gesteldheid. “Zeker in de winter.
Bewegen heeft een grote invloed op je
stemming; het kan zelfs helpen om uit een
winterdip te komen. Tijdens beweging maakt
het lichaam endorfines aan; gelukshormonen.
Deze stofjes zorgen ervoor dat je beter in je
vel gaat zitten.” Kies je ervoor om naar buiten
te gaan, dan zul je je daarna veel fijner voelen:

je bent trots op jezelf en je lichaam heeft endorfines aangemaakt. Dat gevoel is de beste
motivatie om ook de volgende keer weer je
geplande rondje te gaan rennen.
Ten slotte kan het ook voor je hersenen
prettig zijn als je even de deur uit bent. Wil
je even rust na een drukke werkdag? Ga
dan voor een flinke workout waarbij je al je
aandacht nodig hebt voor je activiteiten. Wil
je juist zonder afleiding rustig na kunnen
denken, dan kan een rustig rondje hardlopen

of wandelen goed zijn. De ritmische herhaling
van deze beweging kan helpen om je gedachten
te ordenen. Omdat er geen mailtjes, telefoons
of televisieprogramma’s om je aandacht
vragen, ben je vaak veel beter in staat helder
na te denken. Vervolgens kun je met een fris
hoofd weer aan de slag.

Feestkilo’s

Lukt het ondanks (of dankzij) kou en regen
heel aardig om je geplande workouts te
volgen, dan eindigt het jaar met de feestdagen die alsnog roet in het eten kunnen
gooien. Tijdens de feestdagen ontbreekt
meestal de structuur; er hoeft niet gewerkt
te worden en de feestdagen brengen het
nodige geregel met zich mee, waardoor de
sportmomenten er eenvoudig bij inschieten.
Judith geeft aan dat het juist op deze dagen
heel belangrijk is een goed evenwicht tus-

J
" e hebt er nooit spijt
van dat je wél bent
gaan sporten."

sen eten en bewegen te vinden. “Tijdens
de feestdagen is het extra belangrijk om
in beweging te blijven. Door al het eten
en stilzitten, voel je je veel sneller moe en
lusteloos. Probeer er daarom juist op deze
dagen voor te zorgen dat je naar buiten
gaat; maak bijvoorbeeld voor of na het
kerstdiner een flinke wandeling.” Vaak is het
fijn om na de drukte even een frisse neus te
halen en het wandelen is ook goed voor de
spijsvertering. Een heftige workout met een
volle kerstmaag is niet zo’n goed idee. In
januari kun je weer met frisse moed de strijd
aangaan met de elementen. In dat geval
zijn goede voornemens best leuk; zonder
winterbuikje én met een goede conditie.
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