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Fysieke training en voeding 

voor bergwandelaars

Pas je conditie aan je plannen aan 

of…je plannen aan je conditie
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Prestatiebepalende factoren voor 

bergwandelen?

• Conditionele factoren: kracht, lenigheid, uithouding, 

snelheid, coördinatie en evenwicht

• Technische factoren (tredzekerheid)

• Tactische factoren (energieverdeling: stapsnelheid, 

parcourskeuze…)

• Mentale factoren (doorzettingsvermogen, 

motivatie…)

• Medische factoren (lichaamsbouw, -samenstelling)

Basisprincipes

• Trainen…en rust: het principe van supercompensatie

• In eerste instantie: 

– Regelmatig trainen (minstens 3 à 5 maal per week)

– Duurtijd opbouwen (max. 10% per week)

• Eenmaal goede basisconditie: intensiteit verhogen

• Conditie verbeteren (stijgende belasting) versus conditie 

onderhouden (gelijke trainingsbelasting)

• Bij ziekte: rust nodig, zeker bij koorts (infectie verspreidt zich 

sneller bij sporten)

• Week voor vertrek op trekking: rustige trainingsweek + 

koolhydraatloading (2-3 dagen voor vertrek)
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Trainen van conditie

• Uithouding:

– Vooral aëroob uithoudingsvermogen van belang voor 

bergwandelen (lagere intensiteit > lang volhouden, 

voldoende zuurstof > vetverbranding hoger)

– Diverse sporten (de ene sportspecifieker dan de andere): 

wandelen, lopen, fietsen, crosstrainer, skaten, rolskiën, 

langlaufen, zwemmen…

– Variëren kan, zeker bij opbouwfase (houdt motivatie hoog, 

leidt ook tot veelzijdige ontwikkeling van lichaam)

– Individuele verschillen in respons op training (zowel 

grootte van verbetering als snelheid)

Doel van de hartslagmeter

• Hartfrequentie in de gaten houden > intensiteit van 

inspanning

• HFmax = 220 – leeftijd (maar afhankelijk van sport: lopen > 

fietsen)

• Hartslagzones voor elk type training: extensieve duurtraining, 

intensieve duurtraining, gefractioneerde duurtraining, 

intervalmethode

• Nut van inspanningsproef!

• Discussie rond verhouding types trainingen 
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Wat is de VO²-max?

• Maximale transportcapaciteit van zuurstof en 

verbruik van zuurstof is spieren

• Grotendeels erfelijk bepaald, in beperkte mate 

trainbaar (max. 20%)

• Inspanningstest:

– Bepalen VO²-max

– Aerobe (2 mmol) en anaerobe grens (4 mmol of 

lactaatgrens) bepalen > geeft een idee van aeroob en 

anaeroob uithoudingsvermogen
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Uithouding testen

• Waarom de coopertest?

– Referentie: voorgestelde uithoudingstest van Bloso

– Geeft een idee van het uithoudingsvermogen (leunt best 
aan bij bergwandelen)

– Resultaten kunnen ingeschaald worden naar leeftijd en 
afstand en zijn dus beoordeelbaar

– Eenvoudig (zelf) uit te voeren

• Let op: 

– Veel andere factoren bepalen mee het resultaat: 
lichaamsbouw, motivatie, loopeconomie

– Dit is een veldtest, geen labotest

� Resultaten geven dus een indicatie!
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Trainen van conditie

• Kracht:

– Krachtoefeningen voor benen, bekken, voeten… (Youtube 

MyAsics)

– Lopen/fietsen/wandelen in heuvelachtig terrein

• Lenigheid: 

– Basislenigheid onderhouden via stretching

– Dynamische versus statische lenigheid

– Geen extra lenigheidsoefeningen (loopeconomie 

vermindert)

• Coördinatie en evenwicht: 

– Wandelen/lopen over oneffen terrein

– Eventueel aparte oefeningen

Periodisering

• Jaarplan > periodeplan > weekplan

• Jaarplan:

– Pieken (geplande trips) of continu vormpeil

– Opbouwperiode + afbouw

– Algemene versus specifieke voorbereiding

– Volume versus intensiteit

• Periodeplan: af en toe rustigere week inbouwen vb. 

3 weken stijging volume, 4de week lager volume…

• Weekplan: afwisseling van training en rust

• Rekening houden met andere verplichtingen



4/06/2013

8



4/06/2013

9

Sporten in de warmte

• Zweten houdt kerntemperatuur op peil

• Dehydratie:

– Vermindert prestatievermogen

– Vermindert zweten en brengt thermoregulatie in gedrang

• Veel individuele verschillen

• Verlies van vocht narekenen door :

– Aan begin en einde van training lichaamsgewicht te meten

– Kleur van urine geeft indicatie (‘champagne’ of lichter)

Sporten in de warmte

• Trainen in warm weer: 

– Opletten met lange trainingen: pas trainingsuren aan

– Véél drinken + zoutopname + koolhydraten

– Vochtig weer: nog meer hydrateren want afkoeling loopt 

minder efficiënt en lichaam zal nog meer transpireren

– Acclimatisatie belangrijk (betere zweetrespons, minder 

zouten in zweet, verhogen plasmavolume)
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Sporten in de kou

• Kerntemperatuur die te laag is: prestatieniveau neemt af

• Windchill = gevoelstemperatuur (twee bepalende factoren: 

luchttemperatuur + windsnelheid)

• Individuele verschillen: onderhuidse vetlaag en spiermassa

• Belang van kledij

• Mogelijke irritatie van keel en luchtwegen (ev. 

inspanningsastma)

• Weinig bekend rond acclimatisatie (dikkere vetlaag, grotere 

koudetolerantie)

Voeding

• Totale behoefte (sterk afhankelijk van individu + condities): 

3000 – 5000 kcal per dag

• Types: koolhydraten (snel verteerbaar), vetten (geven meer 

energie maar trager verteerbaar), eiwitten (spieropbouw)

• Tijdens bergwandeling:

– Voor en tijdens inspanning: koolhydraten (60 kH per uur)

– Net na inspanning: koolhydraten/eiwitten

– Vetten zijn mogelijk maar best niet te veel (verteren moeilijker, check 

altijd vetgehalte van verpakkingen: <10%)

• Glycogeen in spieren = ong. 90 min

– Voortdurend aanvullen (anders ‘de klop van de hamer’)

– Maag niet overbelasten met zware maaltijden onderweg
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Voeding

• Minder zuurstoftoevoer naar spieren? Vb. door hoogte of 

inspanning: 

– Hoger verbruik van glycogeen

– Hogere nood aan koolhydraten

• Effect van alcohol

– Vermindert de kracht en het uithoudingsvermogen van het hart, 

maximale longventilatie 

– Bij zware inspanning: verhoogde opstapeling van melkzuur in spieren

– Tips: Alcohol beperkt gebruiken en enkel tijdens maaltijden, vermijden 

tijdens en vlak na inspanning (spierherstel primeert: eerst vochttekort 

aanvullen)

Gezond lichaamsgewicht

• BMI (gewicht/hoogte²) geeft een indicatie maar is niet 

perfect!

• Lichaamssamenstelling nagaan (vet versus 

spieren/botten/vocht) > door (sport)diëtist/sportlabo

• Aandachtspunt doorheen het jaar: 

– Vermijdt te grote schommelingen

– Letten op vetten en alcohol doet al heel wat

• Eigen keuze hoever je hierin gaat: 

– Training verhoogt metabolisme

– Indien afvallen: energieopname iets minder dan energienoodzaak 

(maar niet veel minder: lichaam gaat ‘hamsteren’ > jojo-effect)

– Aanrader: ga langs bij (sport)diëtist om je voedselpatroon te bekijken 

(vaak niet minder eten maar regelmatiger en anders)


