
1. Start weer rustig op
De meeste sporters hebben in de winterstop rustig aan gedaan en minder of niet getraind. Na de rust-
periode kun je niet wachten om weer te beginnen met sporten! Je kunt echter beter niet beginnen 
met trainen op het niveau waar je voor de winterstop geëindigd bent. Omdat je trainingsbelasting 
lager is geweest, is ook je belastbaarheid lager geworden. Met andere woorden, je fitheid is afge-
nomen en je lichaam kan minder aan. Als je hier geen rekening mee houdt, loop je een groter risico 
op blessures of overbelasting. Het is dus verstandig om na de winterstop je trainingen weer rustig op 
te bouwen, met een lagere  intensiteit en een kortere duur dan voor de winterstop.

2. Volg een trainingsschema
Heb je een tijdje niet gesport? Zorg dan voor een goed opgebouwd trainingsschema. Houd hierbij 
rekening met je beginniveau, stel realistische doelen, plan rustdagen in en zorg voor afwisseling in 
trainingsintensiteit. Het is niet nodig om iedere training volle bak te gaan! Intensieve trainingen kun 
je afwisselen met rustige duur- of techniektrainingen. Daarnaast zijn rustdagen belangrijk voor je 
lichaam. Juist tijdens rustdagen gaat je lichaam herstellen van de trainingsimpuls, zodat een trai-
ningseffect bereikt wordt. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een trainingsschema? Een (sport-) 
fysiotherapeut kan je hierbij adviseren.

3. Warm-up en cool-down
Warm je lichaam rustig op voor een training of wedstrijd. Met koude weersomstandigheden is dit 
extra belangrijk. Begin je warming-up op een rustige intensiteit en bouw dit geleidelijk op. Aan het 
einde van de warming-up moet je lichaam klaar zijn voor de intensiteit die in de wedstrijd geleverd 
moet worden. Ook kun je in je warming-up dynamische losmakende oefeningen doen om je spieren 
voor te bereiden op de bewegingen die het moet maken. Een turnster zal dus een andere warming-up 
doen dan een voetballer! De warming-up zorgt voor goed doorbloede en soepele spieren, een 
geleidelijke stijging van de hartslag en ook mentaal word je voorbereid op je training of wedstrijd. 
Na de training of wedstrijd geldt het omgekeerde, stop niet abrupt met intensief sporten, maar bouw 
gelei-delijk af. Loop/fiets/zwem rustig het melkzuur uit de spieren en laat je hartslag weer lang-zaam 
dalen.

4. Luister naar de signalen van je lichaam
Alle bovenstaande tips zijn eigenlijk niet compleet zonder deze vierde en laatste tip: luister naar de 
signalen van je lichaam. Je lichaam zal signalen afgeven wanneer het te zwaar belast wordt, bijvoor-
beeld in de vorm van pijntjes, hoge spierspanning, stijfheid of vermoeidheid. Het negeren van deze 
signalen kan leiden tot blessures of overbelasting. Wil je bijvoorbeeld gaan trainen, maar ben je al 
vermoeid na een drukke werk- of schooldag? Houd hier dan rekening mee in je trainingsbelasting en 
doe een rustige training. Een trainingsschema is dus een richtlijn en hier moet van afgeweken kunnen 
worden bij ziekte, vermoeidheid of pijn. Gaan pijntjes niet vanzelf binnen 1 tot 2 weken over of 
nemen ze toe? Blijf er dan niet mee doorlopen en zoek hulp van een (sport-) fysiotherapeut.
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