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Waarom deze avond
Blessures zijn vervelend

Wat zijn typische schaatsblessures

Wat kun je doen om ze te voorkomen

En wat als je geblesseerd bent

Goede voeding is belangrijk bij intensief sporten
Over sporten en gezond eten

Over de zin en onzin van (dure) preparaten

Doping gaat elke sporter aan
Wat is doping

Medicijnen of doping

Onderdeel van onze opleiding schaatstrainer



Het programma

Blessures en blessurepreventie (20.00 – 20.30)

Nynke de Boer, fysiotherapeut

Sportvoeding (20.30 – 21.00

Ingrid de Haan, sportvoedingsdiëtist

Doping (21.00 – 21.30)

Bert Vermeij

Discussie met jullie o.l.v. Bert Vermeij, Wim 
Zwanenburg, Ronald de Ruijg



Blessures en blessurepreventie

Nynke de Boer



Sportvoeding

Ingrid de Haan



Doping

Bert Vermeij, Wim Zwanenburg, Ronald de Ruijg





Wat is doping

Praktisch: 

Stoffen en methoden verboden zijn door WADA

Officieel: 

Overtreding dopingreglement



Criteria doping

Prestatiebevorderend

Schadelijk voor de gezondheid

In strijd met ‘de geest van de sport’



Voorbeelden doping

Spierversterkers (anabole steroïden)

Hormonen (bijv. EPO, insuline)

Anti-astmamiddelen (met bèta-2-agonisten, 
zoals salbutamol in Ventolin) 

Ontstekingsremmers (glucocorticosteroïden; 
bijv. in middelen tegen allergie)

Stimulantia tegen ADHD (Ritalin, Concerta)

Sommige drugs (bijv. cannabis, XTC, cocaïne)





Doping of medicijn ?

Therapeutisch gebruik

Doktersvoorschrift

Dispensatie / melden

Medisch attest



Overtreding dopingreglement

Verboden stoffen in je bloed of urine

Gebruik van verboden stof / methode

Gebrekkige medewerking

Gebrekkige informatieverstrekking

Fraude

Bezit

Handel

Toediening



Weasleys
whereabouts 
clock

Whereabouts



Te vermijden fouten
Medicatie niet geschekt

Zowel via arts als vrij verkrijgbare middelen

Geen dispensatie voor medicatie aangevraagd

Onvoldoende op de hoogte van doping(controle)regels

Gebruik van vervuilde voedingssupplementen 

Bepaalde drugs niet verboden buiten wedstrijden, maar lang 
traceerbaar 

Cannabis

XTC en Cocaïne



Wat doen wij als trainer / coach

Voorbeeldfunctie

Promoten gezonde sportbeoefening 

Benadruk belang van fair play, sportiviteit en respect

Kennen de basisregels t.a.v. doping

Spreken ons openlijk uit tegen doping

Benadrukken waarde van training, techniek, voeding, 
mentaliteit, samenwerking, toewijding etc. 

Zeer terughoudend t.a.v. gebruiken supplementen

Bespreken dopingmythes, berichten in media



Carl Verheijen: 100% Dope Free ambassadeur

www.100procentdopefree.nl

http://www.100procentdopefree.nl/


Meer weten?

www.dopingautoriteit.nl

www.100procentdopefree.nl

http://www.dopingautoriteit.nl/
http://www.dopingautoriteit.nl/
http://www.dopingautoriteit.nl/
http://www.dopingautoriteit.nl/
http://www.100procentdopefree.nl/
http://www.dopingautoriteit.nl/


Dank voor jullie aanwezigheid

Zijn er nog  vragen?

Je kunt altijd bij ons of je trainer terecht

Succes bij de clubkampioenschappen !! 


