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Disclaimer
De inhoud van dit boek, zoals tekst, plaatjes,
infographics etc. zijn alleen bedoeld voor
informatieve doeleinden. De inhoud dient niet
opgevat te worden als professioneel medisch
advies, diagnose of behandeling. Ben je hier
naar op zoek, neem dan ten alle tijden contact
op met jouw huisarts. Het wordt aangeraden
om geen medisch advies af te slaan van een
medisch professional door iets wat je gelezen
hebt in dit boek.
Water loading/restrictie zorgt voor een
verhoogd risico op jouw gezondheid. Wanneer
je vertrouwd op informatie uit dit boek is dit
volledig voor eigen risico.
De auteur, uitgever, dan wel IMPACT Strenght,
Conditioning & Nutrition nemen geen enkele
verantwoording over hoe jij met de informatie
omgaat die in dit boek beschreven staat!

Wanneer je dit boek gelezen hebt kun je een
geïnformeerde keuze maken die je niet moet
verwarren met het voorschrijven van advies wat
je kunt volgen.
Wanneer je van plan bent om jouw gewicht te
manipuleren door middel van het aanpassen
van jouw dieet, raad ik jou aan om contact op te
nemen met jouw huisarts, diëtist of andere
geregistreerde professional uit de
gezondheidszorg.
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Alle rechten zijn voorbehouden. Dit boek, dan
wel een deel ervan mag op geen enkele wijze
her geproduceerd worden of gebruikt worden
op wat voor manier dan ook. Enkel het gebruik
van quotes naar aanleiding van beschreven
studies is toegestaan. Wil je contact opnemen
met de auteur: info@impactgym.nl

Over de auteur
Roeg Kuijpers is in het dagelijks leven gymeigenaar waarbij hij werkt als personal trainer met
particulieren en als voeding- en S&C (Strength & Conditioning) coach met professionele
vechtsporters. Daarnaast is hij laatstejaars HBO student Voeding & Dietetiek.
Roeg wilt in de toekomst de nadruk op zijn werk volledig leggen op het coachen van
vechtsporters. Hij heeft zelf jarenlange ervaring in het kick- en thaiboksen en de keren dat hij in
Thailand op trainingskamp is geweest is nog amper op twee handen te tellen. Hij heeft een
passie voor vechtsport en wetenschap en probeert deze samen te laten smelten in zijn
onderneming.
Je kunt hem en zijn werkwijze volgen via

@impactperformance.gym
Wil je in contact komen wat betreft voeding of S&C?
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Vocht
manipulatie
Een volwassene bestaat voor meer dan de helft
uit vocht. Bij een vrouw is dit 52% en bij de
mannen zelfs 63%. Dit verschil komt door de
aanwezigheid van een hoger vetpercentage bij
de vrouwen (voedingscentrum, z.d.). Wanneer
je een gedeelte hiervan (tijdelijk) kunt verliezen,
zorgt dit voor een lager lichaamsgewicht, wat
gunstig kan zijn in een ‘weightcut’ richting het
moment dat je op de weegschaal moet staan
voor je volgende gevecht.
De water balans in het lichaam wordt
voornamelijk gereguleerd door te urineren. Ook
door zweten, uitademing en middels ontlasting
verlies je vocht. De hoeveelheid urine die
geproduceerd wordt is gebaseerd op wat het
lichaam nodig heeft om de vochtbalans in
stand te houden. Er is een hormoon systeem in
het lichaam genaamd het Renine-angiotensinealdosteron systeem (RAAS), wat er voor zorgt
dat de bloeddruk en vochtbalans gereguleerd
wordt. De methode die hier beschreven staat is
gebaseerd op een concept waarbij geprobeerd
wordt om het RAA systeem te manipuleren.

Specifiek gaan we ons
focussen op twee hormonen: 1
Aldosteron en 2 Anti-diuretisch
hormoon.
Aldosteron speelt een belangrijke rol in het
handhaven van de bloeddruk. Het wordt
uitgescheiden als reactie op een verlaagd
sodiumgehalte in het lichaam. Wanneer je veel
water drinkt, dan verlaagt dit de concentraties
hiervan. Terwijl aldosteron de heropname van
sodium reguleert (en dus indirect ook de
heropname van water), reguleert ADH direct de
heropname van water.
Door de reacties van deze twee hormonen, zijn
we in staat om het water level in het lichaam
tot op vrij hoog niveau tijdelijk te verwijderen,
en met andere woorden dus het verlagen van
het lichaamsgewicht. In ieder geval tijdelijk tot
de vochtbalans weer aangevuld wordt direct na
de weging.
Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe je de
reacties van deze hormonen kunt beïnvloeden.

Hormonen
Aldosteron
Op het moment dat je veel vloeistof tot je
neemt, zal je lichaam de regulatie van
aldosteron omlaag of zelfs uitzetten. Gezien de
belangrijkste taak van aldosteron het
conserveren van sodium is, en je deze ‘uitzet’
zul je meer sodium verliezen en daardoor ook
water door te urineren. In essentie, wanneer je
veel water drinkt, breng je de werking van
aldosteron omlaag en begin je meer te urineren.
Maar nu komt het echte voordeel beschreven;
er bestaat een periode tussen het punt dat je
stopt met de consumptie van extra water en het
punt dat aldosterone weer op het ‘normale’
niveau werkt, die aanwezig was voordat je
begon met het ‘waterloaden’. Dit is het moment
waar je gebruik van kunt maken tijdens een
weightcut.
Wat betekend dit praktisch gezien voor een
atleet? Wanneer je in één keer gaat van een
verhoogde inname van vocht naar een restrictie
hiervan, ben je nog steeds bezig met een
verhoogde afgifte van vocht uit het lichaam.

Simpelweg betekend dit dat je
extra lichaamsgewicht aan het
verliezen bent.
Antidiuretisch hormoon
Vergelijkbaar is de verhoogde inname van
water met betrekking tot het antidiuretisch
hormoon. Deze verhoogde inname onderdrukt
dit hormoon, wat er voor zorgt dat er een
verhoogde productie van urine plaatsvindt.
Deze onderdrukking vindt ook nog tijdelijk
plaats nadat je gestopt bent met de verhoogde
inname.
Door de impact die deze twee hormonen
hebben is waterloaden, en daarna de restrictie
ervan, een methode wat gebruikt wordt door
veel atleten die vechten in vooraf bepaalde
gewichtsklassen. De werking van de twee
hormonen verschillen van elkaar. Echter kun je
ze op dezelfde manier dusdanig beïnvloeden
dat ze beide zorgen voor hetzelfde gewenste
effect.

Studie
De eerste (gepubliceerde) studie die specifiek
over waterloaden/restrictie in vechtsporters
gaat is gedaan door Reale, Slater, Cox &
Dunican (2017). In deze studie werden 21
atleten verdeeld in een controle groep (CON 10
personen) en een water loading groep (WL 11
personen). De studie vond plaats over 8 dagen;
twee ‘pre’ test dagen (dag -1 en 0) en 6
interventie dagen (dag 1 t/m 6) waarbij er bij de
laatste dag wederom testen werden gedaan.
Dagelijks vonden er testen plaats op het gebied
van de biochemie, hormoonbalans, symptomen
in het maag/darmkanaal en slaap. Tijdens de
interventie kregen beide groepen de
vochtinname en een standaard iso-energetisch
dieet voorgeschreven.

Beide groepen volgden hetzelfde protocol wat
betreft rehydratie nl: 30ml per
KG/lichaamsgewicht + 150% van het
lichaamsgewicht wat verloren is gegaan tijdens
de vochtrestrictie-periode (De ochtend van dag 4
tot direct na de dataverzameling op dag 5)
De resultaten waren significant verschillend in
de twee groepen wat betreft de uitscheiding van
vocht en de verandering in lichaamsgewicht. Bij
de WL groep vond er een verhoogde urine
productie plaats, ook tijdens de water restrictie
periode. Dit heeft een tijdelijke positieve
uitwerking op het bereiken van een lager
lichaamsgewicht, wat handig is voor
vechtsporters die in een bepaalde
gewichtsklasse vechten.

Er werd geen verschil
Tijdens dag 1-3 van de interventie was de
gemeten in de twee groepen
vochtinname
bij de CON groep
40ml per
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wat betreft de prestaties,
KG/lichaamsgewicht. In deze periode was de
vochtinname bij de WL groep 100ml per
slaap, hartslag, symptomen
KG/lichaamsgewicht. Op dag 4 kregen beide
in het maag/darmkanaal en
groepen 15ml per KG/lichaamsgewicht. Op dag
5 werd er geen vocht geconsumeerd tot direct
de bloeddruk.
ná de dataverzameling.

Studie
Ik wil hier wel bij aantekenen dat deze studie
gedaan is zonder dat er andere extreme
praktijken plaatsvonden, zoals bijvoorbeeld een
verhoogde negatieve energiebalans, wat vaak
aanwezig is in de voorbereiding naar een
weging toe. Ook is er uitgebreid onderzoek
gedaan naar de excessieve inname van vocht
en de verhoogde kans op hyponatremia
(verlaagde aanwezigheid van natrium in het
bloed). Dit kan zeer negatieve effecten hebben
op het menselijk lichaam, met zelfs de dood als
gevolg. Echter lijkt het erop dat het
‘waterloading’ protocol wat in deze studie is
gebruikt niet zorgt voor een verhoogde kans op
hyponatremia. De gevallen die een verhoogde
vochtinname hadden met de dood als gevolg
bleken deze inname op een veel kortere periode
tot zich te hebben genomen (Garigan and
Ristedt 1999, Adrogué and Madias 2000)

Er zal in de toekomst meer
onderzoek gedaan moeten
worden naar de effecten van
waterloaden om een hogere
mate van evidence te verkrijgen.
Er zijn ook nog andere factoren waar rekening
mee gehouden dient te worden wanneer je
vocht verliest. Als voorbeeld: vechters die naar
een andere regio vliegen voor hun gevecht
zullen rekening moeten houden met de
luchtvochtigheid. Wanneer je vliegt van een
gebied met een hoge luchtvochtigheid (zeg
80%) naar een gebied met een lage
luchtvochtigheid (zeg 20%) kan dit er voor
zorgen dat je meer vocht verliest door te
zweten, zeker wanneer je aan het trainen bent.
Gedurende deze sportsessies kun je een extra
2ml vocht per minuut (per oefening/drill)
verliezen (Maughan, Shirreffs & Leiper, 2007).
Vlieg je in de omgekeerde richting dan verlies je
wat minder vocht tijdens het sporten.
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De werkwijze zoals op de volgende pagina
beschreven is gebaseerd op de studie van
Reale et. al. (2017), met daarbij de kennis over
de opname van water en sodium in het lichaam.

Werkwijze
Bij onderstaand voorbeeld is er uitgegaan van de wedstrijd op zaterdag met de weging de dag ervoor.
Zondag: water inname ( in liters) = gewicht (in KG) x 10%
Maandag: water inname ( in liters) = gewicht (in KG) x 10%
Dinsdag: water inname ( in liters) = gewicht (in KG) x 10%
Woensdag: water inname ( in liters) = gewicht (in KG) x 10%
Donderdag: water in name (in liters) = gewicht (in KG) x 1%
Vrijdag (weging): niks tot op het moment van de weging (tenzij je onder het gewicht zit)
Zaterdag: Fight Night
Als je dit vertaald naar een vechtsporter met een lichaamsgewicht van 90KG dan zal deze van zondag
t/m woensdag 9 liter water moeten consumeren. Op donderdag nog maar een fractie hiervan; 0.9 liter
water. Op vrijdag (weging) niks tot op het moment van de weging (tenzij je onder het gewicht zit)
Zaterdag: Fight Night
Na de weging zul je weer moeten hydrateren om je vochtbalans op peil te krijgen. Het is belangrijk
om te onthouden dat je niet teveel water in één keer moet consumeren. Aangeraden wordt om 1 liter
water per uur te drinken in kleine slokjes. Meer heeft geen zin. Bovendien gaat het erom hoeveel
water je lichaam op kan nemen, niet hoeveel je kunt drinken. Dat zijn twee verschillende dingen.
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Omdat je niet alleen vocht verliest tijdens de restrictie is het belangrijk om aan te vullen met een
elektrolyten supplement zoals Vitargo of drink er een sportdrank naast.
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Slotopmerking

Ik hoop dat de informatie die beschreven staat in dit ebook jou helpt in het uitbreiden van jouw
kennis zodat je dit kunt vertalen naar de vechtsport waarin je actief bent.
Het vertrouwen wat jij toont door de aanschaf van dit document wordt zeer gewaardeerd.
Er zijn nog meer manieren om jouw gewicht te manipuleren in aanloop naar een weging. Ik hoop dat
ik in de nabije toekomst jouw ook hierin kan voorzien van informatie.
See you at the top!
Roeg
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