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Alle rechten zijn voorbehouden. Dit boek, of
zelfs een klein deel ervan mag niet

gereproduceerd word. Het mag ook niet op een
commerciële manier gebruikt worden. Alleen
het gebruik van quotes die gaan over studies
zijn toegestaan. Als je in contact wilt komen
met de auteur, stuur dan aub een email naar:

info@impactscn.com.

De inhoud van dit boek, zoals plaatjes, foto’s,
infographics etc. zijn alleen bedoeld voor

informatieve doeleinden. De inhoud in dit boek
bevat geen professioneel medisch advies,

diagnose of behandelplan. Als je hier naar op
zoek bent neem dan aub contact op met jouw
dokter. Het is aanbevolen om medisch advies

van een professional niet langs je neer te
leggen door iets wat je hebt gelezen in dit boek.

 
Waterloading en restrictie en alle andere

protocollen die beschreven staan in dit boek
zorgen voor een hoger risico op jouw
gezondheid. Wanneer je de informatie

vertrouwd die beschreven staat in dit boek dan
is dit volledig voor eigen risico!

 
De auteur, uitgever of IMPACT Strenght,

Conditioning and Nutrition nemen geen enkele
verantwoordelijkheid over hoe jij de informatie

in dit boek interpreteert.

Wanneer jij dit boek leest kun je een
geïnformeerde beslissing maken die je niet
moet verwarren met voorgeschreven advies

wat je van een dokter hebt gekregen.
 

Wanneer je van plan bent om jouw gewicht te
manipuleren door aanpassingen te maken in

jouw dieet, dan adviseer ik je om contact op te
nemen met een diëtist of een ander medisch

professional die werkt in de gezondheidszorg.
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In het dagelijkse leven heeft Roeg een eigen gym in het zuiden van Nederland waarin hij werkt als
personal trainer en kracht & conditietrainer en voedingscoach voor professionele vechtsporters.

Daarnaast zit hij in het laatste jaar van het HBO Voeding en Diëtetiek.
 

In de toekomst wil Roeg zich volledig focussen op het coachen van vechtsporters. Hij heeft jaren
ervaring in kick- en thaiboksen en de keren dat hij naar Thailand is geweest om te trainen is nog

amper op twee handen te tellen. Hij heeft een passie voor vechtsporten, voeding en de
wetenschap en probeert deze drie samen te laten smelten in zijn ondernemingen.

 
Je kunt hem en zijn werk volgen op instagram

Over de auteur

@impactperformance.gym
Wil je in contact komen wat betreft

voeding of kracht- & conditietraining voor vechtsporters?

info@impactgym.nl

https://www.instagram.com/impactperformance.gym/


Beïnvloeden van
lichaamsvocht

Een volwassen persoon bestaat voor meer dan
de helft uit vloeistof. Bij een vrouw is dit

ongeveer 52% en bij een man 63%. Het verschil
zit ‘m in een hoger vetpercentage bij vrouwen
(voedingscentrum z.d.). Wanneer je (tijdelijk)

lichaamsvocht verliest, krijg je een lager
lichaamsgewicht. Dit is uiteraard handig tijdens

een weightcut in voorbereiding op jouw
inweegmoment de dag voor het gevecht.

 
De vochtbalans in het lichaam wordt

gereguleerd d.m.v. jouw urine. Je verliest ook
vocht door te zweten, ademhaling en

ontlasting. De hoeveelheid urine die je
produceert is gebaseerd op wat het lichaam

nodig heeft om homeostase in jouw
vochtbalans te houden.

 
Er is een hormonaal systeem in je lichaam

genaamd het Renine Angiotensine
Aldosterone Systeem (of RAAS). Deze reguleert

de bloeddruk en de vochtbalans. De methode
die is beschreven in dit boek is gebaseerd op

het manipuleren van dit systeem.
 

SPECIFIEK GAAN WE ONS
RICHTEN OP TWEE HORMONEN:

1 ALDOSTERON EN 2 ANTI-
DIURETISCH HORMOON.

Aldosteron speelt een grote rol in het
onderhouden van de bloeddruk. Het wordt

vrijgegeven in een reactie op een laag
zoutgehalte in het lichaam. Wanneer je
voldoende water drinkt dan wordt de

concentratie van dit hormoon verlaagd. Terwijl
aldosteron de heropname van zout reguleert
(en dus indirect de heropname van vocht),

reguleert het anti-diuretisch hormoon direct de
vochtopname. 

 

Door de reactie van de twee hormonen, is het
mogelijk om het vocht in het lichaam tot op een
hoog niveau te verliezen. Met andere woorden
manipuleer, verlaag je jouw lichaamsgewicht.
Dit is tijdelijk, totdat de vochtbalans weer op
peil wordt gebracht startende direct ná het

weegmoment.
 

Een belangrijke vraag in deze is natuurlijk hoe
je de reactie van deze twee hormonen kunt

manipuleren.



Hormonen

Aldosteron
 

Op het moment dat je veel vocht consumeert,
zal jouw lichaam automatisch de secretie van

aldosteron verlagen of zelfs compleet
uitschakelen. De belangrijkste taak van

aldosteron is het behoudt van zout in het
lichaam. Omdat je deze ‘uitschakelt’, zal je

lichaam meer zout verliezen wat er voor zorgt
dat je meer vocht verliest door te urineren. In

essentie, wanneer je een hoop water
drinkt, haal je de functie van aldosteron omlaag

en zul je meer gaan urineren. Het echte
voordeel is echter dit; er is een bepaalde

periode tussen het punt dat je stopt met het
consumeren van extra water en het punt dat

aldosteron weer terug is op het niveau vóór dat
je was begonnen met ‘waterloaden’. Deze

periode is het moment dat je er voordeel uit
kunt halen voor je weightcut.

 

Wat houdt dit praktisch gezien in voor een
atleet? Wanneer je opeens switcht van een
hoge inname van water naar een restrictie

ervan, is je lichaam nog steeds bezig met een
verhoogde afgifte van urine.

DIT BETEKENT SIMPELWEG
DAT JE EXTRA

LICHAAMSGEWICHT VERLIEST.

Antidiuretisch hormoon
 

Vergelijkbaar is de verhoogde inname van
vocht wat betreft het anti-diuretisch hormoon.

Een verhoogde vochtinname onderdrukt het
hormoon, wat zorgt voor een verhoogde

afgifte van urine. Deze onderdrukking is nog
tijdelijk actief nadat je gestopt bent met een

verhoogde vochtinname.
 

Door de impact die deze twee hormonen heeft
op het gewicht, door waterloading

gevolgt door een restrictie van water, kan deze
methode gebruikt worden door atleten die

vechten in een voorgeschreven
gewichtsklasse. De manier waarop deze twee
hormonen werken verschilt echter van elkaar.
Niettemin kun je ze beide op dezelfde manier

beïnvloeden zodat ze op dezelfde manier
zorgen voor het gewenste effect.



Studie

ANGELO BREWING

De eerste (gepubliceerde) studie die specifiek
gaat over waterloading- en restrictie bij

vechtsport atleten is gedaan door Reale, Slater,
Cox & Dunican (2017). In dit onderzoek werden
21 atleten verdeelt in 2 groepen; een ‘controle’
groep (CON 10 personen) en een ‘waterloading’
groep (WL 11 personen). Het onderzoek vond

plaats over 8 dagen; twee ‘pre’ test dagen (dag
-1 en 0) en 6 interventie dagen (dag 1 t/m 6). Op

de laatste dag werden meerdere testen
gedaan. Er werden dagelijkse testen gedaan op

het gebied van de biochemie, de hormoonbalans,
symptomen in het maag/darmkanaal en slaap.
Tijdens deze interventie werd bij beide groepen

de vochtinname en een gestandaardiseerd
iso-energetisch dieet voorgeschreven.

 

Tijdens dag 1-3 van de interventie was de
vochtinname van de CON groep 40ml per

KG/lichaamsgewicht. In deze periode was de
vochtinname van de WL groep 100ml per

KG/lichaamsgewicht. Op dag 4 kregen beide
groepen 15ml per KG/lichaamsgewicht
voorgeschreven. Op dag 5 was er geen

vochtconsumptie tot direct ná de
dataverzameling.

Beide groepen volgden hetzelfde protocol wat
betreft rehydratie; 30ml per KG/lichaamsgewicht

+ 150% van het lichaamsgewicht dat verloren
was gegaan in de periode van de vochtrestrictie

(De ochtend van dag 4 tot direct na de
dataverzameling op dag 5). 

 
De resultaten waren significant verschillend in
beide groepen wat betreft de uitscheiding van

vocht en de verandering in lichaamsgewicht. In
de WL groep was er een hogere productie van

urine, ook tijdens de water-restrictie periode. Dit
had een tijdelijk positief effect op het verkrijgen
van een lager lichaamsgewicht. Dit is uiteraard
handig voor vechtsport atleten die vechten in

een specifieke gewichtsklasse.

ER WAS GEEN VERSCHIL
GEVONDEN IN DE TWEE GROEPEN

WAT BETREFT PRESTATIE,
SLAAP, HARTSLAG, SYMPTOMEN
IN HET MAAG/DARMKANAAL EN

DE BLOEDDRUK.



Studie

ANGELO BREWING

Ik wil hierbij wel vermelden dat er tijdens deze
studie geen andere omstandigheden

plaatsvonden zoals een hoge negatieve
energiebalans, die vaak van toepassing is in
voorbereiding naar de weging. Er is ook veel

onderzoek gedaan naar de overmatige inname
van water en de kans op hyponatremia (of een
verlaagde aanwezigheid van zout in het bloed).

Hyponatremia kan zeer negatieve effecten
hebben op het menselijk lichaam, tot de dood

aan toe. Het lijkt er echter op dat het
waterloading principe zoals gebruikt in de

bovenstaande studie de kans op hyponatremia
niet verhoogd. Personen die overmatig water

consumeerde met de dood als gevolg
consumeerde het water in een veel kortere

periode (Garigan and Ristedt 1999, Adrogué en
Madias 2000).

 

De methode die staat beschreven op de
volgende pagina is gebaseerd op de studie

van Reale et. al. (2017) inclusief de kennis die
ik heb over de opname van water en zout in het

menselijk lichaam.

IN DE TOEKOMST ZAL ER MEER
ONDERZOEK NODIG ZIJN NAAR DE
EFFECTEN VAN WATERLOADING
OM TOT EEN HOGERE MATE VAN

BEWIJS TE KUNNEN KOMEN.

Er zijn ook andere factoren waar rekening mee
gehouden dient te worden wanneer je
lichaamsvocht verliest. Als voorbeeld:

vechtsporters die vliegen naar een andere regio
voor te vechten dienen rekening te houden met

de lokale luchtvochtigheid. Je verliest meer
vocht door te zweten wanneer je vliegt van een

gebied met een hoge luchtvochtigheid (zeg
rond de 80%) naar een gebied met een lage

luchtvochtigheid (rond de 20%). Dit geldt zeker
wanneer je aan het trainen bent.

 
Het is mogelijk dat je tijdens deze

trainingssessies nog eens 2ml vocht per minuut
extra verliest (Maughan, Shirreffs & Leiper,

2007). Dit is minder wanneer je de andere kant
op zou vliegen.

 



Toepassen

ANGELO BREWING

In het voorbeeld hieronder is het gevecht op zaterdag en de weging de dag ervoor.
 

Zondag: Vochtinname (in liters) = jouw gewicht (in KG) x 10%
Maandag: Vochtinname (in liters) = jouw gewicht (in KG) x 10%
Dinsdag: Vochtinname (in liters) = jouw gewicht (in KG) x 10%

Woensdag: Vochtinname (in liters) = jouw gewicht (in KG) x 10%
Donderdag: Vochtinname (in liters) = jouw gewicht (in KG) x 1%

Vrijdag (de weging): Niks tot direct ná de weging (tenzij dat je het gewicht al behaald hebt)
 

Zaterdag: Fight Night

Als je dit vertaald naar een atleet met een lichaamsgewicht van 90KG dan zou hij 9
liter water per dag moet drinken van zondag t/m woensdag. Op donderdag nog maar

10% daarvan: 0.9 liter. Op vrijdag (de weging) geen water tot direct ná de weging (tenzij
je al het gewicht behaald hebt). Op zaterdag wordt er gevochten.

 
De herstelfase (na de weging) vind je verderop in dit boek.



Andere
methoden

ANGELO BREWING

Er zijn een aantal andere methodes om het gewicht te beïnvloeden op de korte
termijn, die niks te maken hebben met het verliezen van lichaamsgewicht. Je

kunt het ‘gratis’ gewichtsverlies noemen.
 

Beïnvloeden van electrolyten (voornamelijk zout)
 

Verwijdering van de glycogeen voorraad
 

Een dieet laag in vezels
 

Verhoogde zweetproductie
 

Op de volgende pagina vind je een duidelijk overzicht over wat je moet doen
van dag tot dag. Print het uit en hang het neer op een plek waar je het duidelijk

kunt lezen (bijvoorbeeld op de koelkast).
Al de vragen die je hierover hebt kun je mij stellen. Ik kan ze ten alle tijden

aan je uitleggen, maar je moet mij erop vertrouwen dat dit het meest effectief
is om op een veilige manier zoveel mogelijk lichaamsgewicht te verliezen in

een zo kort mogelijke periode: info@impactscn.com



ANGELO BREWING

1 Beïnvloeden van de vochtbalans (door waterloading)
Met deze methode kun je een extra 0.5 tot 1KG lichaamsvocht verwijderen uit je lichaam vergeleken
met wanneer je dit niet toe zou passen. Start hiermee op  zondag vóór het gevecht zoals beschreven

staat eerder in dit boek.
 

2 Beïnvloeden van elektrolyten
Begin met de restrictie van zout op woensdag. Dit zorgt voor wat extra vochtverlies. Begin er niet

eerder mee. Dit heeft namelijk een negatief effect op het vochtverlies.
 

3 Verwijdering van de glycogeen voorraad
Elke gram glycogeen in het lichaam houdt ongeveer 3 gram vocht vast (Fernandez Elias, Ortega,

Nelson & Mora-Rodriguez, 2015). Met deze methode kun je nog eens 1-2% extra lichaamsgewicht
verliezen (Reale, Slater & Burke, 2017). Hiermee start je 10 dagen vóór het gevecht (Dat is dus op een

woensdag als het gevecht op een zaterdag is) en mag je maar 30 gram koolhydraten per dag
consumeren. Je zult weinig energie hebben, maar het harde werk zou op dat moment toch al gedaan

moeten zijn.
 

4 Een dieet laag in vezels
Op de lange termijn is een dieet rijk aan vezels gezond voor je. Desalniettemin is een tijdelijke

restrictie hiervan gunstig voor een lager lichaamsgewicht. Start op woensdag vóór het gevecht met
het consumeren van zo min mogelijk vezels zodat het maag/darmkanaal zo leeg als mogelijk is op

het moment van wegen. Op de dag van de weging consumeer je alleen maar 3-4 whey eiwittenshakes.
Het is helaas moeilijk om een exact percentage te noemen wat betreft de winst die je

behaald in het verlies van extra lichaamsgewicht.
 

5 Verhoogde zweetproductie
Meer hierover ná de volgende pagina

Hoeveel kan ik
verliezen?



Toepassen

ANGELO BREWING

Dag: Woensdag (10 dagen voor het gevecht)
Voeding: maximaal 30 gram koolhydraten

 
Dag: Zondag (6 dagen voor het gevecht)

Voeding: Maximaal 30 gram koolhydraten, voldoende vezels, hoge zoutinname. Water:
Lichaamsgewicht in KG x 10%. (Als voorbeeld: Als je 70KG weegt dien je 7 liter water die dag te drinken)

Dag: Maandag
Voeding: Maximaal 30 gram koolhydraten, voldoende vezels, hoge zoutinname. Water:

Lichaamsgewicht in KG x 10%.
Dag: Dinsdag

Voeding: Maximaal 30 gram koolhydraten, voldoende vezels, hoge zoutinname. Water:
Lichaamsgewicht in KG x 10%.

Dag: Woensdag
Voeding: Maximaal 30 gram koolhydraten, weinig vezels, lage zoutinname. Water: Lichaamsgewicht in

KG x 10%.
Dag: Donderdag

Voeding: Maximaal 30 gram koolhydraten, weinig vezels, lage zoutinname. Bij voorkeur alleen maar
vloeibare maaltijden. Water: Lichaamsgewicht in KG x 1% (Als voorbeeld: Als je 70KG dien je nog maar

0.7 liter water die dag te drinken).
Dag: Vrijdag

Voeding: Geen voeding voor de weging. Zie het herstel protocol voor na de weging. Water: Voor de
weging niks. Zie het herstel protocol voor na de weging.

 
Dag: Zaterdag (Fight Night)

Voeding: Zie het herstel protocol. Water: Zie het herstel protocol.



Zweten

ANGELO BREWING

Zweten is een effectieve manier voor extra gewichtsverlies. Het kan actief (door beweging) gedaan
worden en passief (sauna).

 

Laten we het eerst hebben over de passieve versie. Het kan erg handig zijn wanneer je de laatste
pondjes eraf moet krijgen vlak voor de weging. Je moet echter wel onthouden dat dit geen geschikte

manier is voor het cutten van veel lichaamsgewicht omdat het een zware belasting is op het lichaam. Dit
kan zich uiten in spierpijn- of vermoeidheid. Je begrijpt dat dit van slechte invloed is op jouw komende

gevecht.
 

Een bezoek aan de sauna zou zo vlak als mogelijk voor de weging moeten gebeuren zodat je in de meest
droge vorm op de weegschaal staat en dat zo kort mogelijk. Direct na de weging kun je weer beginnen

met hydrateren.
 

Dan heb je nog de keuze voor een ‘droge’ sauna zoals een infraroodcabine of een stoomsauna. Als je
deze twee met elkaar vergelijkt dan kun je dubbel zoveel vocht verliezen in de droge sauna. Daarnaast

leidt de stoomsauna ook tot een hogere lichaamstemperatuur en hartslag (Pilch et. al., 2014). Dit
betekent meer stress op het lichaam en zodoende gaat mijn voorkeur uit naar de droge variant.

 

Sauna protocol
1 Ga 15 minuten in de sauna
2 Ga eruit en droog jezelf af

3 Stap op de weegschaal en doe een check hoeveel je weegt
4 Neem een pauze van 3-5 minuten en herhaal stap 1 t/m 4 totdat je het gewicht hebt behaald.

 

Als het nog uren duurt voor de weging plaatsvindt zal er nog wel wat extra gewicht afgaan. Zo niet, voer
het protocol dan net zo vaak uit totdat het gewenste gewicht is behaald.



Herstel
procedure

ANGELO BREWING

Omdat je lichaam zonder (of in ieder geval minder) vocht en glycogeen zit is het belangrijk om deze
weer op peil te krijgen in de periode tussen de weging en het gevecht.

 
Dat doe je op deze manier:

 
Vochtbalans

Direct na de weging is het belangrijk om niet teveel water te drinken. Voor het beste herstel raad ik
aan om een herstelshake te drinken. De ingrediënten zijn als volgt:

 
1 liter water

2 gram electrolytenpoeder
3 gram creatine

30 gram glucosepoeder
20 gram whey eiwitten

15 gram glutamine
 

Het consumeren van meer vloeistof heeft geen zin. Het gaat er namelijk om hoeveel water jouw
lichaam kan absorberen, niet hoeveel je kunt consumeren. De eiwitten zijn voor spierbehoud maar het
zorgt ook voor een betere opname van koolhydraten (in de vorm van glucosepoeder) De glutamine is

bedoeld voor een betere opname van water en zout (elektrolyten). Gedurende de dag (en daarmee
bedoel ik NA de weging) moet je drie van deze shakes consumeren. Neem elke keer kleine slokjes

voor een betere opname. Daarnaast drink je elk uur 1 liter water. Wanneer je een shake drinkt hoef je
geen extra liter water te drinken dat uur. Herhaal dit tot maximaal 2-3 uur voor bedtijd. Hierna niet

meer want anders moet je te vaak naar de wc wat van slechte invloed is op jouw kwaliteit van slaap.
Doe dit de dag erna nogmaals tot 2-3 uur voor het gevecht. Zorg ervoor dat de eerste twee maaltijden
na de weging bestaat uit zo een shake als hierboven beschreven. Het is makkelijker te verteren voor

de maag dan normale voeding.



Herstel
procedure

Glycogeenbalans
Al de glycogeen die we uit de spier en lever hebben gehaald voor de weging zullen weer hersteld moeten

worden. In het overzicht hieronder vind je hoeveel koolhydraten (gemeten in grammen) je moet consumeren
op weer op volledige sterkte te zijn.

Gemiddeld gewicht
tijdens 

 trainingskamp

Aantal te consumeren koolhydraten in de periode
tussen de weging en het gevecht

-10%
vetpercentage

80KG/176lbs

90KG/198lbs

100KG/220lbs

110KG/242lbs

120KG/264lbs

60KG/132lbs

65KG/143lbs

70KG/154lbs

540

858

630

720

810

900

990

1080

510

525

480

675

600

750

480

825

520

900

560

640

450

720

800

880

960

595

680

765

850

935

550

1020

Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is voor je om dit te vertalen naar de voeding die je moet consumeren in de
24/36u tussen de weging en het gevecht. Zodoende volgen hier wat richtlijnen:

 
Het is belangrijk om direct te starten met de consumptie van koolhydraten (in de vorm van de glucose in de shake). 

Elke twee uur zul je een maaltijd moeten consumeren met 40-50 gram koolhydraten voor een maximale opname
zodat je volledig zult herstellen. Zorg voor veel vezels.

Het is verleidelijk om alles te eten wat je wilt na de weging. Doe dit alsjeblieft niet voor je eigen gezondheid. Het
zorgt alleen maar voor een hoop stress op de maag.

Zorg ervoor dat je vetinname niet heel erg hoog is. Het overgrote deel van jouw calorieën zullen uit koolhydraten
moeten bestaan.

De  eerste twee maaltijden na de weging moeten vloeibaar zijn (shakes)

-15%
vetpercentage

-20%
vetpercentage

-25%
vetpercentage
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Afsluiting

Ik hoop dat de informatie die ik beschreven heb in dit ebook jou helpt in het vergroten
van jouw kennis en dat je deze direct toe kunt passen in jouw vechtsportcarrière.

 
Het vertrouwen dat je mij toont door de aanschaf van dit document wordt echt heel

erg gewaardeerd door mij.
 

Ik doe mijn best om jou te voorzien van de laatste wetenschap op het gebied van
vechtsport. Net zoals ik dat deed in mijn andere ebook ‘Supplementen voor

Vechtsporters’. Ik heb het in dit boek over supplementen die niet werken (tipje van de
sluier: BCAA’s), maar belangrijker welke wel werken. Hier heb je een kortingscode van

25% die zowel op de Engelse als op de Nederlandse versie werkt: WP25%OFF.
 

See you at the top!
 

Roeg Kuijpers


