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1 Mentale begeleiding 

1.1 Lifestylemagement 
 

1.1.1 Rasisme 
 

Wij als jeugdspelers en – supporters van K. Verbr. Balen 

verklaren ons akkoord met het volgend charter. 

Onze club zorgt voor de bekendmaking van dit 

charter bij alle personen die deelnemen aan het 

voetbalgebeuren. Onze voetbalclub erkent de belangrijke rol die de 

sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende 

culturen en afkomst. Onze voetbalclub kan veel doen voor het 

bevorderen van participatie. Daarom zullen we, in het raam van 

onze opvoedende opdracht, promotie voeren voor meer fair-play 

en zullen we de rode kaart tonen aan alle vormen van racisme en 

discriminatie. 

 Door via al onze acties en communicatiekanalen een 

boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te 

verspreiden; 

 

 Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te 

passen; 
 

 

 Door op te treden als een opvoedende kracht die de 

samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en 

het lokale verenigingsleven bevordert 

 

 Door opname in ons huishoudelijk reglement van een expliciet 

verbod van elke vorm van racisme en van elke andere vorm 

van discriminerende houding, zoals antisemitisme, 

homofobie, seksisme, islamfobie... en van de ermee 

gepaard gaande symbolen 

 

 Door het geven van instructies aan onze leden en 

verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten 

te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend 

gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren 

draagt 
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 Door ons te engageren tot het verwijderen van alle 

provocerende symbolen en teksten in en rond hun 

voetbalvelden en op de internet sites 

 

 

 Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen 

elk teken van beginnend racisme of discriminatie. 

 

 Door het overmaken van alle informatie over racistische of 

discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en 

aan de bondsinstanties. 

 

 

 Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te 

steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, 

zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding, of van gespecialiseerde verenigingen, 

zoals het MRAX en de Liga voor de Mensenrechten. 

 

 Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake 

toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de 

realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen 

om hen de toegang tot de voetbalvelden te 

vergemakkelijken 

 

 

 Door de regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit 

charter. Daartoe kunnen de clubs ondersteuning vragen aan 

de gespecialiseerde instellingen, aan de bondsinstanties en 

aan de Minister bevoegd voor Sport 
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1.1.2 Doping 
 

Wij als spelers van K. Verbr. Balen  passen voor het gebruik van 

drugs. 

 
Het is zeer waarschijnlijk dat je als sporter tijdens je carrière één of 

meerdere keren opgeroepen zal worden om een dopingcontrole te 
ondergaan. De mogelijke gevolgen van een positieve controle zijn vaak 

zeer verregaand. Het is daarom absoluut noodzakelijk om op 
voorhand eens bij deze problematiek stil te staan. Als sporter moet je 

er steeds bewust van blijven dat wanneer je medicijnen, supplementen, 
vitamines of wat dan ook gebruikt, deze producten absoluut niet op de 

dopinglijst mogen staan. 

Ook het bij zich hebben van verboden producten (denk maar aan de 

rennerskamer die wordt uitgevlooid) is strafbaar en staat gelijk aan een 

positief testresultaat. Let dus op met het laten slingeren van medicijnen. 

Het persoonlijk kastje in de kleedkamer is geen huisapotheek. Gebruik 

daarom nooit iets wat je niet kent of waarvan je niet voor 200 % zeker bent 

dat je geen risico loopt. Wanneer je meent ook maar iets nodig te hebben 

(medicatie, vitamines, voedingssupplement,...) vraag dan steeds de 

toestemming van de clubarts. Het is ook goed te bedenken dat heel wat 

ogenschijnlijk onschuldige producten soms toch verboden substanties 

bevatten. Let dus op met "een pijnstiller", "iets tegen de jeuk", "iets tegen 

ontsteking" enz... 

Ook heel wat voedingssupplementen, vermageringstabletten, hoestdrankjes, 

pepdrinks e.d. zijn helemaal niet onschuldig. Wanneer het dan uit 

vergetelheid ter goeder trouw toch eens fout loopt ("ik kon niet slapen en 

zonder na te denken heb ik een pilletje ingenomen") verwittig de clubarts 

dadelijk en breng zo mogelijk de verpakking mee. Hetzelfde geldt voor 

medicijnen, vaccins e.d. die je eventueel bij urgentie hebt gekregen (bv 

tijdens ongeval op reis in buitenland of tijdens een wedstrijd voor je nationale 

team...). Onze club en de medische staf zijn er steeds om je te helpen. 

Bedenk dat het voor deze mensen zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is om 

de meubelen te redden wanneer ze pas na een positieve test van de 

"stommiteit of vergetelheid " op de hoogte worden gebracht. 

 

VOORKOMEN  IS  BETER  DAN  GENEZEN.  
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1.1.3 Roken 
 

Wij als spelers van K. Verbr. Balen passen voor het roken. 
 

Roken en sport gaan niet samen ! 

 

Sporten heeft duidelijk een positief effect op de gezondheid, roken 

helemaal niet. 

 

De schadelijke gevolgen van roken en van passief roken op de gezondheid 

zijn door iedereen gekend. 

 

• Teer zet zich af op de luchtwegen en de longen en verwekt er 

ontstekingen. Door de gedeeltelijke of volledige verstopping 

van de luchtwegen vermindert de zuurstofopnamecapaciteit 

van de longen en krijgen de organen (o.a. de spieren) 

minder zuurstof. Teer is tevens de kankerverwekkende 

stof in tabaksrook. 
•  

• Koolstofmonoxide neemt in het bloed gedeeltelijk de 

plaats in van zuurstof, waardoor de bevoorrading van 

zuurstof in gans het lichaam en in de spieren 

aanzienlijk daalt. 

•  

• Nicotine verhoogt het hartritme en doet de bloeddruk 

stijgen. Koolstofmonoxide en nicotine hebben een sterk 

effect op het zenuwstelsel. Geheugen en 

concentratievermogen verzwakken en de reactiesnelheid 

daalt. 
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Roken heeft een negatief effect op de sportprestatie. De belangrijkste 

negatieve effecten op de conditie en het prestatievermogen van de 

sporter zijn: 

 

1. de sterke daling van de zuurstoftoevoer naar gans het 

lichaam, voornamelijk naar het hart en de spieren; 
2. de overbelasting van het hart door de stijging van de 

hartfrequentie en de bloeddruk; 

3. het negatieve effect op het zenuwstelsel: vertraging van 

de reactiesnelheid en verminderd gezichtsvermogen. 

4.  

 

In sportdisciplines waarbij het uithoudingsvermogen een belangrijke rol 

speelt, zoals lopen, fietsen, zwemmen, enz.is de beschikbare 

hoeveelheid zuurstof bepalend voor de prestatie. Om optimaal te 

presteren hebben deze sporters een maximale zuurstoftoevoer 

nodig. Ook de passieve rokers ondervinden negatieve gevolgen 

van het roken. 
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1.1.4 Alcohol 
 

Wij als spelers van K. Verbr. Balen passen voor het gebruik van 

alcohol. 

Alcohol en sport gaan niet samen !  

Iedereen weet dat roken slecht is voor de sportieve prestaties 

maar ook alcohol is allesbehalve bevorderend voor de 

sportprestaties. 

Alcoholische dranken bevatten naast alcohol ook nog andere 

voedingsstoffen zoals koolhydraten, vitaminen en mineralen 

maar toch kan men deze dranken niet als volwaardige 

voedingsmiddelen beschouwen. Het blijft dus voornamelijk om 

genotsmiddelen gaan. Kortom: als energiebron voor sporters 

is alcohol waardeloos! 

Op sportief vlak zijn er twee belangrijke aspecten bij alcoholgebruik door 

sporters: er is het onmiddellijke acute effect van alcohol op de 

prestaties, en op lange termijn kan alcoholmisbruik leiden tot een 

zekere mate van spierschade en verzwakking. 

Negatieve effecten van alcohol: 

• Alcohol vermindert de kracht en het 

uithoudingsvermogen van het hart. Ook de maximale 

longventilatie is verminderd. 

• Alcohol kan bij zware inspanningen leiden tot een 

verhoogde opstapeling van melkzuur in de spieren en 

extra vermoeidheid, krampen en spierstijfheid 

veroorzaken. 

• Te veel alcohol kan het normale voedingspatroon uit 

evenwicht brengen en de werking van de spijsvertering 

verstoren en zo op termijn tot voedingsstoornissen 

leiden. 

• Het hormonale evenwicht kan uit balans raken waardoor de 

opbouw van spierweefsel en kracht niet meer optimaal 

verloopt en ondermaats blijft. 

Daarom deze praktische richtlijnen: 

• Neem liever geen risico’s voor een wedstrijd of training en 
vermijd alcohol 

Onmiddellijk na een zware inspanning is het is het zeker niet 

aangeraden alcohol te drinken   
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1.1.5 Voeding 

Wij spelers bij K. Verbr. Balen  letten op ons 

voedingspatroon om onze prestaties te 

optimaliseren. 

Voedingsadvies 

Als je je sportprestaties wil verbeteren, besteed je het best extra aandacht 

aan je voeding. Een betere 

energievoorziening kan ervoor zorgen dat je net dat tikkeltje langer 

volhoudt; ‘De basis blijft een gezonde’. 

 

Waarop letten? 

Mensen denken soms dat vooral de maaltijd net voor de sportprestatie 

telt. 

'Maar om je prestatievermogen op te drijven moet je de hele dag op je 

voeding letten en regelmatig eten. De belangrijkste 

aandachtspunten zijn het aanbrengen van voldoende vocht en 

koolhydraten. Die laatste haal je vooral uit brood, rijst, pasta en 

aardappelen.' 

Terwijl koolhydraten energie leveren, is vocht vooral belangrijk om 

uitdroging te voorkomen. 

 

Sportdrankjes 

Doordat je bij het sporten zweet, is het van groot belang ook tijdens je 

activiteit voldoende te drinken. Sport je langer dan een uur, dan 

kan een sportdrankje nuttig zijn. Het komt erop aan een drankje 

te vinden dat je goed verdraagt en waar je veel van kunt 

drinken. 

 

De voedingspiramide 
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1.1.6 Wat zeker te doen bij warm weer 
 

 DRINKEN VOOR DE INSPANNING 
 

Zorg ervoor dat je steeds met een goede vochtbalans aan een 
training of wedstrijd begint. Drink daarom een ruime 

hoeveelheid water voorafgaand aan het sporten. Hoeveel je 
dient te drinken, hangt af van je persoonlijk vochtverlies. 

Een goed controlemiddel hiervoor is de kleur van de urine: 
hoe donkerder, hoe slechter de vochtbalans. De aanbeveling 

is om ± 6-8 ml /kg lichaamsgewicht te drinken over een 2-

tal uur vóór de inspanning. Overtollig vocht kan op die 
manier nog het lichaam verlaten via de urine. 

 
 DRINKEN TIJDENS DE INSPANNING 

 
Tijdens een inspanning is het belangrijk te drinken wanneer er langer dan 

1 uur wordt gesport om prestatieverlies te voorkomen. Neem altijd 
wat drank mee wanneer je naar een training gaat, vooral in de 

zomer. 
 

HOEVEEL MOET IK DRINKEN ? 
 

Afhankelijk van de intensiteit van de inspanning en de 
weersomstandigheden kan je 

vochtbehoefte sterk variëren. Globaal wordt er een vochtadvies gegeven 

van 2 à 3 ml per kg lichaamsgewicht per kwartier inspanning*. 
*Voor een speler van 50 kg betekent dit 100 à 150 ml / kwartier 

inspanning of 400 à 600 ml per uur. 
 

 DRINKEN NA DE INSPANNING 
 

Na een TRAINING OF WEDSTRIJD zal je waarschijnlijk wat gewicht 
verloren hebben. Het is immers haast onmogelijk om al het 

vochtverlies dat je verloren hebt tijdens de inspanning te kunnen 
compenseren. Blijf daarom ook drinken ná de inspanning ! 

Aanvankelijk kan je dit herstel vooral compenseren met het drinken van 
water, bij veel vochtverlies kan je de combinatie maken met een 

(isotone) dorstlesser voor een vlotter herstel. Een dorstlesser is door 
zijn samenstelling een geschikte sportdrank om de vochtbalans op 

een snelle manier te herstellen. 

 
HOEVEEL MOET IK DRINKEN ? 
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 gewichtsverlies na het sporten x 1,5 
 

Vb. ná het sporten 0,5 kg gewichtsverlies = 750 ml drinken 

 
Energiedranken  zijn meestal niet noodzakelijk tijdens gewone 

inspanningen omwille van hun hoog suikergehalte. Eventueel kunnen ze 
wel ‘met 

mate’ gebruikt worden na extreme inspanningen of bij winterse 
weersomstandigheden wanneer het vochtverlies beperkt is maar je 

toch energie moet bijtanken. 
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1.1.7 Wat zeker te doen bij koude sporten 
 

1. Kan je tijdens een winters looptochtje onderkoeld raken? 

Professor Koen Peers: ‘Onderkoeling of hypothermie komt enkel voor bij 

extreme omstandigheden: ijskoude bergwandelingen bijvoorbeeld, 

wanneer je je niet voldoende warm gekleed hebt. Dat, in combinatie met 

vermoeidheid en dehydratatie, kan heel ernstige gevolgen hebben. Je 

bent onderkoeld als je lichaamstemperatuur zakt onder de 35 graden, en 

als je aan 32 graden zit, beland je in het ziekenhuis. Bij wintersporten 

moet je daar rekening mee houden, maar onze Belgische winters zijn te 

zacht om op dat vlak in de problemen te komen.’ 

2. Loop je kans op bevroren tenen? 

‘Dat kan, en dat hangt samen met die onderkoeling. Ons lichaam zal altijd 

proberen om alle mogelijke warmte te reserveren voor onze 

kernactiviteiten en doet er dus alles voor om onze kerntemperatuur op 

peil te houden. Maar dat heeft wel als gevolg dat je extremiteiten minder 

bloed ontvangen en je dus koud krijgt aan je vingers, tenen, neus en 

oren. Sommige mensen zijn daar gevoelig voor en krijgen er bijvoorbeeld 

blauwe vingers van. Gelukkig is dat makkelijk te voorkomen door de juiste 

kledij te kiezen, en geen schrik te hebben om handschoenen en een muts 

te dragen, ook als je gewoon even gaat lopen. Als je blauwe vingers hebt, 

kan je die het snelste weer opwarmen door lichaamscontact. Hou ze even 

tegen je warme borstkas, en hou ze ook zeker in beweging, zodat het 

bloed blijft stromen.’ 

3. Krijg je makkelijker blessures wanneer het heel koud is? 

‘Door de koude gaat je zenuwgeleiding wat trager, waardoor je spieren 

minder snel reageren. Bij lage temperaturen loop je dus effectief het risico 

om sneller spierpijn te krijgen. Dat is geen reden om niet buiten te 

sporten, maar wél een reden om vooraf goed en degelijk op te warmen.’ 
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4. Wat is een goede opwarming? 

‘Een goede opwarming is een actieve training, die je spieren voorbereidt 

op de activiteit die je daarna gaat doen. Dat kan op allerlei manieren 

ingevuld worden: lichtjes loslopen, binnen oefeningen uitvoeren, rijden op 

een hometrainer voor je buiten gaat rennen … Maar het kan ook aan het 

begin van je training zelf zijn: rustig beginnen te lopen en dan langzaam 

opbouwen is prima. Maar met koude spieren aan een zware 

intervaltraining beginnen, is om problemen vragen. Hoe explosiever de 

inspanning, hoe beter je je lichaam daarop moet voorbereiden.’ 

5. Krijg je makkelijker last van keelpijn als je koude lucht 

inademt? 

‘Van de kou op zich krijg je geen last van je luchtwegen: onze keel, neus 

en mond zijn erop voorzien om de lucht meteen op te warmen, zodat onze 

longblaasjes niet kunnen bevriezen. Maar zeer koude lucht is vaak ook 

heel droog, en dat kan je wel voelen. En dan vooral astmapatiënten. De 

remedie? Voldoende drinken om de keel vochtig te houden. We hebben 

vooral de neiging om te drinken als we het warm hebben, maar ook bij 

koud weer is dat dus essentieel.’ 
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6. Kies je bij een winterse training het best voor koude of warme 

dranken? 

‘Het is vooral nuttig om je op voorhand goed te hydrateren, en dat is 

zeker het geval als het zeer koud is. Het is dan minder evident om drank 

mee te nemen tijdens de training, omdat je dan kans loopt dat die 

bevriest. Meestal wordt er aangeraden om voor lauwe dranken te kiezen, 

en om na het sporten op te warmen met een warme kop thee. Hoeveel je 

moet drinken hangt af van je inspanning, maar het is in elk geval meer 

dan je denkt. De meeste atleten kunnen om het kwartier 200 tot 300 ml 

drinken.’ 

‘Tijdens een winterse fietstocht opwarmen met een abdijbiertje is 

trouwens geen goed idee, want alcohol geeft je dan wel een aangenaam, 

warm gevoel op het moment zelf, het zet je bloedvaten uit, waardoor je 

achteraf meer warmte verliest. Dat is dus zeker geen goede manier om op 

temperatuur te blijven.’ 

7. Kan je in de vrieskou even lang trainen als in warmere 

temperaturen? 

‘Dat kan, maar je moet opletten dat je jezelf niet overschat: maak je tocht 

niet te groot. Als je echt vermoeid raakt, zal je jezelf immers minder op 

temperatuur kunnen houden, want vermoeide spieren produceren minder 

warmte. Als je niet gewoon bent om twintig kilometer te gaan lopen, moet 

je dat zeker ook niet beginnen te doen op een ijskoude winterdag, want 

dan is de kans op afkoeling net iets groter. Ben je wel gewoon om twintig 

kilometer te lopen, dan kan je dat ook gerust doen als het vriest.’ 
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8. Welke kleding draag je het best? 

‘Zorg in eerste instantie voor verschillende laagjes in plaats van één dikke 

laag. Als je vermoeid raakt, kan je een extra laagje aantrekken, maar als 

je het onderweg te warm krijgt, kan je er ook eentje uitdoen. Bovendien 

warmt de lucht tussen de verschillende laagjes op, en dat zorgt voor een 

goede isolatie. Maar dat isolerende effect valt helemaal weg als je zweet. 

Water geleidt de warmte wel twintig keer beter dan lucht, waardoor je in 

natte kledij heel snel afkoelt. Daarom moet je voor ademende sportkledij 

kiezen zoals Dryskin, of andere stoffen die polypropyleen bevatten. En 

zeker niet voor katoenen of wollen T-shirts, die meteen gesatureerd zijn 

en dus ook nat blijven als je erin zweet of door de regen of sneeuw loopt. 

Je moet in elk geval niet alleen rekening houden met de kou, maar ook 

met de vochtigheidsgraad en de wind. Trainen bij min tien is geen 

probleem, bij min tien met felle wind en veel nattigheid is het al een stuk 

moeilijker.’ ‘Vandaar dat je in wintersportgebieden ook te horen krijgt wat 

de ‘chillfactor’ is, omdat het risico op vrieswonden dan groter is. Ook als je 

door neerslag fietst en natte voeten krijgt, koel je snel af. Zorg daarom 

voor overtrekjes over je schoenen en gebruik ook goede handschoenen. 

Dezelfde regels gelden voor lopers, maar doordat ze minder stilzitten en 

minder last hebben van de wind, hebben ze meestal net iets minder snel 

koud. Of je nu kiest voor een korte of lange broek hangt af van je eigen 

aanvoelen. Voetbalwedstrijden gaan ook vaak door in korte broek in putje 

winter. Zolang je actief bezig bent, is dat geen probleem. Als je een sport 

doet waarbij je tussendoor af en toe moet stilstaan, is het wel beter om 

voor een lange broek te kiezen.’ 

9. Mag je ook sporten als je verkouden bent? 

‘Dat is op zich geen probleem. Je zal niet zieker worden door de koude. 

Net zoals je niet verkouden wordt van buiten te komen met natte haren: 

je zal er wel wat door afkoelen, maar echt ziek word je er niet van. Het is 

pas als je koorts hebt, dat je beter uitrust in plaats van fysieke 

inspanningen te gaan doen.’ 
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10. Moet je anders eten om warm te blijven? 

‘Nee, extra druivensuiker of snelle koolhydraten kunnen nuttig zijn in het 

hooggebergte, maar hier zal je als sporter niet in de problemen komen als 

je gewone, evenwichtige maaltijden eet. Een extra portie mag wel als er 

een stevige training op het programma staat, want de kilocalorieën die je 

kwijtraakt – en dat zijn er nog wat extra in de kou – moet je natuurlijk 

wel weer aanvullen. En het liefst nog vooraleer je begint te sporten.’ 

Bron 
http://www.movefit.be/index.php/sporten-in-de-vrieskou-dos-en-donts/ 

 

  

http://www.movefit.be/index.php/sporten-in-de-vrieskou-dos-en-donts/
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1.1.8 4 redenen waarom voetballen in de kou goed is 
 
Het is beter voor je hart 

In een koude omgeving hoeft je lichaam veel minder moeite te doen om 

lichaamswarmte te verliezen. Het gaat vrij automatisch, in 
tegenstelling tot bij warm weer. Daarmee spaar je jouw hart 

behoorlijk, want deze hoeft een stuk minder hard te pompen. 

Kou maakt je sneller 

Uit onderzoek van de Universiteit van Massachusetts blijkt dat 

duursporters in de kou betere prestaties leveren. Na een studie 
onder marathonlopers blijkt dat de meest ideale temperatuur slechts 

5 graden celsius is. Maar hoezo maakt deze kou je dan sneller? Dat 

heeft te maken met het volgende: bij warme temperaturen stroomt 
er relatief veel bloed door de huid en minder door je spieren, terwijl 

je die juist zo hard nodig hebt voor het leveren van sportprestaties. 

Van lage temperaturen word je blij 

Door duurtraining in de kou maakt je lichaam het gelukshormoon 

serotonine aan. Depressieve stemmingen worden er vier keer beter 
door bestreden dan met antidepressiva, aldus een onderzoek van de 

Amerikaanse Duke University. Een halfuur cardiotraining tweemaal 
per week, en dat vier maanden lang, bleek voldoende om het humeur 

van de proefpersonen in die studie merkbaar te verbeteren. 

De winter versterkt je afweer 

Amerikaanse onderzoekers van de Appalachian State University hebben 

ontdekt dat sporten in de winter het immuunsysteem versterkt. De 
vatbaarheid voor verkoudheid van 1000 proefpersonen in het koude 

jaargetijde werd afgezet tegen de tijd die ze besteedden aan 
duursport. Degenen die aan buitensport deden werden maar half zo 

vaak verkouden als degenen die niet vooruit te branden waren. En áls 

de actievelingen al een keer ziek werden, dan duurde hun 
verkoudheid maar half zo lang als bij de couch potatoes. Een 

verklaring daarvoor is dat de temperatuurverschillen tussen binnen 
en buiten de doorbloeding stimuleren en daardoor het 

immuunsysteem versterken. 

Bron 
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