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Samenvatting

In dit proefschrift worden effecten van verschillende vormen van training op het

prestatievermogen van paarden beschreven. De paarden warden op stal gehouden en

getraind op een tredmolen en aan een stapmolen. De trainingsprogrammas waren

afgestemd op de capaciteiten van elk paard afzonderlijk. Om veranderingen in het

prestatievermogen te kunnen beoordelen werden de paarden elke 2-4 weken

onderworpen aan een fitness test Door onderzoek van spierbiopten en bloedmonsters,

en door het registreren van de hartfrequentie is getracht een aantal belangrijke

onderdelen van de inspanningsrysiologie van het paard te beschrijven.

Enkele algemene aspecten van de inspanningsrysiologie bij mens en paard

worden beschreven in de hoofdstukken 1 en 2. Het uithoudingsvermogen

(duurvermogen) wordt in hoofdzaak bepaald door de maximale hoeveelheid /uurstof

die kan worden gebruikt in het lichaam. Dit is vooral afhankelijk van bloedsomloop en

ademhaling. Paarden zijn in vergelijking met de mens heel bijzondere atleten. De

hartfrequentie kan bij het paard een veel hogere waarde bereiken dan bij de mens het

geval is. Bij paarden zijn maximale waarden gevonden van 240-260 slagen per minuut,

humaan ligt de bovengrens tussen 200 en 210 slagen per minuut. Door bij inspanning

een grote hoeveelheid rode bloedlichaampjes, in rust opgeslagen in de milt, te gaan

gebruiken, waardoor het aantal circulerende rode bloedcellen met 50% kan toenemen,

wordt de zuurstof transport capaciteit van het bloed sterk vergroot. In vergelijking met

rust kan de maximale zuurstofopname bij paarden 40-50 keer groter worden. Een top-

sportpaard kan maximaal ongeveer tweemaal zoveel zuurstof per kg lichaamsgewicht

transporteren dan een menselijke topadeeL

Door training wordt geprobeerd het prestatievermogen te verbeteren. Hierbij

wordt gebruik gemaakt van de eigenschap van het lichaam om zich aan te passen aan

de opgelegde belasting. Bij elke trainingssessie wordt het bestaande evenwicht in de

belaste cellen verstoord. Gedurende de herstelfase na de training kan dit evenwicht niet
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alleen weer worden hersteld, maar kan er ook een vergroting van de belastbaarheid

optreden (overcompensatie). Als omvang en intensiteit van de trainingsarbeid geleidelijk

toenemen zal ook het prestatievermogen toenemen totdat het maximaal haalbare is

bereikt. De aard van de training moet in het algemeen zo specifiek mogelijk worden

afgestemd op het doel. Voor een kortdurende intensieve prestatie moeten korte

maximale sprints worden uitgevoerd, voor een prestatie die uren moet worden

volgehouden is duurtraining met een lagere intensiteit nodig. Bij prestaties van paarden

van ongeveer 1 tot 10 minuten is de maximale zuurstofopname capaciteit van groot

belang, terwijl tevens het sprintvermogen maximaal ontwikkeld moet zijn. Voor een

maximaal prestatievermogen is dan ook een intensief trainingsprogramma nodig,

waarbij omvang en intensiteit zorgvuldig moeten worden afgestemd op de

belastbaarheid van de weefsels van elk paard. Trainingsarbeid beneden het optimale

niveau leidt niet tot het maximale prestatievermogen, terwijl een te intensief

programma overtraining of blessures tot gevolg kan hebben. In hoofdstuk 2 is ingegaan

op de fysiologie van de skeletspier en op de stofwisseling. De veranderingen die

optreden onder invloed van training zijn kort weergegeven.

Een van de doelen van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was om

overtraining vroegtijdig te kunnen diagnostiseren en zo ernstiger beschadigingen te

voorkomen. Daarnaast is getracht de effecten van verschillen in omvang en intensiteit in

trdiningsprogramma's voor paarden te beschrijven om in de praktijk een zo effectief

mogelijke training met een minimale kans op blessures mogelijk te maken.

Voor het beoordelen van de histochemie en de biochemie van een spier is met

behulp van een holle naald een klein stukje weefsel uit die spier gehaald. Het is dan de

vraag of zo'n klein stukje weefsel wel een goede weergave van de eigenschappen van

de gehele spier kan opleveren. Derhalve is in hoofdstuk 3 gekeken naar de

herkiallviarheid van de bepalingen in spierbiopten door op 3 verschillende plaatsen op

twee verschillende dieptes telkens drie monsters te nemen. Hieruit kwam naar voren
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dat de verschillen btj oppealakkig genomen monsters groter waren dan bij dieper

genomen monsters. Voor biochemisch onderzoek moet de voorkeur worden gegeven

aan een plaats circa 17 cm schuin naar beneden en naar achteren ten opzichte van het

heupbeen van het paard. Voor histochemisch onderzoek was het een plek 10 cm

horizontaal achter het heupbeen gelegen. Door het belang dat is gehecht aan de

biochemische analyses is gekozen voor de voor dit onderzoek gevonden optimale

plaats.

De intensiteit van de trainingsarbeid kan worden beoordeeld aan de hand van

de hartfrequentie uitgedrukt als percenUge van de maximale hartirequentie van elk

paard. In de praktijk kan de hartslag relatief eenvoudig worden vastgelegd met behulp

van een hartslagmeter. De maximale hartslag is echter zo hoog dat die veelal niet kan

worden gemeten met een hartslagmeter. In hoofdstuk 4 is de betrouwbaarheid van

een hartslagmeter onderzocht en is getracht de maximale hartslag van een paard te

schatten op basis van de hartslag en de plasma-lactaat concentratie bij submaximale

inspanning. Het bleek dat bij frequences lager dan 231 slagen per minuut de

hartfrequentie betrouwbaar gemeten kan worden met een hartslagmeter, terwijl

bovendien de maximale hartfrequentie kan worden geschat op basis van gemeten

submaximale waarden en de daarbij behorende plasma-lactaat spiegels.

In de loop van een intensief trainings- en/of wedstrijdprogramma kan

overtraining optreden. De paarden zijn dan lusteloos, lopen stijf, eten slecht en

vermageren. De geplande trainingsarbeid kan veelal niet meer worden volbracht,

terwijl ook eventuele wedstrijdprestaties tegenvallen. In hoofdstuk 5 is getracht door

een intensief trainingsschema overtraining op te wekken en dit dan vroegtijdig te

diagnostiseren met behulp van spier- en bloedmonsters en van een zorgvuldige

klinische diagnose. Het bleek pas mogelijk om overtraining op te wekken vanaf het

moment dat de intensiteit van de arbeid op de dagen tussen de intensieve training
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werd opgevoerd van circa 140 slagen per minuut naar circa 180 slagen per minuut. Het

bloedonderzoek leverde geen aanwijzing op voor een vroegtijdige diagnose.

Cedragsveranderingen en het afnemen van de eetiust waren de belangrijkste

symptomen van overtraining. De paarden lieten wel een verbetering van het

uithoudingsvermogen zien van 40-50% (gemeten als hoeveelheid werk tot uitputting).

In hoofdstuk 6 worden de effecten op het uithoudingsvermogen beschreven

van duurtraining met een verschillende duur en intensiteit. In alle groepen werd een

verbetering van het uithoudingsvermogen gezien van circa 10%. In de groepen met een

hogere intensiteit van de trainingsarbeid werden de grootste effecten in het bloed

gezien in de vorm van een stijging van de hoeveelheid rode bloedcellen per kg

lichaamsgewicht. Een beperkte trainingsduur van 6 weken was al voldoende om deze

veranderingen te realiseren.

Met dcfclfJc paaidcn als gcbiulkl in Itoufdstuk 0 is gctracHt tic effecten van ccn

combinatie van duurtraining en sprinttraining op het uithoudingsvermogen te

bestuderen. In de periode tussen beide experimenten (2 maanden) werden de paarden

licht getraind om de effecten van de vorige trainingsperiode te laten verdwijnen.

Desondanks bleek het uithoudingsvermogen in twee maanden niet te zijn verminderd

(hoofdsluk 7). Bovendien kon gedurende het verloop van de trainingsperiode geen

verandering van het uithoudingsvermogen worden vastgesteld.

In hoofdstuk 8 zijn de effecten van sprinttraining met 0, 3 of 6 sprints van 1

minuut beschreven. Alle paarden lieten gedurende de trainingsperiode een verbetering

van het uithoudingsvermogen zien vergelijkbaar in grootte met de verbetering door

duurarbeid (hoofdstuk 6). Naar het einde van de trainingsperiode bleek echter dat

alleen de groep met 6 sprints het verworven niveau op peil wist te houden.

In hoofdsluk 9 worden de resultaten zoals beschreven in dit proefschrift

samengevat en in een breder kader geplaatst
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