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Presteren 1s een woord dat in de topsport vaak synoniem is met
winnen. Vele trainingen zijn noddg om over de juiste worm te
beschikken op het moment dat gepresteerd moet worden. Zeker Bn
een jaar dat de olympische spelen plaatswindeirai worden termen als
belasting en belastbaarheid veielvuldig gebruikt, vaak in samenhang
met woorden ale trainlngseenhelidl, herstel of hersfelpeirBlades Als
g~evolgvan een sterke groei naar een act[evelre leefstijl in die
laatste decennia komen de aanvankelijk typische problemen van de
wedstrijdsporter ook voolr blj de groeiende groep recrezatlevs
sponeias.
Het doel van dit onderzoek was het bestuderen van de belasting in
relatie tot belastbaarheid aan de hand van het verloop van een
aantal biochemische en fysiologische processen. De daarbij
besclii~ouwdefenomenen kunnen in vier categorie4n worden I~ngedeeld.

-- Effecten
op het prestatievermogen door duurtraining en wedstrijd.
Katabole en anabole veranderingen in relatle tot llangdurige
inspanning.

- Elochernlsche en morfologische veranderingen wan
in relatle tot langdurige inspanning.
- Hamatalogilsche veranderlngem na duurtrainl~ng.

de skeletspieir

Het long~ictudinaleonderzoek duurde 20 maanden met drie testlperloden
rondom wedstrijden van 15, 25 en 42 km. Elke testperiode, dJe twee
weken duurde, bestond uit een inspannlin~gstestdrie dagen vbór, en
Wee inspanningstieksten drie, respectievelijk vijf, dagen na elke
wedstrijld. Bovendien werden voor en na de wedptrliden
bloedm~onstersatgenomen en werden drie spier8blapssie.ein uitgevoerd
(i6 dagen voor, rsi-6 uur en 8 dagen na de waieSata'l'ydi). De resuRatsini
wan de rnetlngen wehrdlen paarsgewijs vergeleken, zowel blnnem als
tussen de tesaperlioden.
Aan h@ anderroek namen 83 mannen en 31 vrouwen deeil. Eind
oktober 1984 werd gestart. Na 6-6 maanden werd ter afslukting van
perloda 1 de eerster wedstrijd (15 km) elapen door J6 mainnen en 26
vrouwen. De 25 km wedatiri]d, die als endpunt van periode 2 gold,
vond 11-12 maanden na het begin van het onderzoek plaats; 72
mannen en 24 vrouwen haalden de elndstreiep wan die wisdlstrijd. De
marathon werd gielopen in de periode van maart tot en met juni
1986. Het aantal proefpersonen dat dste afistand aflegde was in
totaal 78 (68% van de oorspron~kellj~ke
114 proefperricoinen) waarvan 60
(72%) m~annenen 18 (58%) vrouwen.

B

In hoofdstuk 3 wordt een aantal aspecten betreffende het
prestoitlevierm~ogenen het cardlo-respiiratore systeem beschreven.
HcsZ maxbmele vermogen, bepaald met biehul van &tam fietsergometer,
nam gierllurende de tralningsperIode van l&
O maanden bij de, rnanne,n
met gemiddeld 33 Watt [12,4%; p=0.0001) en bv de vrouwen met
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In spiercoupeet was geen verschil aan te tonen tussen de
verschillende typen spiervezels en glycogesndepletie enelrsijds en
spHewiarefcrelahvAjkil61gen armderzîjds. Wel namen soort en omvang van
de awljkingen toe nalet de Ileng~tevan training en wedstrijd. De
ahnrijklngen in de splercoupes bleken geringer iini iolmrang te zijn
daln op grond van de huidige IRiUeratuwr venuvacht werd.
Wanneer men @manuitgaaf dat de totale enzymTnlhoaid van de
spiercel in de cirerwlati~eterecht komft is het berekende percentage
beschadigd splerunveefcel klein. Het was niet mogelijk om een
siginiflcante relatie aan Ze tonen tussen de energetische toestand en
de beschadiging in de spier enerzijds eru de toeneming In de
plasma-activiteit van de spierenzymen anderziJds. Ook was er geen
verschil aan te tonen tussen scout en aantal afwijkingen in de
m. gastracnemius en de m. wastus lateralis.
De toeneming valn en de spreiding in de spierenzymactiviteit in
plasma na de drie wedstrijden waren gelijkwaardig met resultaten
uit de literatuur. De aewon~denwerschillen en overeen1komstenPm de
bewindingen Zen aanzïen van de spierintegriteit suggeren dat de
spier wellicht aiok via reverslbei~epermeabiillteitsveranderingen
lekkage van spierenrymeni vertoont.
Ten aanzien van het spierglycogeen bleek dat direct na het stappen
van de inspanning de res nthese begint. Verder bleek dat van een
totale glycogeendeplet8e egenlijk geen sprake sis. DH slwit n~ietuit
dat de depliertie wan gUycnDgeen van de gerecruteerde vezels wel sen
beperkende factor kan zijn. Prestaitiebeperking moet dus meer op het
niveau van recrutering worden gezoclht.
(4s waargenomen supercornpensatle van glycogeen een week na de 15
km wedstrijd zonder geco~nstateerdeextra toevoer wan koolhydraten
maar wel met een tweetal korte inspanningstesten na de wedstrijd,
kan van practlsch belang zijn voor de wedstrijdsport. Een Juiste
planning van training en korte wedstrijden een week voor een
marathon kunnen wellicht lelden tot overeenkomstige resultaten alls
die welke bereikt kunnen worden door extra toevoer van
koolhydraten.
In hoofdstuk B zijn een aantal veranderkgen In hamatologlsnche
varlabelen als gevolg van trainlng beschreven. Met doel wan de
bepalingen wan de he~matologlsclh~e
variabelen had een meer
preventle4 kkrakter met betrekking dot een zich mogelii)k
ontwvlkkelende spoman~emle.
De ferriliineconcentratie van het bloedplasma bleek in de perioae
voor de 16 km wedstrijd sterk te dalen en zich vewalgens na de 15
km wedstrijd te stabiliaaren. Ult de transversale benadering van ds
veristbprlen van het rode celsysteem bleek dat alle, soms statistisch
slgnlficzrnte, veranderingen zich afispeellden blnnen d~ekllnisch
aanvaarde n~ormaalwaarden.Bij de long9tuadllnale lndlurlduele
benaderln~gwerden echter grotere verschilllen aangetoond dan In het
onderzoek van Costong @t al.
Maast positieve aspecten werd ook een aarmiltal negzrtleve aspecten
ewonden zoals een daling In het aantal erythrocyten, Hb, Ht en
srriltlneconcentrati[e met de toename van de trainingsbelasting. Dl~t
betekent dat het erythrocyenspteem zorgvuldig beoordeeld moet
worden bij duursporters, zeker wanneer het om vrouwen gaat. Tot

r

B

op zekere hoogte blijkt het lichaam zlch celkinetisch aan te kunnen
passen en op biochemisch niveau za11daardoor aan~ankelijkniets
merkbaar veranderen (Hb, MCH en MCHCJi.
In het algemeen bll]M dat duurtraining een posBierure Invloed heeft
op de hematologische status, waarbR] de volg~endeiblalangriglke
aspecten genoemd kunnlen warden.
Een homogenere verdelling van de celgroorte In he2 erythroiuytalre
en het thrombocvtaire svsteem.
Een hornageneré sameinstellling van de neutrophiele granulocyten.
Een verdwijnen van de grotere blaedplaatje~~
welks als de mlraiesl
actieve in het stollingsproces worden beschouwd.
Een significante dalling van de plaatjescriet als gevalg van
training.

--

Resumerend kan men concluderen dat tlralnlngsadaptle afhankelijk Is
van indiividuele capaciteiten en lndlvldueei beoordeeld moet worden
als het erom gaat owerbelastlng te verrnijd~en.Pit blljkt te meer ult
het feit dat de In dii onderzoek gebruikte warlabelen niet voldaende
discrimineren tussen groepen die meer of minder zljn hersteldl.

