De organisatie van de Rotterdam Marathon probeert zo veel
mogelijk service te verlenen aan haar deelnemers. In dat
kader overwoog men in het najaar van 2006 om het aantal
drinkposten met ingang van 2007 te verhogen van 1 per
5 kilometer naar 1 per 3 kilometer. Om nodeloze inves
teringen te vermijden vroeg men aan de afdeling Human
Performance van TNO in Soesterberg of dit volgens de hui
dige wetenschappelijke inzichten een goed idee zou zijn.
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Drinkposten tijdens de marathon van
Rotterdam Is meer ook beter?
Hanno van der Loo

Tijdens lichamelijke inspanning pro-

door drinken compenseert, dan zal dit

duceert een sporter veel warmte. Om

op den duur leiden tot prestatieverlies

oververhitting (hyperthermie) van het

en kunnen zich uiteindelijk ook me-

lichaam te voorkomen moet overtol-

dische problemen voordoen. Op basis

lige warmte worden afgevoerd. Als de

van de indruk, dat veel deelnemers

omgevingstemperatuur niet te hoog is

hun zweetverliezen gedurende de race

vloeit de warmte direct naar de buiten-

onvoldoende compenseren, was de or-

lucht. Onder warme omstandigheden

ganisatie van de Rotterdam Marathon

neemt deze directe warmte-afgifte

op het idee gekomen om het aantal

af en wordt verdamping van zweet

drinkposten te verhogen.

het belangrijkste koelmechanisme.
Dit zweet wordt ontrokken aan de

Weersomstandigheden

lichaamsvloeistoffen, waaronder het

Om de kans op prestatieverlies en me-

bloed. Als men dit zweetverlies niet

dische problemen ten gevolge van de
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te sterker als een deelnemer vasthoudt
aan een gestelde streeftijd en zijn
tempo niet aanpast aan de omstandigheden. De gebeurtenissen in 2007
vormen dan ook geen aanleiding het
advies uit 2006 te herzien.
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