Hey kampioen!

Hopelijk is het sportvirus het enige dat jou deze winter heeft besmet. Toch een beetje ziek geweest? Wees dan wel voorzichtig als je
opnieuw start met sporten. Wij geven je alvast enkele tips. Met onze buddychallenge brengen we variatie in je sportomgeving en
natuurlijk maak je ook deze week kans op een coole sportprijs.

Voel je je niet lekker of ben je pas ziek geweest? Met deze drie tips speel je op safe.






Sport niet als je koorts hebt. Het is gevaarlijk en heeft bovendien een negatief
trainingseffect. Terug koortsvrij? Neem dan evenveel dagen rust als je koorts hebt
gehad.
Je ziekte wegsporten is onzin. Denk niet dat je je dipje kan uitzweten door te
gaan sporten, want je wordt er alleen maar zwakker van. Neem daarom rust als je
ziektesymptomen vertoont.
Bouw langzaam terug op, als je lang buiten strijd bent geweest. Verhoog de duur
en zwaarte van je inspanningen met maximaal 10% per week.

Verandering van spijs doet eten. Neem je sportbuddy eens mee in een totaal nieuwe
sportomgeving. Laat je inspireren door bestaande mountainbike- en fietsroutes,
loopomlopen, wandelpaden of knooppunten. Bekijk alle mogelijkheden en combineer
erop los.
Doe je aan fitness? Probeer eens een outdoorfitness en pomp je longen vol verse lucht.
Zwemmers kunnen voor de verandering eens een olympisch bad in de buurt uitproberen:
50m-baantjes zwemmen zorgt voor een compleet andere beleving!

Veel sporters zijn koele minnaars van sporten in de k-k-k-koude. Je lichaam moet extra
energie leveren om op temperatuur te blijven en je spieren voelen stroever aan.
Hoe kan je je het best wapenen tegen de kou?




Zorg voor verschillende laagjes ademende kledij.
Draag bij een zonnige winterdag donkere sportkleren om de warmte van de zon
te absorberen.
Drink voldoende. Je denkt misschien dat je niet zweet, maar doet het toch.
Hierdoor droog je uit en koel je nog meer af.



De meeste warmte verlies je via je uiteinden. Voorzie daarom handschoenen,
warme sokken (en overschoenen bij het fietsen) en draag een lichte, ademende
muts.

En laat ons nu net 20 x 2 van die mutsen weggeven! Zo kan je goed gemutst gaan sporten
met je buddy. Deelnemen kan tot woensdag 16/2 om 12 uur.

