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Tijdens lichamelijke inspanning pro-

duceert een sporter veel warmte. Om 

oververhitting (hyperthermie) van het 

lichaam te voorkomen moet overtol-

lige warmte worden afgevoerd. Als de 

omgevingstemperatuur niet te hoog is 

vloeit de warmte direct naar de buiten-

lucht. Onder warme omstandigheden 

neemt deze directe warmte-afgifte 

af en wordt verdamping van zweet 

het belangrijkste koelmechanisme. 

Dit zweet wordt ontrokken aan de 

lichaamsvloeistoffen, waaronder het 

bloed. Als men dit zweetverlies niet 

door drinken compenseert, dan zal dit 

op den duur leiden tot prestatieverlies 

en kunnen zich uiteindelijk ook me-

dische problemen voordoen. Op basis 

van de indruk, dat veel deelnemers 

hun zweetverliezen gedurende de race 

onvoldoende compenseren, was de or-

ganisatie van de Rotterdam Marathon 

op het idee gekomen om het aantal 

drinkposten te verhogen.

Weersomstandigheden
Om de kans op prestatieverlies en me-

dische problemen ten gevolge van de 

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.

Drinkposten tijdens de marathon van 
Rotterdam Is meer ook beter?
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Figuur 1.  Maximale dagtemperatuur (y-as 

links) en gemiddelde relatieve luchtvochtigheid 

(y-as rechts) tijdens de Rotterdam marathon 

in de periode 1981-2006.
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weeromstandig heden tijdens de Rot-

terdam marathon te kunnen inschatten 

werden via de website van het KNMI1 

de weerkarakteristieken (maximale 

temperatuur en gemiddelde relatieve 

luchtvochtigheid) van de edities 1981 

-2006 opgevraagd. Zie figuur 1. De 

hoogste dagtemperatuur die tijdens 

een editie van de Rotterdam marathon 

ooit was gemeten was 22°C (1987) 

en de laagste 8°C (1986). De hoogste 

luchtvochtigheid werd gemeten in 

1993 en bedroeg 96%, terwijl in 2003 

met 49% de laagste waarde gemeten 

werd.

Risico
Volgens een zogeheten “position 

stand” van het American College of 

Sports Medicine2 kan men de kans 

op hitte-uitputting of “zonnesteek” 

(heat stroke) tijdens inspanning in de 

warmte inschatten door het combine-

ren van temperatuur en luchtvochtig-

heid. Uit figuur 2 blijkt, dat deze kans 

alleen in het jaar 1987 “moderate” was. 

In alle andere jaren was er tijdens de 

Rotterdam marathon slechts een lage 

kans op warmte-gerelateerde proble-

men.

Dilemma
Er was nu sprake van een dilemma. 

Snelle lopers produceren per tijdseen-

heid meer warmte en zweten (dus) ook 

meer dan langzamere lopers. Daarom 

zouden snelle lopers eventueel kun-

nen profiteren van een verhoging van 

het aantal drinkposten, afhankelijk van 

de weersomstandig heden, hun indivi-

duele vochtbehoefte en hun drinkpa-

troon. Zelfs als ze in totaal niet meer 

zouden drinken, zou het spreiden van 

de vochtinname over meer momenten 

de kans op een klotsende maag kun-

nen verkleinen en zo een positieve in-

vloed op de prestatie kunnen hebben. 

Vanuit dit perspectief zou een toename 

van het aantal drinkposten wellicht 

een kleine meerwaarde kunnen heb-

ben. Maar … de drinkmedaille heeft 

twee kanten. In 

meer en meer we-

tenschappelijke 
o.a. 3, 4, 5 en ook 

populaire publi-

caties 6 wordt be-

nadrukt, dat een 

zeker percentage 

deelnemers aan 

lange-afstandslo-

pen (veel) meer 

drinkt dan goed 

voor hen is. In 

Sportgericht werd 

ook al eens aan-

dacht besteed aan 

dit verschijnsel.7 

Een combinatie 

van verlies van 

zouten via het 

zweet en overma-

tige inname van 

water leidt tot een 

gevaarlijke da-

ling van de natriumconcentratie in het 

bloed (hyponatremie). In het uiterste 

geval kan dit leiden tot hersen-oedeem 

en uiteindelijk zelfs tot de dood. Een 

complicerende factor is, dat de symp-

tomen van hyponatremie overeen ko-

men met die van dehydratie. Hulpver-

leners die de “uitgedroogde” loper te 

drinken geven of zelfs van een infuus 

voorzien kunnen de situatie dus ver-

ergeren. Risico-factoren voor het op-

treden van hyponatremie ten gevolge 

van te veel drinken tijdens inspanning 

in de warmte zijn: lage loopsnelheid, 

gebrek aan ervaring, lichte lichaams-

bouw, vrouw, relatief weinig zwetend.

Conclusie
In een evenement als de Rotterdamse 

marathon, waaraan zowel wereldtop-

pers als langzame, deels onervaren 

recreanten deelnemen, is het vrijwel 

onmogelijk om de drankverstrekking 

voor alle deelnemers te optimaliseren. 

Het verhogen van het aantal drinkpos-

ten langs het parcours zou sommige, 

heftig zwetende toplopers wellicht 

enig voordeel 

kunnen bieden, 

maar zou aan de 

massa impliciet de 

(potentieel gevaar-

lijke) boodschap 

“hoe meer je 

drinkt tijdens een 

marathon, des te 

beter het is” over-

brengen. Talrijke 

deelnemers aan 

marathons kennen 

hun individuele 

vochtbehoefte niet 

en weten niet dat 

te veel drinken 

zeer schadelijke 

gevolgen kan heb-

ben. Gezien de 

kleine potentiële 

voordelen en de 

serieuze poten-

tiële nadelen ad-

viseerde TNO aan de organisatie van 

de Rotterdam Marathon om het aantal 

drinkposten niet te verhogen.

2007: marathon gestaakt …
Ironisch genoeg kreeg de Rotterdam 

Marathon in 2007 te kampen met zeer 

extreme weersomstandig heden en 

zag de organisatie zich gedwongen 

om de wedstrijd halverwege stil te 

leggen, omdat veel deelnemers in de 

problemen kwamen. Waarschijnlijk 

zouden die problemen zich ook heb-

ben voorgedaan als er wél om de 3 

kilometer drinkposten zouden hebben 

gestaan, omdat ze vermoedelijk niet 

werden veroorzaakt door uitdroging, 

maar door een tekort schieten van 

de warmte-afgifte. In het voorjaar is 

men nog niet gewend (geacclimati-

seerd) aan de warmte en kan men in 

de problemen komen onder omstan-

digheden, die midden in de zomer, 

als men inmiddels wel gewend is aan 

inspanning in de warmte, geen (of in 

ieder geval veel minder) problemen 

meer zouden opleveren. Dit geldt des 

Figuur 2. Inschatting van de kans op gezond-

heidsproblemen door warmte tijdens de Rot-

terdam Marathon, gebaseerd op de gegevens 

uit figuur 1 in combinatie met een richtlijn van 

het ACSM (2).



20 S p o r t g e r i c h t  n r.  2  /  2 0 0 8  –  j a a r g a n g  6 2

te sterker als een deelnemer vasthoudt 

aan een gestelde streeftijd en zijn 

tempo niet aanpast aan de omstan-

digheden. De gebeurtenissen in 2007 

vormen dan ook geen aanleiding het 

advies uit 2006 te herzien.

De editie van 2007 in beeld (bron: www.fortis-

marathonrotterdam.nl).
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