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Maandthema onderbouw – middenbouw - bovenbouw 

 

Winteroutfit – nuttige tips 

 

De klok wordt binnenkort een uurtje teruggedraaid.  

De wintertijd gaat in… 

Hoog tijd dus voor voetballers om binnenkort ook de winteroutfit uit de 

kast te halen.  De herfst- en winterperiode betekent niet alleen lage 

temperaturen, maar ook vaak regen en koude wind. 

Temperatuurverschillen hebben een belangrijke impact op de werking van 

ons lichaam. Ons lichaam heeft immers een constante temperatuur nodig. Aangepaste kledij tijdens een 

koudere periode helpt om onze lichaamstemperatuur op peil te houden en kan blessures voorkomen! 

Het is dan ook essentieel om zich te kleden naargelang de weersomstandigheden. Dus nooit teveel, en nooit 

te weinig.  

 

Muts, handschoenen, thermisch ondergoed, een lange opwarmingsbroek en een goede regenjas ontbreken 

dan ook best niet in je voetbaltas! 

 

Keepers trainen liefst met een lange broek als de temperatuur minder dan 10°C haalt. Een lange broek houdt 

de beenspieren warm.  

 

Veldspelers kunnen een lange opwarmingsbroek/tight onder hun short dragen. En is het echt heel koud, dan 

kan een trainingsbroek ook helpen. 

 

Om koude voeten tegen te gaan is het belangrijk dat je droge voetbalschoenen aantrekt. Let erop ze niet te 

nat te poetsen en ze goed te laten drogen. 

Draag verschillende lagen kledij. Een van de grootste vergissingen die je kan maken is te dikke kledij 

aantrekken.  

Kleed je dus in laagjes die je kan uitdoen als je het te warm hebt of weer kan aandoen als je het te koud krijgt. 

 

Blijf voldoende drinken. Dehydratatie of uitdroging komt zowel voor bij koude als bij warmte. 

Kies dunne handschoenen. Eens in beweging krijg je het snel warm en kan je de bal beter ingooien! 

Veel van onze lichaamswarmte gaat verloren via het hoofd, draag dus een muts om afkoeling te voorkomen! 
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