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ABSTRACT 

Elk jaar gaan er wereldwijd miljoenen mensen skiën en snowboarden, velen daarvan voor de 

eerste keer. Naast het positieve effect op de fitheid en gezondheid, komen er echter veel 

blessures voor. Vermoeidheid lijkt hierbij een belangrijke factor te zijn. Om die reden is een 

goede fysieke voorbereiding aangewezen. Om richtlijnen te formuleren voor de beginnende 

skiërs en snowboarders over een optimale fysieke voorbereiding, werd in deze studie getracht 

een schatting te maken van het energieverbruik en de intensiteit bij beginnende skiërs en 

snowboarders. Ten tweede ging deze studie na of er een evolutie te zien was in energieverbruik 

tijdens de eerste dagen van het leren skiën of snowboarden. Vijftien LO-studenten zonder enige 

ski- of snowboardervaring namen deel aan de studie. Hun energieverbruik werd vijf dagen 

ononderbroken gemeten met een Sensewear Pro 3® armband (SWA). Deze pilootstudie toont 

aan dat beginnende skiërs en snowboarders een hoog energieverbruik hebben en dat ze relatief 

veel tijd spenderen aan inspanningen aan matige tot hoge intensiteit. Hierdoor is een goede 

fysieke voorbereiding aan te raden. Gebaseerd op de resultaten van deze pilootstudie is het niet 

mogelijk om duidelijke en gedetailleerde aanbevelingen te formuleren voor een dergelijk 

voorbereidend programma. Wel kan aangenomen worden dat zowel de aerobe als de anaerobe 

systemen getraind moeten worden en dat het belangrijk is om te kunnen herstellen van 

inspanningen aan hoge intensiteit. Ski- en snowboardleraren moeten zich bewust zijn van de 

intensiteit van hun lessen. Ze zouden aandacht moeten besteden aan signalen van vermoeidheid 

en regelmatig (relatieve) rustmomenten inlassen om het herstellen na een inspanning aan hoge 

intensiteit mogelijk te maken. Als beginnend skiër of snowboarder is het belangrijk om 

vermoeidheid trachten te vermijden door o.a. gezond te eten en genoeg te slapen wat het 

leerproces kan optimaliseren en het risico op blessures beperken. 
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Inleiding 

Elk jaar gaan er wereldwijd miljoenen mensen 

skiën en snowboarden, velen daarvan voor de 

eerste keer. Het uitoefenen van deze 

wintersporten kan de fitheid en gezondheid 

bevorderen, maar aan de andere kant komen 

er ook veel blessures voor. Vermoeidheid lijkt 

hierbij een belangrijke factor te zijn (Kim et al., 

2012). Om die reden is een goede fysieke 

voorbereiding aangewezen. Beginnende skiërs 

en snowboarders die fysiek goed voorbereid 

zijn, zijn mogelijk succesvoller tijdens de 

eerste dagen waarop ze zich de technieken 

van deze uitdagende sporten eigen maken. 

Daar komt nog bij dat een betere conditie bij 

aanvang de vermoeidheid kan uitstellen 

waardoor het risico op blessures bij hen 

mogelijk lager ligt dan bij de minder goed 

voorbereide wintersporters. Om richtlijnen te 

formuleren voor de beginnende skiërs en 

snowboarders over een optimale fysieke 

voorbereiding, is kennis nodig van de 

intensiteit van een initiatie ski en snowboard. 

Er werd echter – in tegenstelling tot studies bij 

elite-skiërs (Turnbull et al., 2009) – nog maar 

zeer weinig wetenschappelijk onderzoek 

gevoerd naar de energetische en metabole 

behoeften bij het leren skiën en snowboarden. 

Om die reden is het doel van deze studie om 

een schatting te maken van het 

energieverbruik en de intensiteit bij 

beginnende skiërs en snowboarders. Ten 

tweede ging deze studie na of er een evolutie 

te zien was in energieverbruik tijdens de 

eerste dagen van het leren skiën of 

snowboarden. 

 

Methode 

Vijftien LO-studenten (10 snowboarders – 3 

vrouwen en 7 mannen en vijf skiërs – 2 

vrouwen en 3 mannen) meldden zich vrijwillig 

aan om deel te nemen aan deze studie. Hun 

gemiddelde leeftijd was 20,5 ± 1,2 jaar. Ze 

namen allemaal deel aan de jaarlijkse 

wintersportstage in Tignes, Frankrijk. Tijdens 

de laatste week vóór het vertrek werden van 

iedereen de basisantropometrische waarden 

gemeten (zie tabel 1). Ook werd hun 

percentage lichaamsvet geschat met een 

TANITA Body Composition Analyzer BC-418. 

Ten slotte moesten alle deelnemers een 

Queens College step test uitvoeren ter 

indicatie van de VO2max. 

Met een Sensewear Pro 3® armband (SWA) 

(BodyMedia Inc., Pittsburgh, PA) werd 24/24u 

het energieverbruik en de intensiteit van de 

activiteiten gemeten. De SWA is een 

meervoudige sensor die verschillende 

parameters verzamelt: temperatuur van de 

huid, temperatuur in de directe omgeving van 

de huid, warmteafgifte aan de omgeving, 

galvanische huidreactie, positie van het 

lichaam en beweging van de bovenarm. 

Het energieverbruik werd berekend aan de 

hand van intervallen van 1 minuut met 

Innerview Sensewear Professional Softwear. 

Er werd rekening gehouden met de data van 

alle sensoren alsook met geslacht, leeftijd, 

lichaamslengte en -gewicht. De SWA werd 

gedragen aan de achterkant van de 
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rechterbovenarm en de proefpersonen kregen 

de opdracht de SWA enkel af te nemen 

wanneer ze een bad of douche namen. Tijdens 

die momenten stopt de SWA automatisch met 

meten en rekent hij automatisch 1 Metabole 

Equivalent voor een Taak (MET) gedurende de 

hele tijd dat de SWA niet gedragen werd. 

Inspanningen aan matige intensiteit werden 

gerekend aan 3 tot 6 METs. Inspanningen aan 

hoge intensiteit tussen 6 en 9 METs. 

Inspanningen van meer dan 9 METs werden 

beschouwd als inspanningen aan zeer hoge 

intensiteit. 

De deelnemers hadden geen enkele ski- of 

snowboardervaring. Ze startten met het 

volgen van lessen bij een gekwalificeerde 

lesgever van dag 1 tot en met dag 5 en kregen 

minstens 6u les per dag.  

Resultaten 

In tabel 1 worden de resultaten getoond van 

de antropometrische data en de geschatte 

zuurstofopname. Per geslacht werden er geen 

significante verschillen gevonden tussen skiërs 

en snowboarders. 

 

Tabel 1. Antropometrische kenmerken en geschatte VO2max van mannelijke en vrouwelijke skiërs en snowboarders (gemiddelde ± 

standaardafwijking). 

 Vrouwen Mannen 

 Ski n=2 SB n=3  Ski n=3 SB n=7 

Leeftijd (j) 20,3±1,2 19,7±0,6 22,5±0,7 20,3±1,0 

Lengte (cm) 167,0±1,0 169,0±1,0 177,5±10,6 181,0±8,2 

Gewicht (kg) 62,1±6,6 60,0±9,0 74,6±9,3 78,2±11,8 

BMI (kg/m²) 22,3±2,5 21,0±3,4 23,6±0,1 23,8±2,7 

Vet (%)
a

 22,8±12,4 19,6±6,3 16,6±2,9 12,2±3,5 

VO
2
max 

(ml/kg/min)
b

 
43,6±6,0 45,9±10,1 48,2±3,5 51,6±6,2 

a: zoals geschat met BIA; b: zoals geschat met de Queens College Step Test

Het dagelijkse energieverbruik was 3363 ± 182 

kcal bij de vrouwelijke skiërs en 3466 ± 38 bij 

de vrouwelijke snowboarders. De mannelijke 

skiërs verbruikten respectievelijk 4173 ± 612 

kcal en 4290 ± 702 kcal per dag. Het dagelijkse 

energieverbruik bleef stabiel gedurende de 

duur van het onderzoek. De MET-waarden en 

de hoeveelheid tijd die de skiërs en 

snowboarders doorbrachten in zones met een 

hogere intensiteit worden voorgesteld in tabel 

2. Aangezien de intensiteit waaraan de 

mannen en de vrouwen sportten gelijkaardig 

bleek te zijn, werden de data van beide 

geslachten samen genomen.  

 

Tabel 2. Gemiddelde intensiteit en de tijd gespendeerd in de verschillende intensiteitszones (gemiddelde ± standaardafwijking) 

 Skiërs (n=5) Snowboarders 

(n=10) 
P waarde 

Gemiddelde intensiteit (MET) 2.2±0.3 2.4±0.4 0.440 

3-6 MET (min/dag) 411±79 407±81 1.000 

6-9 MET (min/dag) 33±22 32±18 0.499 

+9MET (min/dag 0.2±0.4 5.1±5.4 0.048 
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De gemiddelde intensiteit, noch de periode 

dat skiërs en snowboarders actief waren in de 

verschillende intensiteitszones bleek te 

verschillen, behalve de tijd die gespendeerd 

werd aan een intensiteit van hoger dan 9 MET. 

Ook de gemiddelde intensiteit tijdens de uren 

op de piste was vergelijkbaar bij skiërs 

enerzijds en snowboarders anderzijds. Figuur 

1 toont de data van alle deelnemers samen 

tijdens het volgen van ski- of snowboardlessen 

van dag 1 tot en met dag 5. 

Figuur 1. De gemiddelde intensiteit tijdens ski-of 

snowboardlessen. 

De gemiddelde MET-waarde op dag 5 was 

significant lager dan op dagen 1, 2 en 4. 

Bespreking 

Deze pilootstudie toont aan dat beginnende 

skiërs en snowboarders een hoog 

energieverbruik hebben en dat ze relatief veel 

tijd spenderen aan inspanningen aan matige 

tot hoge intensiteit 

Deze resultaten mogen echter niet zomaar 

veralgemeend worden aangezien alle 

deelnemers in dit onderzoek LO-studenten 

waren van rond de 20 jaar. Hun niveau van 

fitheid en motorische vaardigheden is dus 

mogelijk beter dan die van de gemiddelde 

beginnende skiër of snowboarder. Verder 

moet opgemerkt worden dat de SWA slechts 

een schatting geeft van het energieverbruik en 

intensiteitsniveau. Verschillende studies 

hebben al aangetoond dat de SWA de neiging 

heeft om inspanningen aan hoge intensiteit te 

onderschatten (Jakicic et al., 2004; Arvidsson 

et al., 2007; Arvidsson et al., 2009; Drenowatz 

en Eisenmann, 2010; Johannsen et al., 2010). 

Aan de andere kant maakt het gebruik van de 

SWA het ons mogelijk om de proefpersonen in 

realistische omstandigheden te onderzoeken, 

zowel overdag als ’s nachts. 

Het dagelijkse energieverbruik was hoog, wat 

kan verklaard worden door de lange tijd dat 

de proefpersonen op de helling waren en de 

lange periodes dat ze actief waren aan een 

intensiteit hoger dan 3 MET. Op de vijfde dag 

was de gemiddelde intensiteit significant lager 

dan op dagen 1, 2 en 4. Hier zijn verschillende 

plausibele verklaringen voor. Mogelijk hadden 

de ski- en snowboardleraren een eenvoudiger 

programma gepland omdat het hun laatste 

dag bij die groep was. Een andere mogelijke 

verklaring is de vermoeidheid die optrad op 

het einde van de lessenreeks. Het is echter 

ook mogelijk dat de deelnemers op een meer 

energetisch economische manier konden 

skiën/snowboarden en/of dat ze die dag meer 

en/of langere liften genomen hebben. 

Bij de vergelijking tussen skiën en 

snowboarden, toont deze studie heel 

gelijkaardige resultaten, behalve voor de tijd 

gespendeerd aan inspanningen boven 9 MET. 

Nogmaals kan er geen duidelijke verklaring 

geformuleerd worden. Het is mogelijk dat de 

beginnende snowboarders meer neerzaten en 

moesten rechtstaan ten opzichte van de 

skiërs, of dat zij meer moeilijkheden hadden 

met het oversteken van platte stukken. 

Gezien het hoge energieverbruik en de hoge 

intensiteit waaraan beginnende skiërs en 

snowboarders moeten presteren, is een goede 

fysieke voorbereiding aan te raden. Gebaseerd 

op de resultaten van deze pilootstudie is het 

niet mogelijk om duidelijke en gedetailleerde 

aanbevelingen te formuleren voor een 
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dergelijk voorbereidend programma. Wel kan 

aangenomen worden dat zowel de aerobe als 

de anaerobe systemen getraind moeten 

worden en dat het belangrijk is om te kunnen 

herstellen van inspanningen aan hoge 

intensiteit. 

Ski- en snowboardleraren moeten zich bewust 

zijn van de intensiteit van hun lessen. Ze 

zouden aandacht moeten besteden aan 

signalen van vermoeidheid en regelmatig 

(relatieve) rustmomenten inlassen om het 

herstellen na een inspanning aan hoge 

intensiteit mogelijk te maken. Als beginnend 

skiër of snowboarder is het belangrijk om 

gezond te eten (bijvoorbeeld voldoende 

koolhydraten en niet te veel alcohol) en 

genoeg te slapen om het leerproces te 

optimaliseren en het risico op blessures zo 

laag mogelijk te houden. 
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