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Van de redactie  

 

December 2018, het jaar is weer voorbij gevlogen. Voor je ligt de laatste Orionzin van 2018. Helaas is dit 

ook de allerlaatste keer dat de Orionzin gepubliceerd wordt.  

Voor velen zal dit nieuws echter geen verrassing zijn. Zoals eerder op de jaarvergadering door de 

redactieleden is aangegeven, hebben we sterk de indruk dat de Facebookpagina en de Orion 

nieuwsbrief het clubblad als informatiemedium hebben ingehaald.   

Als redactie merken we al een aantal jaren dat de betrokkenheid van de leden bij de Orionzin 

terugloopt. Er komt nauwelijks tot geen kopij van de leden meer binnen, terwijl de Orionzin juist 

bedoeld is vóór leden dóór leden. Het gebrek aan kopij maakt het voor ons als redactie ook steeds 

moeilijker om de Orionzin met zinvolle informatie te vullen. Uiteindelijk zijn we als redactie in overleg 

met het bestuur tot de conclusie gekomen dat het beter is om te stoppen met de publicatie van de 

Orionzin.  

Wij willen iedereen die op welke manier dan ook zijn steentje aan een van de vele Orionzinnen heeft 

bijgedragen van harte bedanken voor zijn of haar inzet.  

Afsluitend wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en een heel gezond, gelukkig, sportief en 

vreugdevol 2019.  

 

Met vriendelijke groet,  

  

Louis Schouren  

Jasper Peeters  
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Bron: http://www.voedzaamensnel.nl/sappen/kerstsmoothie-fruit-en-groente/ 

 

 

http://www.voedzaamensnel.nl/sappen/kerstsmoothie-fruit-en-groente/
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Wat te doen bij onderkoeling? 

Als de temperatuur daalt, moet je jezelf goed beschermen tegen de kou. Draag dan in elk geval 
meerdere lagen kleding volgens het 3 lagen systeem – dat houdt je warmer dan één dikke laag. Bij 
extreme kou kun je het beste een alternatieve training inlassen. Doe bijvoorbeeld op de ergometer, 
loopband of hometrainer je training. Zo lang duurt (extreme) kou in Nederland meestal niet. En bedenk 
dat je sneller een hardloopblessure oploopt, dan dat je er vanaf bent. Dat is het extreme weer niet 
waard toch? 

Ga je toch trainen? 

• Besteed dan extra aandacht aan de warming up, zodat je spieren goed opgewarmd zijn voor je met 
lopen begint. 

• Doe je training overdag. 
• Begin je training met lopen tegen de wind in. Als je dan op de terugweg warm en bezweet bent, koelt de 

wind je niet onnodig af.  

 

Het risico van onderkoeling 
Als je hardloopt in de kou, koelen je spieren sneller af als je onderweg even pauzeert. Zo gaat het effect 
van een warming-up verloren. Extreem lage temperaturen kunnen zelfs leiden tot onderkoeling. 

  

Wanneer onderkoeling optreedt 
Ook in het Nederlandse klimaat kunnen hardlopers onderkoeld raken. Het hoeft daar niet heel koud 
voor te zijn: onderkoelingsverschijnselen kunnen al optreden bij temperaturen van 15 graden Celsius en 
lager. Wat je moet weten: 

• Niet alleen temperatuur, maar ook windsnelheid bepaalt het risico op onderkoeling. 
• Als het ook regent, wordt de kans op onderkoeling groter. Regen beïnvloedt namelijk het isolerend 

vermogen van veel kleding. Daardoor houden ze je minder warm. Speciale hardloopkleding is gelukkig 
meestal van isolerende materialen gemaakt, zodat je er niet in afkoelt bij regen. 

• Onderkoelingsgevaar dreigt vooral bij een plotselinge weersomslag, waar je met je kleding onvoldoende 
op voorbereid was. 

  

Wat er in je lichaam gebeurt bij onderkoeling 

• Bij dreigende onderkoeling probeert je lichaam de bloedtoevoer - en daarmee het warmteverlies - naar 
je huid te beperken. 

• Tegelijk probeert je lichaam de warmteproductie op te voeren. Daardoor krijg je kippenvel en 
spierrillingen. 

• Als je lichaamstemperatuur zakt, daalt je looptempo snel. Daardoor neemt de warmteproductie nog 
verder af en treedt onderkoeling sneller op. 

• Bij onderkoeling kunnen de volgende verschijnselen optreden: spierkramp, verwardheid, 
gedragsverandering (onverschilligheid of juist agressiviteit). 

• Rillen maakt uiteindelijk plaats voor spierstijfheid. 
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Wat moet je doen bij onderkoeling? 

• Zoek bij onderkoelingsverschijnselen snel een beschutte en warme omgeving. 
• Drink iets warms, neem zo snel mogelijk een warme douche of beter nog: een warm bad. Trek daarna 

droge, warme kleding aan. Als de onderkoeling niet te ernstig is, is dat vaak voldoende. 
• Zoek bij ernstige onderkoeling  snel deskundige hulp. Als een hardloper niet goed aanspreekbaar is of 

bewusteloos, moet hij met spoed naar het ziekenhuis. In die gevallen is zijn leven in gevaar. 
• Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Let daarom bij koud, nat of omgeslagen weer let goed op of 

je bij jezelf (of je loopmaatje) onderkoelingsverschijnselen waarneemt. En train in de herfst en winter 
met iemand samen. Dan kun je elkaar helpen als dat nodig is. Samen trainen niet mogelijk? Laat het 
'thuisfront' dan weten waar je precies gaat lopen. Als je te lang wegblijft, kunnen zij dan gericht gaan 
zoeken. 

www.veiligheid.nl/voorkomblessures/hardlopen/veiligheid-uitrusting/extreem-weer/kou-onderkoeling 

 

   

http://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/hardlopen/veiligheid-uitrusting/extreem-weer/kou-onderkoeling
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Sana-care Gezondheidsproducten levert producten voor het behouden en onderhouden van de 
gezondheid. Deze gezondheid is nodig om zowel op sportief als sociaal vlak te presteren. 

Het ontzuren en ontgiften van ons lichaam en onze cellen is mede belangrijk voor het functioneren van 
alle weefsels zowel intra- als extracellulair. 

Door de celstofwisseling te optimaliseren zullen herstelprocessen voorspoediger verlopen en 
ondersteun je je lichaam en immuunsysteem om afvalstoffen sneller af te voeren. 

Celstofwisselingsoptimalisatie, waarbij we door een gezond voedingspatroon, voldoende 
lichaamsbeweging, rust, voldoende zuiver water (en ja helaas ook) de noodzakelijke supplementen is 
dan ook het toverwoord geworden. 

Met het Sana-care basenconcentraat voer je gedurende ca 6 weken dagelijks 25 ml basisch water met 
een hoog gehalte aan OH- (hydroxide) ionen toe. Deze OH- neutraliseert de verzuurde weefsels (spieren) 
en cellen zowel intra- als extracellulair. OH- en H+ geeft H2O. (=water) en bezorgt het weefsel en de 
cellen een licht basisch overschot wat natuurlijk is. 

Door deze ontzuring komen ook afvalstoffen (zware metalen) vrij die uitgeleid dienen te worden. Dit 
wordt gedaan met een natuurlijk vulkaan gesteente het zogenaamde Zeoliet. Het Zeoliet (Panaceo Basic 
Detox) neemt deze afvalstoffen door ionenuitwisseling op en leid ze op natuurlijke wijze uit het lichaam. 
Je kunt het ook wel met een spons vergelijken waarbij het zeoliet alle afvalstoffen opneemt/opzuigt. 

Deze kuur is door zijn werking op de celstofwisseling de ideale pre-therapie voor tal van therapieën.  

Voor meer informatie: www.sana-care.nl 

 

http://www.sana-care.nl/
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SPONSOREN BEDANKT!!! 

RAV ORION bedankt alle sponsoren en adverteerders voor 

hun steun in 2018.  

 

We hopen ook in 2019 op jullie steun te mogen rekenen 

 

Bestuur en leden RAV ORION 

 

 


