
Voorkomen - sportuitrusting  
 
Alles in de wereld is onderhevig aan veranderingen. Wereldfirma's beschikken over hun eigen 
researchlaboratoria waar voor elke sport (soms voor elke sporter apart) de best mogelijke uitrusting 
wordt ontwikkeld. Sportkleding is aangepast aan de sport en de behoeften van de tegenwoordige tijd. 
Dit geldt ook voor de voetbalsport. Voetbalkleding is vervaardigd van materiaal dat soepel draagt, 
vochtopnemend is en geen belemmering vormt voor het behalen van optimale resultaten. 
 
Voorkomen - sportuitrusting - veldspeler  
 
Voor voetbalkleding is vooral de functionaliteit van belang; het moet een zekere mate van 
bewegingsvrijheid geven. De kleding mag niet knellen omdat dan de bloedsomloop wordt belemmerd, 
evenals het normale bewegingspatroon en er kunnen schaafwonden ontstaan. Verder moet de kleding 
ademende eigenschappen en een optimaal vochttransport hebben. Dit is van groot belang bij 
voetballen in een warme omgeving. In een koude omgeving zorgt een goed vochttransport ervoor dat 
de huid relatief droog blijft en dat je niet te veel afkoelt. 
 
Stem je kleding af op de weersomstandigheden. Bij koud weer draag je warmere kleding dan wanneer 
het bloedheet is. Kledingtip bij koud weer: trek meerdere lagen over elkaar aan. Dat is warmer dan 
één hele dikke trui. Het dragen van kunststof (neopreen) broeken onder de sportbroek (de zgn. 
slidings- of liesbroek), die door de aard van de stof de benen verwarmen, kan in een koude omgeving 
de spieren beschermen en zodoende blessures voorkomen. Een maillot heeft dezelfde functie. 
Tot slot is het voor het draagcomfort erg prettig als de voetbalkleding licht van gewicht is. 
 
Ga je sportkleding kopen, let dan op de volgende zaken: 
 

• Een goede vocht- en temperatuurregeling  
• Gemakkelijk onderhoud  
• Duurzame kwaliteit  
• Comfort  
• Veel bewegingsvrijheid 

 
Voorkomen - sportuitrusting - keeper  
 
Als doelverdediger moet je kleding dragen die je onderscheidt van de andere spelers en de 
scheidsrechter. De mouwen van het shirt en de broek van de keeper bezitten vaak schokdempende 
elementen. Dit beschermt je op harde ondergronden tegen de kans op kneuzingen en 
slijmbeursontstekingen. 
 
Voorkomen - sportuitrusting - trainingspak  
 
Draag voor en na een training of wedstrijd een trainingspak als er kans is op (te) sterke afkoeling. 
Draag het trainingspak ook tijdens de training als de buitentemperatuur laag is. Te grote afkoeling 
vergroot de kans op spierblessures. Bovendien zal door een te lage lichaamstemperatuur het 
prestatievermogen afnemen. Een trainingspak moet uiteindelijk goed vocht kunnen opnemen. 


