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Dag 1 Extra informatie Sportvasten: WATER 
 

 

Water Weetjes! 
 
 

1. Ons lichaam bestaat voor bijna driekwart uit water! 
Dit water zorgt ervoor dat de volgende functies in ons lichaam goed werken:  

• dat de voedingsstoffen goed door ons lichaam verspreid en opgenomen 
kunnen worden. 

• dat we afval- en gifstoffen snel kunnen afvoeren. 
• om je lichaam op temperatuur te houden (verwarmen/afkoelen). 

 
2. Je verliest ongeveer 2 liter vocht per dag door: 
• Zweten (warmtehuishouding- spijsvertering, ook ‘s nachts) 
• Ademhaling (longfuncties) 
• Urine (afscheiding afvalstoffen) 

 
 

3. Het drinken van genoeg water zorgt voor meer energie en verhoogt onze 
stofwisseling met ongeveer 3%! 

 
4. Als je wilt afvallen is veel water drinken helemaal belangrijk, want onderzoek 

heeft uitgewezen dat dorst en hongergevoel in de meeste gevallen samengaan. 
Als je licht uitgedroogd bent is het makkelijk om het gevoel van dorst te 
verwarren met een honger/trek gevoel (de zogenaamde valse trek). Je gaat 
dan eten in plaats van drinken.  
Het “cup-a-soup” moment (duf, hoofdpijn) rond 16 uur is ook vaak water 
tekort.  

 
5. Ook via groente en fruit krijgen we dagelijks water binnen. 

 
 

6. Hoeveel water zou je moeten drinken per dag? Een gemiddelde richtlijn geeft 
de formule: je gewicht (kg’s) x 30 ml = het aantal liter. 
Bijvoorbeeld iemand van 60 kg x 30 ml zou 1,8 liter water moeten drinken. 
Hierbij zijn je leeftijd, klimaat omstandigheden en mate van (sport) activiteiten 
niet meegenomen. 
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7. Ook  lichaamsfuncties die ‘s nachts doorgaan tijdens je slapen, zoals de 
spijsvertering of ademhaling, hebben water (vocht) nodig èn  ook tijdens je 
slaap verlies je vocht door zweten en ademhaling. Het is daarom aan te raden 
om direct bij opstaan 1 tot 2 glazen water te drinken om je vochtpercentage 
aan te vullen. 

 
 

8. Ook alcohol onttrekt vocht aan het lichaam, waaronder de hersenen. Het is om 
die reden dat je na het drinken van alcohol dorst krijgt en dat je vaker naar de 
toilet moet. De na-dorst kun je zeker merken als je 's morgens wakker wordt 
met een droge mond en door de hoofdpijn (vocht tekort). 

 
 

9. Tips om voldoende water te drinken: 
Neem flesjes water  mee in de auto, naar je werk en/of zet een kan water in 
het zicht thuis neer. Drink standaard een glas water direct nadat je naar de 
toilet bent geweest of pas het bulk water drinken principe toe en drink 4 of 5 
keer per dag 500 ml water (2 glazen water) achterelkaar. 

 
 
 


