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Ouderen en sport
Drs. A. Bos, arts
Door de Gymnastiekbond K N G B werd 12
jaar geleden de Sommerprijs ingesteld voor
de beste scriptie, geschreven door een nietuniversitaire student op het gebied van
gymnastiek. Omdat in dat jaar de heer
Snmmei 100 jaar werd, werd besloten deze
prijs naar hem te vernoemen.
Vitaal
Jo Sommer heeft zijn hele leven lang geijverd
voor recreatieve gymnastiekbeoefening, onder
meer op internationaal niveau. Hij heeft de
Wereldgymnaestrada bedacht. Stelt u zich de receptie ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag
voor: Hij wordt bezocht door staatssecretaris
Van der Reijden. door de voorzitter en twee
bestuursleden van de Internationale Gymnastiekbond (FIG). Die houden allemaal toespraken...in het Nederlands. Engels, Duits en
Frans. Daarna staat de heer Sommer op. loopt
kaarsrecht naar het spreekgestoelte en beantwoordt alle speeches, uit het blote hoofd, in vier
talen.
Over vitaal gesproken. Enkele jaren
daarvoor had de huisarts de heer
§ömmer geadviseerd nu maar te stoppen met lesgeven. De heer Sommer was
toen al dik in de negentig. Opvallend?
Zeker!
Abnormaal? Zeker niet! Het spreekwoord zegt immers: 'Rust. roest!'.
Ouder worden
Als we ouder worden, krijgen we minder
conditie en worden we stijver. Dat is
goeddeels tegen te gaan door in beweging te blijven. Nu bewegen we in het alledaagse leven in Nederland sowieso
niet zoveel meer en daarom moet op een
'kunstmatige' manier die beweging er
weer in gebracht worden. Bijvoorbeeld
door te sporten. Dat sporten brengt overigens weer blessurerisico's met zich
mee.
We moeten hier wel vaststellen wat we
onder ouderen verstaan. Toen ik enkele
jaren geleden met drie andere sprekers
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lezingen mocht houden, verklaarde iedere spreker te behoren tot de groep van 'oudere werknemers'. Elk van hen haalde daarbij een omschrijving en/of indeling aan van een wetenschappelijk- of overheidsinstituut. Achteraf hebben we
daar met zijn vieren erg om gelachen, want die
definities begonnen bij de leeftijden van 35, 45.
55 en 65 jaar. Wanneer we het over de oudere
mens hebben moeten we dus beginnen met de
leeftijd van circa 35 jaar. Dat klopt ook wel, want
de top van lichamelijk prestatievermogen wordt
bereikt op ongeveer 30-jarige leeftijd. Daarna
gaat het bergafwaarts. Eigenlijk zijn we ons hele
leven bezig met 'verouderen'.
Verschijnselen
De ouder wordende mens krijgt te maken met
een groot aantal verschijnselen die met dat ouder worden samenhangen. Zo treedt er ontkalking van de botten op. neemt de elasticiteit van
de weefsels af, wordt het kraakbeen op de gewrichtsvlakken dunner en slechter van kwaliteit.

neemt de hoeveelheid water in verschillende
weefsels en structuren (zoals in de tussenwervelschijf) af, neemt de capaciteit van hart en longen
af en wordt de beweeglijkheid minder. Kracht,
snelheid, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie gaan achteruit. Ouderen
hebben ook meer vet in hun lichaam dan jongeren.

ouder worden ook het zien. horen en het evenwicht achteruit gaan, moet bij de sportkeuze ook
met deze factoren rekening worden gehouden.
Van belang bij het sporten door ouderen en voor
de keuze van de tak van sport zijn:
- uithoudingsvermogen ('conditie')
- spierkracht
- lenigheid
- evenwicht
- zien
- horen
- reactiesnelheid
Hoe ouder men is. hoe zwaarder deze factoren
gaan wegen.

Bij ouderen zien we geleidelijk de volgende verschijnselen ontstaan:
- de bewegingen worden langzamer en hoekiger;
- de coördinatie van de bewegingen wordt lastiger;
Omdat reactiesnelheid in veel sporten erg be- het evenwichtsvermogen gaat achteruit.
Hierdoor worden bewegingen door ouderen
langrijk is. denk bijvoorbeeld aan squash, zal een
minder nauwkeurig uitgevoerd. Niet voor niets
dergelijke sport voor ouderen minder aantrekwordt er aandacht gevraagd
kelijk zijn dan een sport zovoor de oudere mens in het
als kegelen, waarbij de reac' v
verkeer. De reactiesnelheid,
Oudere mensen die veel tiesnelheid minder van bede (spier)kracht en het uitlang is.
houdingsvermogen
gaan
bewegen zijn minder
achteruit.
depressief, minder angstig Bij wielrennen op de openbare weg, is een goed gehoor
en hebben meer
Lichamelijke inspanning
belangrijk. Zo heb ik zelf een
A l met al geen mooi vooruitzelfvertrouwen
dodelijk ongeval meegezicht voor de oude dag.
maakt van een 'dove' wielGebleken is echter dat dit verouderingsproces
renner die een weg overstak terwijl er een auto
vertraagd kan worden door lichamelijk actief te
met grote snelheid op hem af kwam. Hij hoorde
zijn.
de waarschuwingen van z i j n c o l l e g a - f i t t a c i 5 n i c i .
Bijvoorbeeld door te sporten in verenigingsverband. Maar ook door alledaagse activiteiten zoVeel ouderen dragen een bril. De ogen, en daarals (recreatief) wandelen, fietsen of dansen.
mee het zien, gaan achteruit. Bij veel sporten
Alhoewel je dat ook allemaal als sport zou kunwordt het dragen van een bril afgeraden, vanwenen beschouwen. De flexibiliteit (lenigheid) is
ge het risico dat de bril wordt beschadigd of het
bij ouderen door training goed te verbeteren.
glas van de bril versplintert en in het oog komt.
Daardoor worden ze dan minder 'stijf'.
Contactlenzen zijn niet altijd een goed alternatief. Daarom zal soms een speciale sportbril met
Lichamelijke inspanning heeft tevens een posi'zwemveren', plastic glazen die groter zijn dan de
tief effect op de geestelijke conditie. Oudere
oogkas en een 'neusbrug', aangeschaft moeten
mensen die veel bewegen zijn minder depressief,
worden.
minder angstig en hebben meer zelfvertrouwen.
Voor sporten waarbij evenwicht een belangrijke
Doordat het verouderingsproces tot een slechterol speelt, zoals turnen op de balk of trampolinere lichamelijke conditie en een minder grote bespringen, geldt ook dat ze minder in aanmerking
weeglijkheid ('lenigheid') leidt dan we in onze
komen voor ouderen. Wel zijn er andere gymjeugd hadden, ontstaat daarmee tevens een gronastiekvormen die uitstekend door ouderen betere kans op het krijgen van ziekten en het oplooefend kunnen worden zoals ritmische gymnaspen van blessures.
tiek of ouderen-gymnastiek.
Sportkeuze
Bij iedere sport is een bepaalde mate van lenigDoor te sporten is het verouderingsproces te
heid, kracht en conditie nodig. Het zijn min of
vertragen. Maar niet iedere sport is geschikt
meer algemene voorwaarden voor sportbeoefevoor de ouder wordende mens. Aangezien bij het
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