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en informed-choice.org, sê Ancois. Hulle 
stel lyste beskikbaar van produkte wat 
die onafhanklike laboratoriumgroep 
LGC (voorheen HFL) in Brittanje toets.

Proteïen, kreatien en die res
Proteïenaanvullers, meestal weiproteïen, 
is moontlik die gewildste aanvullers on-
der tieners, sê Ancois. Dit is wettig en  
veilig vir kinders, mits hulle nie daarvoor 
allergies is, dit oordoen of dit onverklaar-
de verbode middels bevat nie. ’n Mens 
moet dus minstens seker maak dit kom 
van ’n verantwoordelike verskaffer wat 
die gehalte streng beheer.

Maar eintlik kan jy al die nodige pro-
teïene uit ’n gesonde dieet kry. Die pro-
teïen in byvoorbeeld eiers, vleis, bone of 
vis behoort heeltemal voldoende te wees 
vir ’n jong sportman se beperkte pro-
teïenbehoeftes.

Daar is wel uitsonderings. ’n Rugby-
speler van 100 kg wat baie met gewigte 
oefen, sal waarskynlik meer proteïene 
nodig hê as wat ’n gewone dieet bied. 
Dan kan weiproteïen wel oorweeg word.

Onthou net te veel proteïen kan druk 
op die niere en lewer plaas en tot ont-
watering lei, sê Ancois.

Die lyf van ’n adolessent, wie se lewer 
en niere nog ontwikkel, sal sukkel as dit 

LINKS: Weens die druk om te pres-
teer wend ál meer jonges hulle tot 
poeiers, drankies of ander middels. 
BO: Jong  spelers van byvoorbeeld 
rugby gebruik soms aanvullers om 
groter en sterker te probeer word, 
maar kenners meen ’n gebalan-
seerde dieet bly die beste raad.
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’n oormaat proteïen inkry benewens dié 
in ’n gesonde dieet, maan Harris.

Nog twee gewilde produkte wat meer 
omstrede en gevaarliker vir kinders is, is 
kreatien en DHEA, sê Ancois.

Kreatien is wettig en lankal gewild on-
der sportmense wat met gewigte oefen. 
Die veronderstelling is dat dit hulle in 
staat stel om meer repetisies te doen en 
swaarder gewigte op te tel om meer 
spier weefsel te bou.

Maar in hoë dosisse kan dit die niere se 
werking aantas en ’n mens se risiko vir 
spierbeserings verhoog, verduidelik sy.

“Daar is regtig geen rede vir tieneratle-
te om dit te gebruik nie.” Jy kan genoeg 
kreatien uit ’n gebalanseerde dieet kry.

Die Amerikaanse Akademie vir Pedia-
trie sê niemand onder 18 behoort krea-
tien te gebruik nie.

DHEA (dehidroepiandrosterone) is ’n 
voorloper tot geslagshormone soos 
estrogeen en testosteroon. Prohormone 
soos DHEA word bemark as iets wat 
“testosteroonvlakke verhoog, spieront-
wikkeling en krag bevorder, liggaamsvet 
verminder en uithouvermoë verbeter”.

Maar ’n 18-jarige het glad nie nog tes-
tosteroon nodig nie, maan Ancois. 
“Boonop is DHEA verbode; dit val in die 
kategorie van anaboliese stero ïede.”

By mans kan sulke hormoonmiddels 
lei tot testikulêre aftakeling, impotensie, 
prostaatkanker en vroulike eienskappe, 
soos groot borste. By vroue kan dit 
manlike eien skappe, soos ’n bles en 
gesigshare, bloedklonte en ’n hoër  
risiko vir borskanker meebring. By 
kinders kan dit ook lei tot vroeë pu-
berteit en ’n afname in beengroei.

Kruiemiddels en gekonsentreerde 
plantekstrakte waarvan die veiligheid vir 
mense nie behoorlik vasgestel is nie, is 
ook ’n probleem. 

Die energiedrankies wat oral te koop 
is, is ook glad nie so onskuldig nie, 
maan Ben. Dit kan jou tande ver swak 
en al die kafeïen daarin kan lei tot 
ontwatering, senuagtigheid, bewe-
righeid, maagpyn, abnormale hart-
tempo en naarheid. Bestanddele soos 
tourien en guarana beïnvloed blykbaar 
ook die sentrale senustelsel. Stuiptrek-
kings en hartprobleme is al aangemeld 
by mense wat te veel sulke drankies drink.

Een ding lei tot ’n ander . . .
As kinders jonk geleer word om aanvul-
lers te gebruik, kan dit bydra tot “die val-
se indruk dat iemand aanvullers moet 
gebruik om te presteer en dat ’n normale 

gebalanseerde dieet onvoldoende is,” sê 
Harris. Boonop, as die “onskuldige” aan-
vuller nie die gewenste uitwerking het 
nie, neig gebruikers om na een met ’n 
hoër risko oor te skakel. “Byvoorbeeld:  
Ek gebruik 100-persent-weiproteïen, 
maar dit werk nie; nou beproef ek iets an-
ders . . . en eindelik anaboliese steroïede.”

“Die SA Instituut vir Dwelmvrye Sport 
het al ’n paar jaar gelede aangedui 18 uit 
62 skoliere is oor ses maande positief ge-
toets vir middels wat gevaarlik genoeg 
was om hul lewe te eis,” meld Ben. 

Die beste medisyne
Eindelik het jong sportmense net ’n ge-
balanseerde dieet, genoeg water, slaap en 
gereelde oefening nodig, sê Ancois. Tyds-
berekening is ook belangrik as jy die bes-
te uit jou kos wil kry, byvoorbeeld ’n goeie 
ontbyt binne ’n halfuur nadat jy op-
gestaan het en volle maaltye minstens 
drie uur voor oefensessies. Eet dan weer 
binne ’n halfuur ná strawwe oefening vir 
optimale herstel en spierbou.

Omega-3-aanvullers kan dalk help 
teen vrye radikale wat met strawwe oefe-
ning vrygestel word. Probiotika en multi-
vitamiene kan ook voordelig wees. S

Die bekende sport weten
skaplike prof. Tim Noakes 
het aan Huisgenoot gesê: 
“Ek sien geen rede waar

om enigeen aanvullers be
hoort te gebruik nie. As men

se behoorlike, voedingstofryke 
kosse eet, sal hulle geen aanvul
lers nodig hê nie.”

David Howman, ouddirek
teurgeneraal van die  
Wêreldagentskap  
teen Verbode Middels 

(WAVM), het ook gewaar
sku toetsing vir verbode 

middels is onvoldoende en 
dat hoërskoolkinders moontlik 
anaboliese middels of verbode 
aanvullers gebruik om spier
massa te verhoog. “Dit maak my 
doodbang dat kinders dit doen,” 
het hy laat hoor voor hy die 
WAVM in 2016 verlaat het.
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