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Een vest dat koelt, maar jammer genoeg
niet de sportprestatie verbetert.
Door Bard van de Weijer Foto Lauren Hillebrandt
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Oranj espelers hadden aangetrold<en tijdens de

micropauze vóór de strafschoppen.
I(oelvesten zijn de tegenvoeter van de body-

warmer: ze werl<en met kouclê-elementen, net
als de l<oelbox op het strand, maar dan niet diep-
gevroren, maarmet elementenvan eengraad of
veertien.

Een tweede variant wordt gevuld met water.
Het werkt zo: doorweek het vest, knijp overtollig
vocht eruit en trek het aan over bestaande l<le-

ding. Hetwater in deporiën van hetvest zal door
de warmte verdampen en de energie die daar-
voor nodig is, wordt onttrokken aan het lijf,
waardoor de lichaamstemperatuur daalt.

Een soort zweten, maar dan heviger. En
geurloos.

Je kunt natuurlijk ook een nat shirt aantrek-
ken, maar dan ben je a) nat en b) werkt dit min-
der lang dan een vest, dat claimt tot zes uur
koelte te kunnen bieclen.

Hyperkewl koelvest
67 euro via hyperkewl.nl

Hoe en wat?
We kregen een Ì<oelvestvan Hyperl<ewl te leen
en droegen het een middagje op het tuinter-
ras, op een van de schaarse echtwarme dagen
van de afgelopen tijd.Verderwerd het geclra-

gen tijdens een rondje hardlopen op een semi
zwoele avond.le schijnt ze ookprima onder
een motorpakte kunnen dragen, maar dat
hebben we niet geprobeerd wegens het ontbe-
ren van motor en pak.

6 tot 16 graden koeler dan de omgevingstem-
peratuur, claimt de fabrikant.

I(linktgoed, maarwe zien liever harde cijfers.
Die komen van Thijs Eijsvogels, inspannings-

fu sioloogbij cte Radboud Universiteit, die de wer-
king van koelvesten heeft onderzocht. Tijdens
een hardloopsessie op een lopende band bij 25

graden Celsius blijken vesten verkoeling te bie-
den. Dat is mooi, al bleken de sportprestaties
niet te verbeteren, en de kerntemperatuur van
het lichaam daalt evenmin. Ze koelen dus opper-
vlakkig,wat comfortabel is, maarharderga je er
niet van lopen.

Niettemin lijken koelvesten toegevoegde
waarde te hebben onder warme omstandighe-
den, zegt Eijsvogels. Al was het maar vanwege
het comfort. Vesten waarin koelelementen wor-
den geplaatst, hebben doorgaans meer effect
dan vesten die werken op basis van verdamping,
zoals deze Hyperkewl. Bij zware inspanning is
het l<oelende effectvan dit soortvesten tijdelijk,
omdat hetwater snel verdampt is, bleek uit Eijs-

vogels'tests. Goed nieuws trouwens:er is ook
een lijnvoor honden en paarden.
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En?
Het werkt. Het vest biedt verkoeling, vergelijk-
baar rnet het dragen van een klam T-shirt. Zo'n


