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"IF YOU'RE LOOKING 
FOR A SIGN TO GO 

WORKOUT. THIS IS IT. GO 
NOW."
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Wat zijn jouw doelen
  voor 2020?

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Waarschijnlijk heb je wel een aantal 
goede voornemens en heb je al doelen gesteld voor dit jaar. Maar hoe ga jij 

die doelen ook echt behalen?

Mijn belangrijkste goal voor dit jaar is 
me weer echt focussen op kracht-
training en voeding. Doordat ik het 
afgelopen jaar zo druk ben geweest met 
KVV en veel tegenslagen heb gehad, 
heb ik me hier helaas niet echt op 
kunnen focussen.

Ik wil weer terug naar mijn oude kracht-
niveau en weer 100 kilo kunnen 
deadliften. Ook wil ik weer een vast 
ritme krijgen in mijn trainingen en vier 
keer per week naar de sportschool 
gaan. Ik spendeer veel tijd achter mijn 
laptop en daarom wil ik er een 
gewoonte van maken om dagelijks 
minimaal een uur te bewegen. Lekker 
buiten wandelen of een rondje fietsen!

Helaas houden we ons vaak alleen in 
januari aan onze voornemens en neemt 
onze motivatie daarna weer af. Met 

deze nieuwe editie KVV hoop ik jou te 
inspireren om daarna toch door te 
pakken!

In deze editie  vind je tips om
discipline op te bouwen en tips om fit te 
blijven. Debbie vertelt over haar journey 
van alcoholprobleem naar powervrouw, 
Rowan legt uit hoe zij is aangekomen en 

Janneke vertelt over body positivity. 
Laat je inspireren en maak je dromen 
waar!

Liefs, Rowan

Rowan Blom
Founder Krachttraining Voor Vrouwen

“Helaas houden we 
ons vaak alleen in 
januari aan onze 

voornemens.”
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Abonnementen
€23,40 voor een jaarabonnement (4x) of 
€44,90 voor een tweejarig abonnement 
(8x). Prijswijzigingen voorbehouden. Abon-
nementen kunnen worden afgesloten op-
krachttraining-vrouwen.nl/abonnementen.
Abonnementen worden aan het einde van 
de looptijd automatisch met dezelfde
looptijd verlengd tot weder opzegging. 
Abonnementsgelden dienen voor aanvang 
van de abonnementsperiode te worden 
 v oldaan. De levering van het tijdschrift kan 
anders worden opgeschort. Bij niet tijdige 
betaling van een doorlopend abonnement 
worden de vorderingen uit handen gegeven 
aan een incassobureau. De kosten die 
 daarmee samenhangen zullen in rekening 
worden gebracht.

Vragen over abonnementen
admin@krachttraining-vrouwen.nl voor 
adreswijzigingen, opzeggingen en andere 
veelgestelde vragen. Opzeggingen dienen 4 
weken voor afloop van de abonnementsperi-
ode in ons bezit te zijn.
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Krachttraining Voor Vrouwen
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1013DX Amsterdam

Bladmanagement
Rowan Blom
T: +31 (0)6 173 851 58
rowan@krachttraining-vrouwen.nl
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Wilt u adverteren in ons magazine  
of een partnership met ons aangaan?
Neem dan contact op met Rowan Blom via
adverteren@krachttraining-vrouwen.nl

Privacy
Krachttraining Voor Vrouwen legt in het kader  
van haar dienstverlening gegevens van haar 
 abonnees en klanten vast. Deze gegevens worden 
gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en 
om abonnees en klanten te informeren over 
 relevante producten en diensten van KVV. Als je 
geen prijs stelt op deze  informatie, kun je dit door-
geven aan  redactie@krachttraining-vrouwen.nl of 
opzeggen via de link onderaan een van de e-mails.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde 
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
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HOE VOORKOM JE 
OVERREACHING?

 Nooit meer een blessure! 

TRAIN HARD
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dus merken aan verminderde prestaties 
en een afname van kracht. Je kunt je 
spieren steeds minder belasten. Ook heeft 
je zenuwstelsel door het te hard trainen 
klappen gekregen, waardoor je last kunt 
krijgen van vermoeidheidsklachten. Je 
herstelcapacitiet neemt af, waardoor de 
kans op blessures groter wordt.

Een blessure ontstaat vaak door het hanteren van een verkeerde techniek. 
Dit kan beginners overkomen, maar ook gevorderden kunnen een oefening 
niet goed uitvoeren als ze omhoog gaan in gewicht. Als het gewicht te zwaar 
wordt, kan je lichaam gaan proberen om ergens anders kracht vandaan te 
halen. Hierdoor kun je ook als gevorderde een verkeerde techniek hanteren. 
Naast het hanteren van een verkeerde techniek kan ook overreaching een 
blessure veroorzaken. Hoe voorkom je overreaching, zodat je goed blijft 
presteren en geen blessures oploopt?

Andere factoren uitsluiten

Nemen je prestaties af en voel je je 
vermoeider? Aangezien overreaching 
slechts weinig voorkomt, is hier vaak geen 
sprake van. Zeker niet als je met een 
normaal volume traint en niet steeds tot 
falen traint.

Het is waarschijnlijker dat je
prestatie-afname en/of vermoeidheid 
worden veroorzaakt door leefstijl-
lfactoren, zoals voeding, slaap en stress. 
Ga daarom eerst na of dit allemaal in orde 
is en pas dit eventueel aan.

Kun je deze factoren allemaal uitsluiten 
en ben je iemand die graag hard traint? 
Dan kan het zijn dat er wel sprake is van 
overreaching. Om dit te bepalen kun je 

Vaak wordt er niet gesproken van over-
reaching, maar van overtraining. 
Overtraining komt echter vrijwel nooit 
voor. Je spreekt pas van overtraining als 
je weken- tot maandenlang geen zin hebt 
om te trainen, veel minder kracht hebt en 
last hebt van psychologische problemen.

Wat is overreaching?

Bij overreaching zijn je prestaties en/of 
kracht voor een kortere termijn 
afgenomen. Gelukkig krijgen niet veel 
mensen hiermee te maken, omdat je 
hiervoor lange tijd op een te hoog niveau 
moet trainen.

Gevolgen van overreaching

Als er sprake is van overreaching, zul je 

“Prestatie-afname en 
vermoeidheid worden 
vaak veroorzaakt door 

leefstijlfactoren en 
niet door 

overreaching.”
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kijken of één of meerdere van de volgende 
oorzaken op jou van toepassing zijn.

Oorzaken van overtraining

Continu tot falen trainen

Je wilt graag het maximale uit je training 
halen en daarom blijf je continu tot falen 
trainen. Dit zal echter niet leiden tot meer 
vooruitgang. Je lichaam kan dan op den 
duur niet meer herstellen van de 
belasting, waardoor je minder gaat 
presteren. Uiteindelijk kan dit tot overre-
aching leiden.

tijdlang wekelijks boven je MRV blijft 
trainen, kun je te maken krijgen met 
overrreaching.

Hoe voorkom je
overreaching?

Niet tot falen trainen

Natuurlijk wil je wel een keer testen wat je 
nu maximaal kunt squatten of benchen. 
Dan zul je tot falen moeten trainen. Een 
enkele keer is ook geen probleem, maar 
blijf dit niet elke training doen. Hard 
trainen is goed, maar je hoeft niet steeds 
tot het gaatje te gaan.

Over het algemeen kun je het beste steeds 
minimaal één tot twee herhalingen voor 
falen stoppen met je set.

Niet te veel volume

Ook is het belangrijk om niet te veel 
volume te draaien per week, in ieder geval 
niet meer dan 20 sets per spiergroep per 
week.  Hiernaast zie je wat de ideale 
volumes per week zijn voor de verschil-
lende trainingsniveaus bij een goede 
herstelcapaciteit. Houd er wel rekening 
mee dat dit slechts richtlijnen zijn.

Beginners: 8 – 12 werksets per spier-
groep per week

Halfgevorderden: 16 – 18 werksets per 
spiergroep per week

Gevorderden: 20 – 30 werksets per 
spiergroep per week
Eet je te weinig eiwitten, slaap je niet 
goed of heb je veel stress? Dan is je 
herstelcapacitiet verminderd en is het 
aan te raden wat minder volume per 
week te draaien.

Reps verlagen of reactief 
deloaden

Als je merkt dat je minder goed 
presteert, kan het goed zijn om het wat 
rustiger aan te doen. Hiermee kun je 
overreaching voorkomen of - als er al 
sprake is van overreaching - dit 
tegengaan.

Dit doe je door je reps te verlagen of te 
deloaden. Bij het verlagen van je reps 

“Continu tot falen 
trainen leidt vaak niet 

tot vooruitgang.”

Te hoog volume

Je kunt per week per spiergroep maar een 
maximaal volume draaien. Dit is de 
zogenaamde MRV. Tot aan dit punt kun je 
nog goed herstellen van je work-outs, 
waardoor je de volgende work-out weer 
optimaal kunt presteren Als je een 
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“Bij reactief deloaden 
gooi je het gewicht 
omlaag of stop je 
helemaal met de 
desbetreffende 

oefeningn.”

doe je de eerste set bijvoorbeeld één rep 
minder dan daarvoor en de volgende sets 
enkele reps minder. Als je merkt dat dit 
beter gaat, doe je dit de volgende 
work-out ook weer. Gaat het nog steeds 
niet goed en voel je je nog steeds 
vermoeid? Ga dan de volgende work-out 
weer iets omlaag in reps.

Merk je dat je tijdens de eerste set van 
een oefening dat je flink onderpresteert? 
Dit doe je door het gewicht omlaag te 
gooien of helemaal te stoppen met de 
oefening. De volgende work-out voer je 
deze oefening uit met een stuk minder 
gewicht. Door direct bij te stellen als het 
echt niet goed gaat voorkom je overrea-
ching en blessures.

Rowan Blom

Ik ben oprichtster van KVV en fanatiek  
krachtsportster. Met ons online platform en ons 
magazine wil ik vrouwen die aan krachttraining 
doen of hiermee willen starten informeren, 
 motiveren & samenbrengen.

 krachttraining-vrouwen.nl    

 Krachttraining Voor Vrouwen
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MIJN KRACHT 
  Van alcoholprobleem 

 naar powervrouw  
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DREAM BIG

Debbie heeft een liefdeloze jeugd gehad en stortte zich in twee 
toxische relaties. Ze werd gemanipuleerd en mishandeld en voelde 
zich niets meer waard. Ze vluchtte in alcohol en drugs en werd 
uiteindelijk afhankelijk van alcohol. Sporten probeerde ze wel, 
maar dit hield ze niet vol. Toen ze in verwachting raakte, besloot ze 
te veranderen. Ze stopte met de alcohol en begon aan een 
opleiding. Debbie vertelt...

Ik heb tot dusver geen gemakkelijk leven 
gehad en een erg liefdeloze jeugd. Ik 
groeide op met een chronisch zieke en 
labiele moeder die niet in staat was om 
voor mij te zorgen. Mijn vader verliet ons 
toen ik zes was en koos voor een nieuw 
leven met een nieuwe vrouw en een 
nieuw kind. Na het vertrek van mijn vader 
stortte mijn moeder in en belastte ze mij 
met al haar problemen. Daarnaast zorgde 
ik vaak voor mijn moeder, vanwege haar 
ziekte. Dit zorgde voor een erg verstoorde 
relatie tussen ons beiden, met veel ruzies 
en geestelijke, maar soms ook lichamelijke 
mishandeling tot gevolg.

Op mijn dertiende werd ik door de 
kinderbescherming uit huis geplaatst en 
kwam ik in een tehuis terecht. Daar heb 
ik tot mijn zestiende gewoond. Op mijn 
vijftiende leerde ik een jongen kennen 
waar ik mij uit volle macht aan vast heb 
geklampt. Eindelijk was ik niet meer 
alleen!

Gekleineerd en mishandeld

Natuurlijk was dit geen goede basis voor 
een relatie. Hij misbruikte de macht die 
ik hem gaf. Hij ontwikkelde zich tot een 
ware drugsdealer en behandelde mij erg 
slecht. Dagelijks werd ik gekleineerd 

klem zoop, in een poging mijn emoties te 
verdringen.

Ik besloot te gaan fitnessen, wat me een 
doel gaf en een reden om geen alcohol 
te drinken. Soms ging dit goed, maar 
uiteindelijk verviel ik toch weer in oude 
patronen. Ik raakte depressief en zag het 
leven niet meer zitten.

Het was pas toen ik in verwachting 
raakte, dat ik echt besloot het anders te 
willen doen. Ik wilde dit kindje een beter 
leven geven dan ik zelf heb gehad en ik 
wilde zowel voor hem als voor mezelf 
iets van dit leven maken! Ik stopte met 
drinken en begon met het volgen van een 
opleiding. 

Op mijn 21e heb ik anorexia gehad, 
waardoor ik altijd met mijn lichaam 
en mijn voeding bezig ben geweest. 
Fitness zorgde ervoor dat ik hier op een 
gezonde manier mee om heb leren gaan. 
Ik bedacht dat als dit voor mij werkte, 
anderen hier ook wat aan zouden kunnen 
hebben. Ik besloot met mijn ervaring ook 
andere mensen te helpen en volgde een 
aantal toonaangevende opledingen binnen 
de fitnessbranche. 

Coaching 

Ik liep al een hele tijd rond met het idee 
voor mezelf te willen beginnen. Ik zat 
in de WW en ik kon een startersperiode 
aanvragen. Ik had weinig te verliezen, 
dus heb ik gewoon de stoute schoenen 
aangetrokken. Inmiddels heb ik nu mijn 
eigen onderneming van waaruit ik mensn 
persoonlijk coach.

Ik wil graag iets voor mensen betekenen 

en onderuit gehaald.Als ik een grote 
mond gaf werd ik geslagen. "Dat heb je 
verdiend", zei hij dan. 

Uiteindelijk heeft het me elf jaar van 
mijn leven gekost om uit deze relatie te 
ontsnappen. Ik geloofde namelijk ook 
dat ik niet meer waard was. Na iedere 
poging die ik ondernam om weg te gaan, 
ging ik weer terug. Alleen zijn was nog 
ondraaglijker, aangezien het vooral 
bevestigde dat er niemand was die van me 
hield. 

Vlucht naar Ibiza

Na het definitief beëindigen van deze 
relatie kreeg ik een baantje aangeboden in 
een restaurant in Ibiza. Ik was niet happy 
met mijn toenmalige baan en dacht: 'als 
ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit 
meer'. Dus drie weken later zat ik op 
Ibiza. Achteraf was dit echt een vlucht. 
Ik heb me dan ook twee zomers flink 
in het uitgaansleven gestort, waarbij ik 
overmatig veel alcohol en drugs gebruikte. 

Afhankelijk van alcohol

Na twee zomers in Ibiza verttok in naar 
Barcelona, waar ik drie jaar heb gewoond. 
Hier sloeg mijn party lifestyle om naar 
een afhankelijkheid van alcohol.  Ook hier 
raakte ik in een toxische relatie verstrikt, 
waarbij ik me na iedere heftige ruzie 

“Ik stortte me in het 
uitgaansleven en 

gebruikte overmatig 
veel alcohol en drugs.”

“Ik geloofde dat ik 
niet meer waard was, 
waardoor het me elf 

jaar kostte om uit een 
toxische relatie te 

komen.”
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in het leven. Uit eigen ervaring weet ik 
dat het leven niet altijd gemakkelijk is. 
Daarom wil ik graag een bijdrage leveren 
en helpen het leven van anderen een 
beetje beter te maken. Ik denk dat fitness 
daarvoor een hele goede tool is. 

Doelen

Het belangrijkste doel wat ik heb 
verwezenlijkt is dat ik op een gezonde 
manier heb leren omgaan met voeding 
en mijn lijf. Ik heb mijn afhankelijkheid 

van alcohol weten te doorbreken en heb 
mijn hart gevolgd. Mijn opledingen zijn 
afgerond en ik ben voor mijzelf begonnen. 
Daarnaast ben ik een heel zorgzame en 
liefdevolle moeder en lukt het me aardig 
het moederschap met mijn dromen te 
combineren.

Hoe moeilijk het soms ook was, ik ben 
altijd kleine stapjes vooruit blijven zetten. 
Ieder stapje voorwaarts was een stap in 
de goede richting. Ik heb erg veel geluk 
gehad met mijn sterke mindset. Ik zou 
niet weten of ik het anders had gered.. 

Starten met 
fitness

 Tips van Debbie 

Zorg voor een goed plan! Als je 
niet weet wat je doet en waarom 

je het doet, is het lastig om
gemotiveerd te blijven.

°

Begin bij de basis. Je hebt geen 
fancy oefeningen nodig om tot 

goede resultaten te komen. 

°

Techniek gaat boven alles!

“Door steeds kleine 
stapjes vooruit te 
zetten heb ik mijn 

opleidingen afgerond 
en ben ik voor mezelf 

begonnen.”
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Debbie Peverelli

Mijn naam is Debbie Peverelli, mama van Shaian 
van zestien maanden. Drie jaar geleden vond ik mijn 
passie in fitness en besloot ik hier mijn beroep van te 
maken. Inmiddels heb ik mij door verschillende 
vidence based opleidingen ontwikkeld tot Personal 
Trainer & Healthcoach. Het is mijn missie om men-
sen te voorzien van betrouwbare informatie op het 
gebied van krachttraining, zodat zij goed geïnfor-
meerd hun doelen kunnen bereiken! Op mijn Insta 
geef ik je een kijkje in mijn leven, deel ik mijn eigen 
fitnessjourney en geef ik praktische tips omtrent 
krachttraining. 

 the-lift.nl     theliftnl

Fotografie: @oneleggedlifter 

In het najaar van dit jaar wil ik graag een 
bikini wedstrijd doen. Als ik genoeg massa 
heb in wellness klasse. Verder wil ik in 
de toekomst het esthetische een beetje 
loslaten en me vooral gaan richten op 
kracht en gaan powerliften. Ik hoop dit 
jaar een 100 kg squat te behalen.

Op persoonlijk vlak wil ik nog meer leren 
en groeien, nog meer van mijn zoon 
genieten en nog liefdevoller leven. 

Gemotiveerd

Door mijn werkzaamheden als PT’er 
ben ik vaak op de sportschool aanwezig. 
Toch word ik regelmatig snel in beslag 
genomen door de dag, waardoor mijn 
training er soms bij in dreigt te schieten. 
Als alleenstaande moeder is dit echter 
het enige moment voor mezelf, dus dit 
probeer ik echt in mijn agenda te blokken. 

Ik ga dan ook gewoon. Ik geef mezelf 
eigenlijk geen andere keuze of gelegenheid 
er überhaupt over na te denken. Ik heb 
een doel en 90% van de tijd zorg ik dat 
mijn acties daar een bijdrage aan leveren. 

Debbie als coach
Wil jij je door Debbie laten coachen? Dat kan!

Krachttraining Voor Vrouwen werkt al geruime tijd met haar samen. e 
heeft enorm veel kennis in huis en we zijn er dan ook van overtuigd 

dat zij de ideale coach is om jou te ondersteunen bij het behalen van 
je doelen!

De persoonlijke coaching van KVV en The Lift bestaat uit:

✓ Continu bijgewerkt trainingsschema op maat
✓ Techniekanalyse d.m.v. video’s

✓ Voedingsbegeleiding
✓ Hulp bij het ontwikkelen van een duurzame leefstijl

✓ 24/7 WhatsApp contact
✓ Wekelijkse check-in

✓ Toegang tot de app waarin je jouw progressie kunt bijhouden, kunt 
deelnemen aan challenges en nog heel veel meer

Meer info & aanmelden ->

https://krachttraining-vrouwen.nl/persoonlijke-coaching/
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"FORGET SKINNY,
I'M TRAINING TO

BECOME A BADASS"
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DISCIPLINE
OPBOUWEN

  4 PRAKTISCHE TIPS  

Je hebt motivatie nodig om te beginnen met sport en een 
gezonde levensstijl. Hier kun je echter niet op blijven teren. Op 

sommige momenten zit je misschien niet lekker in je vel, 
waardoor je geen motivatie meer hebt. Dan is discipline 

hetgene wat je nodig hebt om toch door te gaan. Met deze tips 
bouw jij discipline op!

DREAM BIG
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2. Begin klein

Omdat discipline als een soort spier werkt, kun je dit ook 
uitputten. Je hebt dagelijks maar een beperkte hoeveelheid 

discipline tot je beschikking. Naarmate je meer discipline 
ontwikkelt, zal deze hoeveelheid steeds groter worden.

Wil je elke dag twee uur gaan sporten, alleen nog maar 
gezond eten én mediteren voor het slapen gaan? 

Waarschijnlijk gaat het je niet lukken om dit allemaal tegelijk 
te doen, omdat je discipline gedurende de dag uitgeput raakt. 

Begin eerst met één van deze dingen en doe dit een aantal 
weken of maanden lang. Vervolgens kun je aan het volgende 

punt werken.

Maak de stap ook klein. Als je nooit sport en nu ineens twee 
uur per dag wilt gaan sporten, is dat een te grote verandering. 
Het wordt moeilijker om jezelf elke keer te pushen (en voor je 
lichaam is het waarschijnlijk ook wat teveel). Hetzelfde geldt 

voor het omgooien van je hele patroon. Je kunt dit beter 
stapje voor stapje steeds meer uitbreiden. Ga elke dag (of 

drie keer per week) een half uur sporten of verander eerst één 
maaltijd.

1. Train je
wilskracht

“Discipline kun je 
vergelijken met een spier.”

Discipline of wilskracht kun je eigenlijk zijn als 
een soort spier. Als je deze spier regelmatig 

traint, bouw je steeds meer discipline op. Train 
je het niet? Dan wordt het juist steeds minder.

Wil je meer discipline opbouwen? Dan zul je dit 
dagelijks moeten trainen. Dit doe je door elke 

dag iets te doen waar je geen zin in hebt. Push 
jezelf en doe het toch.

Het misschien niet altijd even leuk, zeker als je 
normaal gesproken jezelf niet echt pusht. Maar 
je zult merken dat je na verloop van tijd steeds 
meer discipline opbouwt, waardoor het steeds 

makkelijker wordt!
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3. Onderhandel 
met jezelf

4. Betrek het niet op jezelf

“Soms blijven we uren met een 
taak in ons hoofd zitten, terwijl 

we het binnen 15 minuten zouden 
kunnen afhandelen.”

Proberen je gedachten je over te halen om je 
favo serie te kijken in plaats van naar de 

sportschool te gaan? Het is belangrijk dat je 
hier niet aan toegeeft en jezelf pusht om toch 

te gaan sporten.

Aan de andere kant is het ook niet goed om 
deze gedachten uit te bannen. Ze komen dan 
straks waarschijnlijk weer terug en het wordt 

dan steeds moeilijker om ze te negeren.

Je kunt beter met jezelf onderhandelen: 'Als ik 
naar de sportschool ben geweest, ga ik daarna 

een uur lang mijn favo serie kijken.' Als je dit 
met jezelf afspreekt, zullen de gedachten 

minder snel terugkomen.

Vaak blijven we dingen uitstellen die niet eens zoveel tijd 
kosten: een lastig telefoontje, je voorbereiden op een 

moeilijk gesprek, de afwas... Meestal heb je zo'n taak binnen 
15 minuten gedaan, maar toch schuif je het maar voor je uit. 

Gevolg: je blijft hier uren mee in je hoofd zitten en kunt je 
niet echt ontspannen.

Hoe zorg je er nu voor dat het gemakelijker wordt om dit 
soort taken te doen? Heel simpel: door het niet op jezelf te 

betrekken. Probeer wat afstand te nemen en zie de taak los 
van je emoties en gedachten. Zie het gewoon als iets wat 

moet gebeuren. Ook al zijn sommige taken makkelijker dan 
andere: een taak blijft gewoon een taak.

Rowan Blom

Ik ben oprichtster van KVV en fanatiek  
krachtsportster. Met ons online platform en ons 
magazine wil ik vrouwen die aan krachttraining 
doen of hiermee willen starten informeren, 
 motiveren & samenbrengen.

 krachttraining-vrouwen.nl    

 Krachttraining Voor Vrouwen
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1

WORKOUT

FULL BODY
SCHEMA

Onze personal trainers zorgen ervoor dat we je elke editie van  
dit blad een mooi trainingsschema kunnen aanbieden. Deze keer hebben 
zij een full schema voor jou samengesteld. Je kunt deze work-out twee of 

drie keer per week doen.

De oefeningen in dit schema kun je zowel in de sportschool als thuis 
doen. Train je thuis? Zorg er dan voor dat je dumbbells in huis hebt en 

het liefst ook een weerstandsband.

Lunge
4 x 10 reps - 2 - 5 min. rust

Zet met één been een flinke pas naar
voren. Laat het andere been staan. Zak 

nu naar beneden totdat je voorste been 
in een hoek van ongeveer 90 graden 
komt te staan. Houd je buikspieren 
aangespannen en zorg ervoor dat je 

tijdens het zakken vooral een stretch 
voelt in je billen.

TRAIN HARD
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2

4

Bench Press
4 x 10 reps - 2 - 5 min. rust

Laat de barbell naar beneden zakken tot 
hij je borst raakt. Druk hem daarna weer 
omhoog zonder je ellebogen te
overstrekken.

Dumbbell Row
4 x 10 reps - 2 - 5 min. rust

Zet één knie en één hand op een bankje en 
houd je andere been bijna gestrekt. Trek de 
dumbbell langs je lichaam omhoog en laat 
hem langzaam weer zakken. Herhaal dit 10 
reps en doe dit vervolgens ook met je
andere arm.

Romanian Deadlift
4 x 10 reps - 2 - 5 min. rust

Pak de barbell met beide handen op schouderbreedte vast   
en houd je rug recht. Kom omhoog met een beweging 

vanuit je heupen.  Laat de barbell langzaam weer zakken 
tot net boven de grond.  Herhaal dit.  Houd je rug goed 

recht tijdens de gehele oefening.

Train je thuis? Vervang deze oefening dan 
door een Single Leg Romanian Deadlift.

3
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5 Lat Pulldown
2 x 10 reps - 2 - 5 min. rust

Pak de stang met beide handeneven breed 
vast. Trek de stang snel naar beneden tot
ongeveer kin-hoogte en laat de stang
langzaam weer terug omhoog gaan. Houd 
gedurende de gehele oefening je rug iets 
hol en let erop dat je je schouders niet op-
trekt.

Seated Calf Raise
4 x 10 reps - 2 - 5 min. rust

Ga op een Calf Raise of Leg Press machine zitten. Zet je 
tenen op het onderste deel voor je voeten. Laat je
hielen nu gecontroleerd naar beneden zakken. Breng je 
hielen vervolgens weer omhoog (alsof je op je tenen 
gaat staan).

Train je thuis? Vervang deze oefening dan door een 
Seated Calf Raise (staande variant).

Hip Thrust
4 x 10 reps - 2 - 5 min. rust

Ga met je bovenrug op een verhoging
liggen en zet een barbell op hoogte van je 
heupen. Til het gewicht omhoog. Houd
bovenin even vast en span je bilspieren 
hier zo hard mogelijk aan.

6

7
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"NEVER GIVE UP ON 
SOMETHING THAT YOU 

REALLY WANT"
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EAT WELL

De laatste decennia hebben we voedsel in overvloed, met 
overgewicht en allerlei gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hierdoor 
rijst regelmatig de vraag ‘wat is nu gezonde en ongezonde 
voeding?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen we 
eerst moeten ontleden wat voeding precies is en welke functie 
het heeft in ons lichaam. 

ONGEZONDE &
GEZONDE
VOEDING

 Hoe bepaal je wat goed is?
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Energie

Voedsel voorziet ons van energie, uitge-
drukt in kilocalorieën (Kcal). De energie 
die we uit voeding halen wordt gebruikt 
voor al onze lichaamsfuncties. Het stelt 
ons in staat te bewegen en te ademen, 
maar het is ook verantwoordelijk voor 
bijvoorbeeld onze cognitieve functies en 
het kloppen van ons hart. Alle processen 
in ons lichaam worden in stand gehouden 
door de energie die we uit voeding halen.

Macronutriënten

De energie uit onze voeding wordt 
geleverd door een drietal macro-
nutriënten: koolhydraten, eiwitten en 
vetten. 

Koolhydraten

Koolhydraten zijn de belangrijkste 
energieleverancier voor ons lichaam en 
leveren 4 Kcal per gram. Bronnen van 
koolhydraten zijn onder andere aardap-
pelen, brood, fruit, pasta en rijst. 

Eiwitten

De voornaamste functie van eiwitten in 
ons lichaam is het behoud en herstel van 
onze spieren en huid. Eiwitten leveren net 
als koolhydraten 4 Kcal per gram. 
Producten die veel eiwitten bevatten zijn 
vlees, vis, eieren, zuivel, peulvruchten en 
sojaproducten. 

Vetten

Vetten leveren 9 Kcal per gram en hebben 
tevens een belangrijke taak in ons 
lichaam. Ze zijn verantwoordelijk voor het 
naar behoren laten functioneren van onze 
hormoonhuishouding. Oliën, boter, pitten, 
noten en zaden zijn producten die veel 
vetten bevatten.

Ieder macronutriënt vervult dus een 
unieke functie in ons lichaam en alle drie 
zijn ze belangrijk voor het in standhouden 
van onze lichaamsfuncties.  

Micronutriënten

Behalve koolhydraten, eiwitten en vetten 
hebben we vitaminen en mineralen nodig 
om ons lichaam goed te laten functio-
neren. Vitaminen en mineralen noemen 
we ook wel micronutriënten en zitten 
vooral in onbewerkte producten. 

Bewerkte producten

Tegenwoordig heeft veel van onze voeding 
een bewerking ondergaan. Door deze 
bewerking gaan vaak veel voedingsstoffen 
verloren. Hierdoor bevatten veel bewerkte 
producten vaak nog maar weinig 
micronutriënten.

Producten worden dusdanig bewerkt, 
waardoor we ze lekkerder vinden. Combi-
naties van suiker en vet of zout en vet 
doen het bij de meeste mensen erg goed, 
waardoor het voor producenten 
interessant is om ze te produceren. De 
producten in deze categorie zijn meestal 
relatief hoog in koolhydraten en vetten, 
maar laag in eiwitten. 

Voeding = neutraal

Je zou kunnen stellen dat voeding die veel 
nutriënten bevat ‘gezond’ is en dat 
producten die bewerkt zijn - en daarom 
minder nutriënten bevatten - ‘ongezond’ 
zijn. Of een product gezond of ongezond 

ONGEZONDE &
GEZONDE
VOEDING

is, hangt echter volledig af van de context. 
In de basis zijn alle voedingsmiddelen 
namelijk neutraal. 

“Met af en toe een 
stukje taart eten is 

niets mis.”

Laten we taart als voorbeeld nemen. Taart 
is een bewerkt product en bevat relatief 
veel koolhydraten en vetten. Daarnaast 
bevat het maar weinig tot geen 
micronutriënten. Opzichzelfstaand is 
taart echter geen ongezond product. 
Wanneer je een evenwichtig voedingspa-
troon hebt, veel onbewerkte producten 
eet en voldoende micronutriënten 
binnenkrijgt, dan is er helemaal niets mis 
met af en toe een stukje taart eten. Eet je 
taart als ontbijt, lunch en diner? Dan kun 
je zeggen dat dit niet zo gezond is. Je 
spreekt dan van een ongezond voedings-
patroon, niet zozeer van een ongezond 
product.

Of een product ongezond is, hangt dus af 
van de context. Hetzelfde geldt voor 
‘gezonde’ producten. Producten die veel 
nutriënten bevatten, leveren een belang-
rijke bijdrage aan het goed laten functio-
neren van ons lichaam. Het is daarom 
belangrijk dat het overgrote deel van wat 
je eet uit onbewerkte producten bestaat. 
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Dit betekent alleen niet dat je onbewerkt 
voedsel onbeperkt kunt eten. Wanneer je 
structureel te veel eet en daarmee je 
energiebalans overschrijdt (meer eten dan 
je verbruikt), dan zal je lichaamsgewicht 
toenemen. Dit heeft mogelijke gezond-
heidsproblemen tot gevolg. 

Voeden vs. vullen

Een gezond voedingspatroon bevat dus 
voornamelijk onbewerkte, nutriëntrijke 
producten. Wanneer je een dergelijk 
voedingspatroon hanteert, dan ben je je 
lichaam aan het voeden. Je stopt iets in je 
lichaam dat een belangrijke bijdrage 
levert aan het optimaal laten functio-
neren van alle lichamelijke processen. Het 
tegenovergestelde van voeden is vullen. 
We spreken van vullen wanneer je 
voornamelijk voor producten kiest die 
weinig voor je lichaam doen en die vooral 
zorgen voor vulling. 

Je kunt je lichaam op drie verschillende 
niveau’s voeden: op celniveau, door het 

Maag

Het voeden van de maag draait vooral om 
het tegengaan van honger. Vezels leveren 
hierin een belangrijke bijdrage, evenals 
producten met een lage energiedensiteit 
(producten met een groot volume in 
relatie tot het aantal calorieën die ze 
bevatten). Producten die voor 
maagvulling zorgen zijn wortelgroente en 
volle granen.  

Mond

Het voeden van de mond doen we door 
het eten van producten die we vooral heel 
lekker vinden. Tot deze categorie behoren 
vloeibare calorieën, zoals sappen en 
frisdranken, bewerkte producten met een 
combinatie van vet en suiker of vet en 
zout en smaakversterkers.

Voor optimale gezondheid is het van 
belang om in de eerste plaats onze cellen 
te voeden. Hiervan heeft ons lichaam het 
meest profijt. Het voeden van de maag 

“Je cellen voed je met 
micronutriënten en 
eiwitten en je maag 

met vezels en 
producten met een 

lage energiedensiteit.”

voeden van de maag én door het voeden 
van de mond. 

Cellen

Het voeden van de cellen betreft het 
toedienen van producten die goed zijn 
voor het lichaam, waardoor het optimaal 
kan functioneren. Het gaat dan om 
groente en fruit die belangrijke 
micronutriënten bevatten. En over essen-
tiële eiwitten, die bijvoorbeeld aanwezig 
zijn in vlees, vis, eieren, en zuivel. Ook 
essentiële vetten voeden onze cellen. 
Denk aan roomboter, olijfolie, pitten, 
noten en zaden. 
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neemt ook een belangrijke plek in. Het 
draagt bij aan verzadiging, waardoor je 
langer vol zit en overeten voorkomen 
wordt. Het voeden van de mond doet het 
minst voor ons lichaam, omdat deze 
categorie producten weinig nutriënten 
bevat. Daarnaast zijn we geneigd om van 
bewerkte producten die we lekker vinden 
te veel te eten. Wanneer dit structureel 
gebeurt en we aankomen in gewicht kan 
dit tot problemen leiden.

Take home message

Een voedingsmiddel is in isolatie dus 
nooit gezond of ongezond. Dit hangt 
volledig af van de context. Het gebruik 
van deze termen werkt vaak alleen een 
verstoorde relatie met voeding in de hand, 
omdat bepaalde voedingsmiddelen 
verheerlijkt worden en anderen juist 
gedemoniseerd. Voeding is neutraal.

“Weet dat een 
opzichzelfstaand 
voedingsmiddel 

neutraal is en geniet 
af en toe van een 
koekje, taartje of 

pizza.”

Natuurlijk wil je zoveel mogelijk 
producten eten die een positieve bijdrage 
leveren aan de processen in je lichaam en 
daarmee aan je gezondheid. Met het eten 
van een koekje, taartje of pizza op zijn tijd 
is echter niets mis. Toch wil je er op zijn 
minst voor zorgen stabiel te blijven in 
gewicht en niet aan te komen, aangezien 
juist gewichtstoename voor gezondheids-
problemen kan zorgen. 

Debbie Peverelli

Mijn naam is Debbie Peverelli, mama van Shaian 
van zestien maanden. Drie jaar geleden vond ik mijn 
passie in fitness en besloot ik hier mijn beroep van te 
maken. Inmiddels heb ik mij door verschillende 
vidence based opleidingen ontwikkeld tot Personal 
Trainer & Healthcoach. Het is mijn missie om men-
sen te voorzien van betrouwbare informatie op het 
gebied van krachttraining, zodat zij goed geïnfor-
meerd hun doelen kunnen bereiken! Op mijn Insta 
geef ik je een kijkje in mijn leven, deel ik mijn eigen 
fitnessjourney en geef ik praktische tips omtrent 
krachttraining. 

 the-lift.nl     theliftnl
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HEB JIJ OOK LAST 
VAN EEN 

SINAASAPPELHUID?
 Oorzaken & oplossingen 

EAT WELL
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Tot wel 98% van de vrouwen heeft last van een sinaasappelhuid, oftewel 
cellulite. Hierdoor lijkt je huid hobbelig. Dit noemen we ook wel 'putjes'. 
Wat zijn de oorzaken hiervan en hoe kun je dit verminderen?

Cellulite is een bepaalde staat van de huid  
die je vrijwel alleen bij vrouwen ziet. 
Meestal is het zichtbaar op de dijen, billen 
en buik. De vercellen drukken hier naar 
buiten drukken. Ze drukken tegen het 
bindweefsel aan dat onder het huidop-
pervlak zit. Door veranderingen in de 
bloedtoevoer kan de vochtopbouw in het 
weefsel worden verhoogd. Hierdoor krijgt 
de huid een hobbelige structuur.

Waarom komt cellulite 
voornamelijk bij vrouwen 
voor?

Vrouwen hebben meer vetcellen dan 
mannen. Ook staan de vetcellen verticaal 
onder de huid, terwijl ze bij mannen juist 
horizontaal staan. Hierdoor zullen 
vetcellen bij vrouwen sneller tegen het 
bindweefsel duwen. Verder is het 
waarschijnlijk dat hormonen een belang-
rijke invloed hebben op het ontstaan van 
cellulite. Vrouwen hebben andere 

hormonen dan mannen, waardoor 
waarschijnlijk ook te verklaren is waarom 
cellulite meer bij vrouwen voorkomt.

Hoe wordt cellulite veroor-
zaakt?

De zogenaamde sinaasappelhuid wordt 
veroorzaakt door veranderingen in de 
structuur van de vetcellen en het 
bindweefsel onder het huidoppervlak. 
Verder is er bij cellulite ook sprake van 

veranderingen in de bloedtoevoer.

Waarom dit precies gebeurt is niet 
helemaal duidelijk. We lijkt het erop dat 
het vaak wordt veroorzaakt door een 
combinatie van verschillende factoren.
Hormonen

Bepaalde hormen spelen een belangrijke 
rol bij de opslag en afbraak van vet, zoals 
insuline en catecholaminen. Er wordt  
daarom gedacht dat deze hormonen van 
invloed zijn op de vorming van een 
sinaasappelhuid. Zo kunnen verhoogde 
insuline- of oestrogeenwaarden leiden tot 
vettoename, waardoor wordt gedacht dat 
bij de kans op cellulitevorming groter is 
bij insulineresistentie, tijdens de zwanger-
schap en tijdens de menopauze.  

Leefstijl

Ook je leefstijl kan bijdragen aan cellulite-
vorming. Als je een inactieve leefstijl hebt, 

“Vrouwen hebben 
meer vetcellen en een 

andere 
hormoonhuishouding, 

waardoor cellulite 
voornamelijk bij 

vrouwen voorkomt.”
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echter op dat voeding niet zo zeer een rol 
speelt. Het maakt dus niet echt uit wat je 
nu eigenlijk eet.

Er zijn wel insinuaties dat het eten van 
veel koolhydraten of een zoutrijk dieet 

kan bijdragen aan cellulite vorming, maar 
hier is te weinig bewijs voor.
Wat kun je doen tegen 
cellulite?

Gewicht verliezen

Gewichtstoename kan dus een rol spelen 
bij het ontwikkelen van cellulite. Daarom 
zou je denken dat cellulite verminderd 
kan worden door gewicht te verliezen.

In veel gevallen is dit ook juist, maar het 

kan de bloedtoevoer naar je cellen vermin-
deren. Dit kan opstapeling van vocht tot 
gevolg hebben, waardoor cellulite kan 
ontstaan of bestaande cellulite erger 
wordt. 

Gewichtstoename kan ook een oorzaak 
zijn van cellulite, aangezien er dan meer 
vet in het lichaam wordt opgeslagen. Het 
kan bestaande cellulite ook verergeren.

Heeft voeding geen invloed?

Aangezien gewichtstoename kan bijdragen  
aan de vorming van cellulite, heeft voeding 
gedeeltelijk wel invloed. Als je meer 
calorieën eet dan je behoefte en hierdoor 
te maken krijgt met overgewicht, kan dit 
bijdragen bijdragen aan het vormen van 
een sinaasappelhuid. Verder lijkt het  er 

kan ook zo zijn dat het niet afneemt of 
juist erger wordt. Uit een onderzoek is 
gebleken dat bij 32% de sinaasappelhuid 
juist erger werd.

Toch is het natuurlijk niet verkeerd om 
gewicht te verliezen als je overgewicht 
hebt. Dit is dus zeker het rpoberen waard.

Meer bewegen

Verder kan het ook helpen om minder te 
zitten en meer te bewegen. Hiermee 
verbeter je namelijk de bloedtoevoer. 

Goed slapen en minder stress

Daarnaast kunnen een goede slaap en 
verlaagde stressniveaus ook helpen tegen 
cellulite.

Behandelingen
Tegenwoordig zijn er meerdere behande-
lingen voor het verminderen van cellulite. 
Het effect van deze behandelingen is niet 
altijd bewezen en cellulite verdwijnt met 
een behandeling vrijwel nooit helemaal en 
voor altijd. Tochkan het de moeite waard 

“Gewichtsverlies kan 
helpen tegen cellulite, 
maar het kan het ook 

verergeren.”“Veel zitten kan een 
rol spelen bij de 

vorming van cellulite.”
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Het is misschien moeilijk om je sinaasappelhuid te accepteren, 
maar besef dat het een deel van jou is en dat het er nu een-

maal bij hoort. Vrijwel elke vrouw heeft hiet last van. Het hoort 
gewoon bij het vrouw zijn.

In de hudiige maatschappij vinden we dat het niet zou moeten 
bestaan. Op social media zie je vaak mooie foto's van vrouwen 
zonder cellulite, maar dat komt alleen maar doordat deze fo-

to's mooi bewerkt zijn. Hierdoor krijgen we vaak een vertekend 
beeld.

Je bent niet verpest als je cellulite hebt; je bent gewoon een 
vrouw!

 Ook met cellulite ben jij mooi!  

zijn om een hoger aangeschreven behan-
deling uit te proberen.

Crèmes

Er zijn verschillende crèmes te verkrijgen 
die cellulite zouden laten verwijderen en 
je zou ook een behandeling kunnen 
ondergaan. Helaas is er onvoldoende 
bewijs dat deze crèmes en lotions goed 
werken en zijn de voordelen niet altijd 
duidelijk.

Massage

Het lijkt erop dat massages kunnen 
helpen tegen cellulite. Het kan je huid op 
de korte termijn verbeteren. Helaas is 
niet duidelijk of dit ook op de langere 
termijn effectief is.

Lasertherapie

Lasertherapie vindt echt plaats onder de 
huid, waardoor dit succesvol zou kunnen 
zijn. Uit verschillende studies is ook 
gebleken dat lasertherapie cellulite 
verbetert. Wel is hier eigenlijk nog onvol-
dende bewijs voor, omdat dit slechts 
kleine onderzoeken waren.

Conclusie

Cellulite is vaak niet helemaal te 
voorkomen en er is geen behandeling om 
het geheel en voor altijd te laten 
verdwijnen. Je kunt het wel zoveel 
mogelijk voorkomen en verminderen met 
een actieve levensstijl, gewichtsverlies, 
slaapoptimalisatie en stressvermindering.

Rowan Blom

Ik ben oprichtster van KVV en fanatiek  
krachtsportster. Met ons online platform en ons 
magazine wil ik vrouwen die aan krachttraining 
doen of hiermee willen starten informeren, 
 motiveren & samenbrengen.

 krachttraining-vrouwen.nl    

 Krachttraining Voor Vrouwen
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In deze tijd is er zoveel te lezen over afvallen. Hierdoor zou je bijna 
vergeten dat er ook mensen zijn die juist willen aankomen! Vaak 
klinkt het voor mensen als muziek in de oren als ik vertel dat ik kan 
eten wat ik wil en daar eigenlijk niet van aankom. Maar 
ondergewicht is niet gezond en er zijn verschillende gezondheids-
risico’s als je ondergewicht hebt. Graag zou ik in dit stuk mijn 
ervaring willen delen en je tips willen geven als je ook last hebt van 
ondergewicht en dit wilt veranderen.

VAN 45,5 NAAR 
60 KILO

 Aankomen in gewicht 
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hoort gewoon bij je, net zoals je ook een 
langzamere stofwisseling kan hebben. Ik 
ben zelf half Indonesisch. De Indonesi-
sche kant van mijn familie komt ook 
moeilijk aan in gewicht.

Toen ik dit wist, begon ik met het maken 
van een plan om zoveel mogelijk calorieën  
binnen te krijgen. Ik begon met weight 
gainer shakes. Dit zijn shakes die je met 
melk of water kan aanmaken. Ik nam hier, 
naast mijn normale eten, drie op een dag 
van. Ik nam deze zelf in met volle melk, 
maar amandelmelk is ook een goede optie.
Eén shake is 887 calorieën. Ik kreeg in
totaal zo’n 3500-4000 Kcal per dag
binnen.

Dit heb ik negen maanden volgehouden 
en ik ben toen van 45,5 kilo naar 60 kilo 
gegaan. Het was geen makkelijke periode. 
Het nadeel van weight gainer shakes is 
dat je er een opgeblazen gevoel van kunt 

krijgen en er misselijk van kan worden.

Wat ook erg belangrijk is, is dat je deze 
shakes niet neemt als vervanger van een 
maaltijd, maar dat je ze ernaast neemt. 
Het is anders ongezond, omdat je vita-
mines en mineralen kan mislopen. Neem 
de shake ook altijd na een maaltijd en niet 
ervoor, anders zit je al vol voordat je aan 
je maaltijd gaat beginnen. 

In de maanden dat ik bezig was met aan-
komen, wilde ik weten of er ook een ander 
middel te krijgen dat mij kon helpen. De 
shakes begonnen mij tegen te staan. Toen 
kwam ik via Facebook iets nieuws tegen: 
Apetamin. De actieve stoffen lysine en cy-
proheptadine versnellen de vertering van 
aminozuren in het lichaam, waardoor er 
snel meer ruimte in het lichaam komt om 
meer calorieën te nuttigen. Apetamin 
helpt ruimte te maken voor het verte-
ringsproces en het opslaan van calorieën 
in het lichaam.

Ik kocht twee flessen om dit uit te probe-
ren. De eerste twee dagen kan je wat sla-
perig zijn. Ik heb dit gelukkig niet ervaren. 
De siroop neem je drie keer per dag: voor 
het ontbijt, lunch en avondeten. De twee-
de dag merkte ik na het innemen van de 

Vooroordelen 

Waar ik zelf veel tegenaan liep in mijn 
Weightgain Journey zijn de vooroor-
delen van mensen: "Je eet gewoon niet
genoeg." "Je moet blij zijn dat je zo slank 
bent." "Heb je anorexia?"

Als je van plan bent om aan te komen, 
laat je dan niet uit het veld slaan door wat 
andere mensen soms tegen je zeggen.
Helaas kunnen sommige vrouwen niet 
simpelweg meer eten. Vaak kun je
gewoon niet meer eten dan je al doet,
omdat je dan al vol zit.

Let’s get started

Toen ik me begon te verdiepen in het
aankomen in gewicht vond ik het eerst 
belangrijk om langs mijn huisarts te gaan. 
Zo kon ik erachter komen of er misschien 
eenmedische reden was waardoor ik mijn 
hele leven al ondergewicht had. Uit de 
testresultaten bleek dat ik een te snelle 
stofwisseling had. Lichamelijk werkte
alles gelukkig normaal, ook mijn
schildklier.

Er was alleen één probleem. Aan een te 
snelle stofwisseling kun je niets doen. Dit 

“Aan een te snelle 
stofwisseling kun je 

niets doen.”

EAT WELL
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siroop dat ik meer honger had dan nor-
maal. Ik raakte ook minder snel vol, ik 
kon meer brood eten dan normaal, en ik-
schepte bijna twee keer zoveel avondeten 
op. Door dit middel kon ik ongeveer 3000 
Kcal innemen zonder weight gainer shake. 
Hiermee ben nog drie kilo aangekome

Tip: als je hieraan begint, vergeet dan niet
extra eten te halen bij de supermarkt, 
want je blijft eten! Meer info vind je op de 
website van Apetaminshop.

Voeding

Je hoeft niet je hele eetpatroon om te 
gooien en je aan een strikt dieet te
houden om gezond aan te komen. Maar 
de balans tussen de vetten, eiwitten en 
koolhydraten moet goed zijn. Dit houdt 
voor mij in dat ik niet vijf keer per week 
fastfood moet gaan eten, maar ook
voedingsmiddelen waar meer gezonde
vetten in zitten.

Zorg dat je bij iedere maaltijd een vetrijk 
voedingsmiddel consumeert. Denk aan 
noten, zaden of pitten op je havermout of 
volle kwark. Verrijk je salade met avocado, 
noten, zaden of pitten. En een boterham 
besmeer je royaal met pindakaas. Je kunt 
door een smoothie ook een schep weight 
gainer doen. Er zijn op internet heel veel 
tips en recepten te vinden over calorierij-
ke voeding met vooral gezonde vetten. 
Ook zijn er repen op de markt die meer 
dan 500 calorieën bevatten.

Krachttraining tijdens
aankomen

Als je wilt beginnen met aankomen heb je 
de keuze om daarbij te gaan sporten of 
niet. Ik heb voor mijzelf de keuze gemaakt 
om niet te sporten tijdens het aankomen, 
omdat ik zoveel mogelijk massa wilde 
aankomen.

Ja, het is minder gezond om veel calorieën 
te eten en niet te sporten. Maar ik heb 
een doel gesteld: 60 kilo wegen. Daarna 
wilde ik pas starten met krachttraining. 
Als je minder goed eet en probeert om je 
lichaam wat meer volume te geven door te 
sporten zal dat niet veel effect hebben. 
Wanneer je te weinig eet zal je lichaam 
haar eigen spierweefsel namelijk als 
brandstof gebruiken. Als je te slank bent, 
is het bijna niet mogelijk om spieren te 
ontwikkelen die je er sterker en fitter uit 
laten zien. 

Toen ik de 60 kilo had gehaald begon ik 
met twee tot drie keer in de week kracht-
training. De eerste keer was moeilijk, ik 
merkte zeker dat ik negen maanden niks 
had gedaan. En dit was ook zeker aan mij 

“Je hoeft niet je hele 
eetpatroon om te 

gooien en je aan een 
strikt dieet te houden 

om gezond aan te 
komen.”
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Rowan Berretty

Mijn naam is Rowan en ik ben gek op kracht-
training, pizza en auto's. Ik ben werkzaam in de 
beveiligingssector als Security Host. Ik hoop 
mensen te kunnen helpen om in gewicht aan te 
komen!

  rowan.berretty

te zien. Ik ben erachter gekomen dat in 
mijn geval helaas veel vet naar de buik 
gaat!

Ik begon veel te trainen met losse gewich-
ten en later voegde ik daar ook compound 
oefeningen aan toe zoals Bench Press, 
Squats met gewicht en Deadlifts. Hierdoor 
ben ik in een jaar tijd 5 kilo afgevallen, 
maar mijn vetpercentage is een stuk lager. 
Dit houdt in dat ik veel kilo’s heb omgezet 
naar spier in plaats van vet. Ook merkte 
ik dat ik meer spiergroei had, omdat ik 
pas ging trainen nadat ik de extra kilo’s 
was aangekomen.

Hoe zorg je dat je niet meer 
afvalt?

Deze vraag heb ik vaak gekregen. Hoe 
zorg je dat je niet meer afvalt als je stopt 
met de weight gainer shakes en begint 
met sporten? Ten eerste is het belangrijk 
om de shakes langzaam af te bouwen. Je 
lichaam kan zo weer wennen aan een
gewoon eetpatroon zonder shakes. Ik heb 
de afbouw heel langzaam gedaan in één 
maand. De eerste week nam ik twee
shakes per dag in plaats van drie. De 
tweede week nam ik één shake in plaats 
van twee. De derde week nam in nog maar 
één shake en in de vierde week nam ik 
verdeeld over de week drie shakes.
Daarna stopte ik helemaal met de shakes. 
Hierdoor is het mij gelukt om redelijk op 
gewicht te blijven. Daarbij heb ik ook 
meer leren eten. Ik at meer dan voor ik 
begon met aankomen.

Hoe is het nu?

Vandaag de dag ben ik nog veel bezig met 
krachttraining en heb ik hier nog steeds 
heel veel plezier in. Ook heb ik altijd nog 
Apetamin op voorraad. Tussendoor ben ik 
helaas één keer ziek geweest, waardoor ik 
vier kilo kwijt was in één week. Ik heb
toen anderhalve maand weight gainer
shakes gedronken en daardoor ben ik 
weer wat kilo’s aangekomen.

Tegenslagen kunnen altijd voorkomen, net 
als wanneer je bent afgevallen en toch 
weer wat aankomt. Het hoort erbij. Het 
belangrijkste is dat je dan niet opgeeft en 
de draad weer oppakt!

Mocht je vragen hebben over aankomen, 
of welke weight gainer voor mij het beste 
heeft gewerkt, dan kun je mij altijd een 
mail sturen: rowanberretty@hotmail.com

Don’t wish for it, work for it!
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 TIP Twee verschillende soorten fruit 
mixen is vaak ook lekker. Neem dan 50 
gram van elk soort.

 Bereiding 

1 Pak een afsluitbare pot en mix   
 hierin de havermout met de melk en 

de koffie. Roer alles goed door elkaar en 
zit dit een nacht in de koelkast.

2 Voeg de volgende ochtend kwark  
 toe aan je overnight oats en versier 

het eventueel met mokkaboontjes.

KOFFIE
OVERNIGHT OATS

Ingrediënten
• 240 gr havermout

• 100 gr halfvolle melk (mag ook 
amandelmelk zijn)

•  1 theelepel oploskoffie

•  150 gr magere kwark

Ontbijt
Bereiden: 5 min.

Macro's 

1 portie = 1 pot

282 kcal

33% eiwit (22 gr)

53% koolhydraten (36 gr)

14% vet (4 gr)

Overnight oats zijn hip tegenwoordig. Het is een koude variatie op havermout pap 
en je kunt er eindeloos mee variëren. Om je ochtend te kickstarten kun je bijvoor-
beeld beginnen met deze koffie overnight oats. Het makkelijke is dat je je ontbijt 
grotendeels ’s avonds al klaar maakt en de volgende ochtend alleen nog hoeft aan 
te vullen met een paar lepels kwark. Weer eens iets anders dan die bak koffie met 
dat bammetje.

EAT WELL

Joyce Dijkhuizen

Hoi, Joyce hier! Met een druk leven vind ik het 
fijn om te weten waar ik aan toe ben qua 
voeding. Ik werk fulltime, ben Personal Body 
Coach en heb mijn eigen foodblog. Daarnaast 
heb ik al jaren een rugblessure, dus het sporten 
plan ik van dag tot dag in, afhankelijk van hoe 
het gaat. In het weekend maak ik een voedings-
schema en doe ik weekboodschappen om 
gezond de week door te komen. Via mijn blog en 
Instagram deel ik recepten, voedingsschema’s 
en fittips met jullie.

      fitfoodjoy.nl        fit.food.joy
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EAT WELL

 Bereiding 

1 Snijd de aardbeien in kleine stukjes 
 en meng ze door de hüttenkäse. Roer 

de kaneel door de kwark en snijd de 
stroopwafel in stukjes.

2 Doe het kwarkmengsel in een kom. 
 Voeg hier het hüttenkäsemengsel aan 

toe. Garneer met pindakaas, stukjes 
stroopwafel en muesli.

PINDAKAAS
CHEESECAKE BOWL

• 250 gr magere kwark

• 15 gr pindakaas

• 0,25 stroopwafel

• 75 gr aardbeien

• 1 tl kaneel

• 50 gr hüttenkäse

• 10 gr muesli

Ingrediënten

Ontbijt of 
snack 

Bereiden: 5 min.

Macro’s

1 portie = 1 bowl

360 kcal

36% eiwit (33 gr)

31% koolhydraten (29 gr)

33% vet (14 gr)

Houd je van kwark en pindakaas? Dan moet je deze 
heerlijke pindakaas cheesecake bowl met stroofwafel 
en aardbeien zeker eens proberen!

Veerle

Mijn naam is Veerle, schrijfster van Fitcooking. Ik heb 
een enorme passie voor voeding en krachttraining. 
Ik ben dan ook vaak te vinden in de keuken of in de 
sportschool. Ik wil jou graag meer inzicht geven over 
voeding, zodat ook jij fysieke doel kunt behalen! Wil 
jij weten hoe je een strak en fit lijf opbouwt? Check 
dan mijn website.

 fitcooking.nl     fitcooking.nl
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 Bereiding 

1 Verwarm de oven voor op 180 
 graden.

2 Maak de bloemkool zo fijn 
 mogelijk met een keukenmachine. 

Doe daarna alle andere ingrediënten 
erbij en mix dit heel goed door elkaar.

3 Smeer een bakblik in met boter 
  en schep het deeg hierin.

4 Bak het brood in ongeveer 30 
 minuten af in de oven.

BLOEMKOOL
BROOD

• Kleine bloemkool (375 gr)

• 6 eieren

• 150gr amandelmeel

• 1 tl kurkuma

• 1/2 komijnzaad

• Peper en zout

Ingrediënten

Lunch
Bereiden: 40 min.

Macro's 

1 portie = 1/4 van het brood

377 Kcal

22% eiwit (20,5 gr)

7% koolhydraten (6 gr)

71% vet (28,5 gr)

Ooit eraan gedacht om van bloemkool brood te kun-
nen maken? Nou, het is mij gelukt en het is nog super
lekker ook.

 TIP Het is nog lekkerder als je hier 
een flatbrood van maakt. Dit doe je door 
het bakblik met ongeveer 1 centimeter 
deeg te vullen.

Biby Ajoeb

Als sport & foodcoach begeleid ik mensen naar
een gezond en evenwichtig levensstijl. Vooral
voeding is mijn grootste passie en ik bedenk
heerlijke recepten. Mijn inspiratie haal ik uit de
Arabische, Oosterse maar ook Indiase en Suri-
naamse keuken. Eigenlijk vind ik in elke keuken
wel mijn inspiratie. Dit stop ik in een gezond jas-
je, zodat je ook heerlijk kan genieten terwijl je op
je gezondheid let. Klinkt dit voor jou interessant?
Neem dan een kijkje op mijn website of insta.

 Bibyknowsfood.nl    

 bibyknowsfood
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"IF YOU STILL LOOK 
CUTE AT THE END OF 

YOUR WORKOUT,
YOU DIDN'T WORK 

HARD ENOUGH"

STARTERSGUIDE
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TRAIN HARD

STARTERSGUIDE
 Hoe begin je met  krachttraining? 
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Oefen thuis

Je hebt besloten te starten met
krachttraining, alleen vind je het nogal 
spannend om naar de sportschool te gaan. 
Je weet niet wat je mee moet nemen en 
hoe je de oefeningen moet doen.

Je kunt direct in de sportschool beginnen, 
maar het kan ook helpen om eerst thuis 
aan de slag te gaan. Hier kun je een aantal 
oefeningen alvast oefenen.  Begin bijvoor-
beeld met Squats, Single Leg Romanian 
Deadlifts, Bulgarian Split Squats, 
Push-Ups, Glute Bridge en Standing Calf 
Raise. Zo train je al de meeste spier-
groepen zonder dat je gewichten of 
weerstandsbanden in huis hoeft te halen. 
Doe dit bijvoorbeeld twee keer per week. 
Het is fijn als je dit voor een spiegel kan 

doen of als iemand met je meekijkt, zodat 
je weet of je de techniek goed doet.

Voor het eerst naar de 
sportschool

Als je dit een aantal weken lang hebt 
gedaan, kun je naar de sportschool gaan. 
De voorkeur gaat altijd uit naar trainen in 
de sportschool, omdat je hier veel 
gewichten tot je beschikking hebt en 
stapje voor stapje progressie kunt boeken.

De eerste keer is voor vrijwel iedereen 
lastig. Als je nu ineens met gewichten en 
op apparaten moet gaan trainen, weet je 
misschien nog niet precies hoe je dit moet 
doen. Wees niet bang om dit te vragen! 
Sportschool medewerkers en ervaren 
krachtsporters helpen je vaak graag.

“Niet elke calorie is 
hetzelfde.”

Voorbereiden 
op de

sportschool

Neem een kijkje bij verschillende 
sportscholen en kies een

sportschool die bij jou past.

°

Ga lekker shoppen en zoek een 
mooie sportoutfit uit waar jij je 

fijn in voelt!

°

Koop een bidon of een flesje 
water.

°

Dit neem je mee: sportkleding, 
handdoek, water en evt. 

oordopjes.

+ als je in de gym wilt douchen: 
extra handdoek, shampoo, 
douchegel en evt. make-up

Wil je starten met krachttraining of ben je net
begonnen? Het kan soms lastig zijn om te weten 
wat je nu precies moet doen en waar je echt
rekening moet houden. Er zijn zoveel adviezen en 
tips dat je soms door de bomen het bos niet meer 
ziet. Hoe start je nu met krachttraining en wat is 
echt belangrijk?
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Waar moet je nu 
écht op letten?
Er zijn zoveel tips en adviezen over het 
optimaliseren van je work-outs, het 
aanpassen van je voeding en andere 
factoren. Soms is het lastig om te bepalen 
wat nu echt belangrijk is voor jou als 
beginner.

Je kunt proberen om alles direct perfect te 
doen, maar dat gaat je waarschijnlijk niet 
lukken. Dit is simpelweg te veel. Als 
beginner hoef je ook niet alles volledig te 
optimaliseren, aangezien je al redelijk snel 
spiermassa opbouwt. Toch zijn er een 
aantal dingen die wel belangrijk zijn. Als je 
met alle onderstaande punten rekening 
houdt, ga jij goede resultaten behalen en 
minimaliseer je de kans op blessure-

spiergroep te veel uit en loop je het risico 
om blessures op te lopen. Als beginner 
ben je hier namelijk gevoeliger voor.

De eiwitsynthese bij een beginner ligt op 
72 uur of langer. Dit betekent dat je 
lichaam na een work-out 72 uur of langer 
bezig is met het herstellen en opbouwen 
van je spieren. Het is niet nodig en zelfs 
risicovol om vaker per week te gaan 
trainen. Eén keer per week kan ook, maar 
met twee keer per week behaal je sneller 
resultaat en raken je spieren meer gewend 
aan de oefeningen (= minder spierpijn).

De juiste oefeningen

Het is goed om als beginner ook al direct 
complexere oefeningen te doen, maar je 
kunt dan het beste kiezen voor de gemak-
kelijkere variant. Zo leer je de oefeningen 
goed aan. Kies bijvoorbeeld voor de 
Hexbar Deadift en de Goblet Squat. Zodra 
je techniek goed is kun je vervolgens 
overgaan naar de Romanian Deadlift en 
de Back Squat.

Techniek

De juiste techniek is enorm belangrijk. 
Hiermee voorkom je blessures en behaal 
je betere resultaten. Kijk verschillende 
filmpjes om te zien hoe je een oefening 
doet. Doe een oefening voor de spiegel om 
te zien of je hem goed uitvoert of vraag 
iemand om met je mee te kijken. Het is 
ook ideaal om samen met een vriend(in). 
Hij of zij kan je techniek controleren én je 
kunt elkaar motiveren.

Rust tussen de sets

Om je spieren tijdens een training niet 
teveel uit te putten en blessures te “Je kunt proberen om 

alles direct perfect te 
doen, maar dit is 

simpelweg te veel.”

Training

Warming-up

Je training moet je altijd beginnen met 
een warming-up. Als starter heb je grotere 
kans op spierschade, waardoor dit extra 
belangrijk is. Met opgewarmde spieren 
presteer je trouwens ook beter. Een goede 
warming-up is:

- 4 minuten
- 10 Romanian Deadlifts met de lichtste  
  barbell
- 10 Barbell Rows
- 10 Goblet Squats
- 10 Push-Ups op knieën
- 10 Unilateral Glute Bridge

Full body schema met 2 work-outs

Je kunt als beginner het beste kiezen voor 
een full body schema met twee work-outs 
per week. Met een split schema put je een 

“Het herstellen en 
opbouwen van spieren 
na een work-out duurt 
bij beginners 72 uur of 

langer.”
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voorkomen, is het belangrijk dat je tussen 
de sets voldoende rust neemt. Neem 
minimaal twee en maximaal vijf minuten 
rust. Probeer zelf aan te voelen wanneer 
je weer klaar bent voor de volgende set.

Voeding

Eiwitinname

Qua voeding is het voor jou als kracht-
sporter het belangrijkst dat je dagelijks 
voldoende eiwitten binnenkrijgt. Eiwitten 
heb je namelijk nodig voor spiergroei. 
Hiervoor geldt de algemene richtlijn van 
1,8 gram eiwit per kilogram lichaams-
gewicht.

Eten rondom je work-outs

Voor je prestaties en je resultaten is het 
van belang om goed te eten rondom je 
training. Eet binnen één tot drie uur voor 
je training een maaltijd of snack met in 
ieder geval voldoende eiwitten. Eet binnen 
één tot drie uut na je training een 
maaltijd met voldoende eiwitten.

Meer of minder calorieën

Voor de resultaten die je uit je training 
zelf kunt halen is je eiwitinname belang-
rijker dan je calorie-inname. Als je echter 
bepaalde doelen wilt behalen (afvallen of 
aankomen), is het belangrijk om dagelijks 
meer of minder dan je caloriebehoefte te 
eten.

Kwaliteit van je voeding

De kwaliteit van je voeding is voor je 

training pas echt belangrijk als je meer 
gevorderd wordt. Zolang jij voldoende 
eiwitten eet op een dag, maaltijden 
rondom je training eet en genoeg (niet te 
veel of te weinig) calorieën eet om je 
doelen te behalen, zul jij al heel goede 
resultaten behalen.
Natuurlijk is de kwaliteit van je voeding 
wel belangrijk voor je gezondheid en met 
betere voedingskeuzes zul je ook lekkerder 

in je vel zitten en meer energie hebben. 
Het is dus wel aan te raden om redelijk 
snel ook steeds bewustere voedingskeuzes 
te maken, maar de eerste weken kun jij je 
ook alleen focussen op je eiwitinname, je 
maaltijden rondom de training en je 
caloriebehoefte.

Slaap en stressniveau

Naast training en voeding zijn je slaap en 
je stressniveau ook belangrijk voor je 
resultaten. Deze factoren bespreken wij 
echter minder vaak, omdat dit vaak 
lastiger aan te passen is. Begin daar eerst 
met het optimaliseren van je trainingen en 
je voeding aan de hand van de tips in dit 
artikel. Vervolgens kun je kijken hoe je je 
slaap kunt verbeteren en je stressniveau 
kunt verlagen.

Rowan Blom

Ik ben oprichtster van KVV en fanatiek  
krachtsportster. Met ons online platform en ons 
magazine wil ik vrouwen die aan krachttraining 
doen of hiermee willen starten informeren, 
 motiveren & samenbrengen.

 krachttraining-vrouwen.nl    

 Krachttraining Voor Vrouwen

“Het is belangrijk dat 
je voldoende eiwitten 

eet rondom je 
training.”
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"WHETHER YOU'RE 
LOST, BROKEN OR

LONELY...
THERE'S ALWAYS HOPE 

AND IT'S SPELLED 
G.Y.M."
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4 TIPS OM FIT 
TE BLIJVEN
 Zó bereik jij je doelen in 2020!   

Natuurlijk ben je 2020 weer gestart met heel wat goede voornemens. 
Maar hoe ga je er nu ook echt voor zorgen dat je hier iets mee blijft 
doen? Wij delen 4 tips om het hele jaar door fit te blijven en je doelen 
te bereiken!
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2. Vul je koelkast met
gezonde voeding

We maken het onzelf altijd zo makkelijk om verkeerde keuzes 
te maken. De kasten of boxen naast de bank liggen vol chips 
en op de tafel staan chocolaatjes. En al die gezonde snacks 
die je zou eten? Tsja, die liggen nog in de winkel en nu heb je 

geen zin om boodschappen te doen...

Haal elke week gezonde snacks in huis, ook als je hier tijdens 
het boodschappen doen geen trek in hebt. Als je koelkast vol 
ligt met gezonde snacks, kun je altijd iets pakken als je trek 

hebt in iets lekkers.

En alle koek en snoep in je voorraadkast en die taart die nog 
in de koelkast staan? Maak het jezelf gemakkelijk en gooi dit 

direct in de vuilnisbak (of geef het weg)!!

1. Beweeg
minstens 30

minuten per dag

Beweging is heel goed voor je gezondheid. Door 
dagelijks voldoende te bewegen verbeter je je 

bloedsomloop en je conditie, ga je pijnklachten 
tegen én verminder je stress. Daarbij zorgt het 

ook nog eens voor een betere concentraite.

Een half uurtje lopen of fietsen is al heel goed. 
Maak er een gewoonte van en ga elke keer op 
ongeveer hetzelfde tijdstip. Zo hoef je jezelf er 

straks niet meer steeds toe aan te zetten.
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3. Ga op tijd 
naar bed

4. Zoek een sportmaatje

Goed slapen is goed voor je gezondheid en 
voor je trainingsresultaten. Na een nacht 

goede slaap zit je ook veel beter in je vel en ben 
je meer gemotiveerd. Zo houd jij je gezonde 

leefstijl een stuk langer vol!

Probeer daarom elke avond op tijd naar bed te 
gaan. Neem een uur van tevoren nog een van 

de pre-bed snacks die je in het volgende artikel 
vindt en probeer te slapen. Lukt dit na een 

kwartier niet? Ga er dan even uit, lees een half 
uur een boek (geen beeldscherm!) en probeer 

het opnieuw. Het zal even wennen zijn als je 
vaak laat slaapt, maar uiteindelijk wordt het 

een gewoonte!

Het is niet altijd even makkelijk om jezelf te motiveren en 
daarom is sporten met een sportmaatje soms ook veel 

fijner! Je kunt elkaar motiveren, elkaar helpen en het is nog 
gezellig ook.

Kun je geen sportmaatje vinden? Dan kun je ook eens kijken 
of groepslessen misschien iets voor je zijn.

Rowan Blom

Ik ben oprichtster van KVV en fanatiek  
krachtsportster. Met ons online platform en ons 
magazine wil ik vrouwen die aan krachttraining 
doen of hiermee willen starten informeren, 
 motiveren & samenbrengen.

 krachttraining-vrouwen.nl    

 Krachttraining Voor Vrouwen
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5 GEZONDE
PRE-BED 
SNACKS
 Om goed te slapen 

RELAX ENOUGH
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Als je een nacht niet goed hebt geslapen, merk je dat waarschijnlijk aan 
alles. Slaap is heel belangrijk voor ons lichaam en het is dan ook niet zo 
vreemd dat dit ook een grote rol speelt bij je spieropbouw. Tijdens de slaap 
herstellen en groeien je spieren en een tekort aan slaap is funest voor je 
trainingsresultaten. Maar hoe zorg je er nu voor dat je beter slaapt? Deze 
pre-bed snacks helpen jou om sneller in slaap te vallen, dieper te slapen en 
bevorderen de groei en het herstel van je spieren!

We weten allemaal waarschijnlijk wel dat 
het niet slim is om 's avonds nog cafeïne 
te nuttigen of alcohol te drinken. Dit 
heeft namelijk een negatieve invloed op je 
slaap. Gelukkig zijn er ook voedings-
stoffen die juist een positieve invloed 
hebben en je helpen om beter te slapen!

Tryptofaan

Er zijn verschilende neurotransmitters die 
een rol spelen bij onze slaap. Eén van de 
neurotransmitters is serotonine, oftewel 
5-HT. Een voorloper van deze neurotrans-
mitter is het aminozuur tryptofaan. Dit 
stofje wordt in je lichaam omgezet in 
serotonine en draagt zo bij aan een betere 
slaap.

Eiwitten en koolhydraten

Een pre-bed snack met voldoende 
eiwitten (0,3 gr per kg lichaamsgewicht) 

helpt spierafbraak gedurende de nacht te 
voorkomen. Ook bevatten veel eiwitrijke 
producten het aminozuur tryptofaan, 
zoals vlees, vis, eieren, zuivel, groene 
groenten, bananen, soja- en kidneybonen 
en sojaproducten.

Koolhydraten zorgen ervoor dat de 
hoeveelheid circulerend insuline in je 
lichaam toeneemt. De insuline stimuleert 
de opname van neutrale aminozuren in de 
spieren van het skelet. In verhouding 
blijft er dan meer tryptofaan in de circu-
latie, waardoor de hersenen meer 
tryptofaan opnemen.

Waarom geen vet? 

Vet is heel gezond, maar het is niet aan te  
raden om voor het slapen gaan een 
vetrijke snack te eten. Het voedsel wordt 
daardoor langzamer verteerd, waardoor je 
met een vol gevoel gaat slapen.

Rowan Blom

Ik ben oprichtster van KVV en fanatiek  
krachtsportster. Met ons online platform en ons 
magazine wil ik vrouwen die aan krachttraining 
doen of hiermee willen starten informeren, 
 motiveren & samenbrengen.

 krachttraining-vrouwen.nl    

 Krachttraining Voor Vrouwen
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Mix hier eventueel ook een banaan of 
een beetje honing door voor een wat 

zoetere smaak.

 Magere kwark 
 met banaan  

 Yoghurt smoothie  
met kiwi 

EAT WELL

 Salade met kip 
 en kersen 

Lekker met een beetje
kaneel!

De kers is het enige fruitsoort waar 
van nature melatonine in voor-
komt. Maak deze salade af met 
een paar hazelnootjes, rode ui 
snippers en (frambozen)azijn of 
met mozzarella, paprika en munt..
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 Magere melk  
      met honing 

Deze pre-bed snack ken je
misschien wel. Je slaapt hiermee 

nog lekkerder als je de melk
opwarmt!

 Zeewiersalade  
met tonijn (of tofu) 

Deze salade maak je af met wat 
kpmkommer, lente-uitjes, sesam-
zaad en tamarisojasaus.
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"EITHER I WILL FIND A 
WAY OR I WILL CREATE 
A WAY, BUT I WILL NOT 
CREATE AN EXCUSE"
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“Koester geen of weinig 
verwachtingen. Zo zul je 
minder snel teleurgesteld 
raken. Het loslaten van je 
verwachtingen over jezelf 
en de wereld om je heen 
voelt ontzettend lekker. Je 
zult al snel de voordelen 
merken en het hierdoor 
vaker doen.”

Jessica Linders     jesslin83

“Wat mij betreft zijn progressie en fun de 
twee key-elements om je motivatie hoog 
te houden. Zorg dat je goede begeleiding 

hebt en zoek samen naar wat je leuk 
vindt in de gym, er zijn zoveel

mogelijkheden! Fun, fun, fun en onder-
tussen keihard resultaten boeken, mooi 

toch!”

Barbara Brinkhuis     strongleanlife

Tips & 
Tricks

Iedere editie geven andere 
fitgirls Tips & Tricks over hoe 
zij fit en gemotiveerd blijven. 

Laat je inspireren!

DREAM BIG
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Iedere editie geven andere fitgirls Tips 
& Tricks over hoe zij fit en gemotiveerd 
blijven. Laat je inspireren!

Heb jij een goede tip? Laat jouw tip achter
op bit.ly/tipdelen en wie weet sta jij in de volgende editie van KVV!

“Het klinkt misschien suf, maar als je jouw 
resultaten wilt maximaliseren in de gym, dan 
zul je ervoor moeten zorgen dat slaap en 
stressmanagement op orde zijn. Dit is de basis 
voor alles!”

Debbie Peverelli       theliftnl

“Vergelijk jezelf niet met 
anderen, iedereen heeft

haar eigen tempo.
Niets overhaasten, maar

geleidelijk aan opbouwen.
De aanhouder wint!”

Wendy Bogaert       wendy_workout_gym

“De juiste houding bij het 
uitvoeren van een oefening is 
belangrijker dan de oefening 
zwaarder uitvoeren met een 
minder goede houding. Zo 
voorkom je blessures en zul je 
uiteindelijk meer progressie 
maken.”

Michelle Spruit      spruitfit
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BODY
POSITIVITY

 Hoe denk jij over je lijf? 

DREAM BIG
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Tegenwoordig hoor je het woord body postivity steeds vaker en zie je het 
meer en meer op social media voorbij komen. Het betekent letterlijk 
postitief zijn over je eigen lichaam. Maar het gaat verder dan alleen 
jezelf. Je accepteert iedereen en waardeert ook iedereen zoals diegene is 
zonde oordeel of een vooroordeel. 

De sportschool en body 
postivity
De sportschool is een plek waar iedereen 
komt om aan zichzelf te werken. Toch is 
het ook een plek die mensen juist willen 
vermijden, omdat ze worden aangekeken 
of worden uitgelachen. Bijvoorbeeld om-
dat ze te dik of te dun zijn.

De uitlachers lachen dan mensen uit die 
juist werken aan een betere versie van  
zichzelf op de plek  waar ze dit doen. Best “The size of my waist 

has nothing to do 
with my worth.”

Janneke Zunnenberg

Ik ben nooit echt sportief geweest en ik was ook 
niet bezig met gezonde voeding. Maar een
aantal jaren geleden kwam daar verandering in. 
Vanaf dat moment veranderde ik mijn levensstijl 
en inmiddels ben ik al vele kilootjes lichter. 

       gezond_met_janneke 

Boekentips

Op je lijf geschreven
Mayra Louise

Body postive power
Megan Jayne Crabbe

Geluk zit niet in een sixpack
Irma van de Pol

wel ironisch niet? Laten we elkaar vooral 
niet uitlachen, aardig en respectvol met 
iedereen omgaan en elkaar juist helpen. 
Onthoud: iedereen is in de sportschool 
met hetzelfde doel. 

Mijn ervaring

Ik werd op de middelbare school ontzet-
tend gepes, omdat ik dikker was dan de 
rest.  Ik droeg op mijn twaalfe kleding-
maat 54. Nu ben ik inmiddels 23 jaar en 
heb ik vele kledingmaten minder aan. Van 
binnen heeft het pesten mij veel pijn
gedaan. Het heeft mij ook heel onzeker 
gemaakt en ik had geen zelfvertrouwen 
meer.

Toen ik op mijn achtiende naar de sport-
school ging, zag ik er zo ontzettend
tegenop. Ik dacht letterlijk:  "Wat zullen 
andere mensen wel niet van mij denken?" 
Op mijn intake afspraak wilde ik het liefst 
direct na het wegen weg. Ik schaamde me 
rot over mijn eigen lichaam. Maar ik bleef.

De eerste periode durfde ik ook niet om 
te kleden en te douchen in de sportschool. 
Dat kwam veel later pas. Nu heb ik nog 
steeds een vetrandje en mijn rondingen 
en tijgerstrepen. Maar ik accepteer mijn 
lichaam nu zoals het is en ik blijf lang-
zaam mijn shape verbeteren.

Dominique van Bochem
Gewichtsconsulente bij Healthy for me

"Ik ging van een gewicht van 48 kg naar 
98 kg. Je kan wel zeggen dat ik alle maten 
en vormen heb gehad, maar nooit was ik 
echt gelukkig. Ik walgde van mijn lichaam 
in maatje 36 en in maat 46. Ik veranderde 
mijn leefstijl en mindset en ik hou nu van 
lichaam ondanks mijn slappe mamabuikje 
en tijgerstrepen. Mijn lichaam zorgt dat ik 
leef en gelukkig kan zijn!"

 healthyforme_nl 
      gewichtsconsulente - healthy for me 

“Love your body, 
because it it yours.”
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"IF YOU STILL LOOK 
CUTE AT THE END OF 

YOUR WORKOUT,
YOU DIDN'T WORK 

HARD ENOUGH"
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GEZONDE
STOFJES

 Vetten 
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Waaom hebben we vetten 
nodig?

Vetten zijn heel belangrijk voor ons
lichaam. Zeker voor krachtsportende 
vrouwen is deze voedingsstof van belang. 
Het boost namelijk je testosteron. Dit 
hormoon speelt een rol bij de spier-
opbouw.

Ook levert vet energie en het heeft een 
positief effect op het thermische effect 

van voeding. Daarbij verbetert voldoende 
inname van vet de insulinegevoeligheid 
en het bloedlipidenprofiel. Vet is dus
belangrijk voor de spieropbouw, vetver-
branding en onze gezondheid!

Hoeveel vet heb je nodig?

Als vrouw heb je over het algemeen best 
wel wat vet nodig op een dag. Op zich is 
het ook niet zo moeilijk om voldoende vet 
binenn te krijgen. Eén gram vet is name-

lijk wel negen calorieën. Ter vergelijking: 
één gram eiwitten of één gram koolhydra-
ten is slechts vier calorieën. Als je op een 
dag 50% van je calorieën uit vet wilt laten 
komen en 50% uit eiwit, dan zul je ruim 
twee keer zoveel eiwitten als vet moeten 
eten.

Vaak bakken we in vet of eten we boter 
op ons brood. We eten kaas, pindakaas, ei-
eren en noten. Deze producten bevatten 
ook veel vet. Je zult dus niet zo snel een 

Inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat vetten ook gezond zijn en 
dat je lichaam ze zelfs nodig heeft. Maar waar zijn vetten eigenlijk 
goed voor en wat zijn goede en slechte vetten?
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Verhouding

Het is niet goed om alleen maar verzadig-
de of alleen maar onverzadigde vetten te 
eten. Probeer hier altijd een goede balans 
in te vinden, want je hebt beide soorten 
vetten nodig.

Verder dien je ook rekening te houden 
met de Omega 6 - Omega 3 verhouding. 
Omega 6 wordt soms gezien als 'slecht' en 
Omega 3 als 'goed', maar dit klopt niet. 
Omega 6 is ook goed voor je lichaam en 
dit heb je dus ook nodig. Echter is de
verhouding Omega 6 - Omega 3 in ons
lichaam vaak uit balans. Bij veel mensen 
is deze verhouding 16:1, terwijl dit 1:1 tot 
4:1 zou moeten zijn. Daarom moet je er-
voor zorgen dat je voldoende Omega 3 
binnenkrijgt en minder Omega 6.

Rowan Blom

Ik ben oprichtster van KVV en fanatiek  
krachtsportster. Met ons online platform en ons 
magazine wil ik vrouwen die aan krachttraining 
doen of hiermee willen starten informeren, 
 motiveren & samenbrengen.

 krachttraining-vrouwen.nl    

 Krachttraining Voor Vrouwen

Waar zitten 
vetten in?

 
 

Onverzadigde en vezadigde 
vetten

 
Vet vlees
Vette vis

(Half)volle zuivel
Noten
Zaden

Olijfolie
Kokosolie

Kokos
Avocado

Pure chocola (70% +)

Transvetten 
(zoveel mogelijk vermijden)

Margarines
Bakkerswaren (koek, gebak, cake, 

croissants)
Gefrituurd voedsel

Kant-en-klare maaltijden
Chips
Snoep

Omega 3

(Vette) vis
Avocado’s

Noten
Eieren

Lijnzaadolie

tekort hebben. Als je toch graag wilt we-
ten hoeveel vet je op een dag nodig hebt, 
kun je dit berekenen met onderstaande 
formule:

BMR x 0,4

Wanneer moet je je vetten 
eten?

Het is aan te raden om bij vrijwel elke 
maaltijd vet te eten. De enige uitzonde-
ringen hierop zijn je pre-bed snack en je 
snack of maaltijd vlak voor het trainen. 
Vetrijke maaltijden en snacks worden 
minder snel door ons lichaam verteerd, 
waardoor je dan met een vol gevoel gaat 
slapen of trainen. Kies in deze gevallen 
daarom voor een maaltijd of snack die 
voornamelijk uit eiwitten en koolhydra-
ten bestaat.

Goede en slechte vetten

Vetten zijn gezond voor ons lichaam, 
maar er zijn ook ongezonde vetten. Vaak 
wordt gedacht dat verzadigde vetten de 
slechte vetten zijn, maar dat is niet waar. 
Dit soort vetten hebben inderdaad een 
effect op ons cholesterolgehalte, maar 
cholesterol is over het algemeen niet 

“Vetrijke maaltijden 
worden minder snel 

door ons lichaam 
verteerd.”

slecht. Het kan zelfs een positieve invloed 
hebben op onze spieropbouw en
hormoonproductie.

De enige slechte vetten zijn transvetten. 
Deze vetten hebben een negatieve invloed 
op de testosteronproductie en de bloed-
lipiden. Ook verhogen ze de kans op ont-
stekingen, bepaalde vormen van kanker 
en cardiovasculaire aandoeningen. Dit 
soort vetten kun je daarom het beste
zoveel mogelijk vermijden. 
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WEEKMENU
Elke editie deelt een vrouwelijke krachtsporter haar weekmenu om jou te
inspireren. Wat eet ze op een dag? Waarom eet ze juist dit? Dit keer stelt Irene 
zich voor en laat ze zien wat zij in een week heeft gegeten. 

Ik spendeer wekelijks zo’n 12 uur in de 
sportschool. Mijn krachttrainingen splits 
ik op in spiergroepen. Behalve kracht-
training doe ik fysiotherapie- en
stretchoefeningen om mijn chronische 
pijnklachten minimaal te houden. Ook 
doe ik aan cardio, omdat een goede 
conditie ook best handig is in het 
dagelijks leven. 

Bodybuilding met een 
stoma

De combinatie van intensief bodybuilden 
en het managen van een chronische 
darmziekte maakt de juiste voedings- en 
trainingskeuzes complex, maar ook 
uitdagend. Ik voel me intens gelukkig als 
ik me sterk en energiek voel en mijzelf 
overtref. Waarschijnlijk omdat ik als geen 
ander weet hoe het is om je zwak en 
uitgeput te voelen. 

Door de ziekte van Crohn leefde ik 
jarenlang van operatie naar operatie, waar 
ik o.a. een permanente stoma aan 

overhield. In het begin was dat behoorlijk 
lastig met het maken van voedingskeuzes, 
maar inmiddels ben ik blij met mijn 
stoma. Ik neem weer voedingsstoffen op, 
ik voel me energieker en ik heb veel meer 
controle over mijn ontlasting. Mijn 
voedingskeuzes baseer ik niet alleen op 
macro’s en op de invloed op mijn sport-
prestaties, maar ook op hoe ik het verteer. 
Met obstipatie of diarree kan ik namelijk 
sowieso niet prettig functioneren. 

Luisteren naar je lijf

Mijn coach Sercan maakt iedere zes weken 
trainings- en voedingsschema’s voor me en 
legt me uit wat het doel is van zijn keuzes. 
Ik gebruik het als houvast, maar ik luister 
in eerste instantie naar hoe ik me voel en 
wat de situatie in mijn stomazakje is. Als 
ik dunne ontlasting heb, eet ik bijvoor-
beeld een poosje wat meer vezels en 
koolhydraten en minder fruit. Ik denk bij 
voedingskeuzes niet zozeer na over waar 
ik zin in heb, maar vooral over waar mijn 
lijf behoefte aan heeft. Daarna denk ik pas 
na over hoe ik dat lekker kan maken. 

Calorieën en macro’s tellen

Toen ik besloot om serieus te gaan 
bodybuilden heb ik een jaar lang netjes 
alle calorieën bijgehouden. Na een jaar 
ben ik daarmee gestopt, omdat ik het erg 
veel werk vond. Soms at ik niet omdat ik 
geen zin had om te wegen en te rekenen. 
Inmiddels kon ik ook wel dromen hoeveel 
calorieën, proteïne, vet en koolhydraten 
in mijn favoriete producten zitten. Ik 
probeer net onder de 2000 calorieën te 
blijven en ik heb vrijwel nooit honger. 
Mijn gewicht en vetpercentage blijven 
super stabiel. Waarom tellen als het goed 
gaat zonder?

Gedisciplineerd met een 
vleugje creativiteit

Gezond eten is voor mij extreem 
belangrijk, omdat het van grote invloed is 
op hoe gezond ik me voel en hoe ik
functioneer. Als ik niet goed ben voor 
mijn darmen, kan het goed fout gaan. Ik 
probeer zoveel mogelijk clean te eten en 
ik kook vrijwel iedere dag voor mezelf. 

 Van Irene Westerbeek 

EAT WELL
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Omdat mijn darmen zetmeel niet goed 
kunnen afbreken, vermijd ik suiker en 
veel producten met gluten. Voor mooie 
spieren en sportprestaties eet ik veel 
eiwitten, goede vetten, kruiden en 
voedingsmiddelen die goed zijn voor jmijn 
weerstand. Binnen de beperkte mogelijk-
heden en mijn budget probeer ik zoveel 
mogelijk naar creatieve oplossingen te 
zoeken. Soms mis ik het zorgeloos kunnen 
genieten van iets wat niet zo gezond voor 
me is, maar aan de andere kant vind ik 
het eigenlijk ook wel prettig om kaders te 
hebben. Het houdt me creatief. 

Plantaardig eten

Ik ben vegan gaan eten, omdat uit steeds 
meer onderzoek blijkt dat je daarmee zo’n 
30% minder kans hebt op ontstekingen. 
Omdat Crohn een chronische ontstekings-
ziekte is, zag ik in plantaardig eten een 
mogelijkheid om mijn kwaliteit van leven 
op de lange termijn te verbeteren. 
Bovendien begon ik me steeds schuldiger 
te voelen over de grote hoeveelheid 
dierlijke producten die ik at ten behoeve 
van een krachtig en mooi lichaam. Ik 
wilde graag onderzoeken of ik hetzelfde 
kon bereiken zonder medeplichtig te zijn 
aan de misstanden in de zuivel- en vlees-
industrie.

Irene Westerbeek

 Hoi, ik ben Irene (34) en woon in Rotterdam. Ik 

werk parttime als art-director in de beauty- en 

gezondsbranche en als docent op de opleiding 

Arts & Crafts. Mijn passies voor esthetiek, 

vormgeving, gezondheid en sport komen samen 

in bodybuilding. Ik train niet alleen zelf, maar ik 

coach ook jonge vrouwen bij Staal en Kracht die 

net als ik een chronische aandoening hebben en 

zich sterker en fitter willen voelen. Op mijn 

website www.fromshitgirltofitgirl.com schrijf ik 

over hoe je van je beperking een versterking kan 

maken door middel van krachttraining.

  fromshitgirltofitgirl.com

       from_shitgirl_to_fitgirl

Fotografie: Ank Zwolle

Irenes sportdagen:

  Maandagochtend:
Fysio-oefeningen en buikspieren
Krachttraining: Borst en triceps
Cardio: 30 minuten loopband

  Dinsdagochtend:
Fysio-oefeningen
Krachttraining: Benen
Cardio: 15 minuten loopband

  Woensdagochtend:
Fysio-oefeningen en buikspieren
Krachttraining: Schouders
Cardio: 30 minuten loopband

  Vrijdagochtend:
Fysio-oefeningen 
Krachttraining: Rug en biceps
Cardio: 15 minuten loopband

  Zaterdagochtend:
Fysio-oefeningen en buikspieren
Krachttraining: Benen
Cardio: 15 minuten loopband

 TIP  Ik reserveer een vast moment 
in de week met de keukenmachine. Dan 
maak ik meestal hoemoes of een 
lekkere snack, zoals energie ballen, 
havermoutmuffins of cheesecake. Ook 
hak ik een flinke voorraad plakjes 
komkommer en wortel om te snacken 
en snaaien en vul ik mijn potjes met 
plakjes citroen en plakjes gember voor 
in mijn water en thee. Het scheelt de 
rest van de week tijd, afwas en troep!

TIP Sauzen uit de supermarkt zit-
ten vaak vol toevoegingen waar 
je lichaam helemaal niet op zit 
te wachten. Je maakt eenvoudig 
een gezond alternatief sausje van 
kwark. Combineer kwark met
knoflook, peper en zout of andere 
kruiden, zoals kerriepoeder. Geef 
je saus een leuk roze kleurtje met
bietenpoeder. 

 Kokosbrood 

 TIP  Kurkuma is super gezond, maar 
ik vind de smaak soms lastig te combi-
neren met mijn gerechten. Daarom mix ik 
meestal een stukje door de hoemoes met 
een hoop kerrie en zwarte peper. 
Aangezien ik vrijwel elke dag hoemoes 
eet, krijg ik zo toch dagelijks een portie 
kurkuma binnen.
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

 
 

Ontbijt (08:30)

Proteïneshake 
80 gr blauwe bessen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak
0,5 el kaneel

2 el havermout
200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr frambozen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak
0,5 el kaneel

2 el havermout
200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr blauwe bessen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak
0,5 el kaneel

2 el havermout
200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr frambozen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak
0,5 el kaneel

2 el havermout
200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr blauwe bessen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak

2 el havermout
0,5 el kaneel

200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr frambozen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak

2 el havermout
0,5 el kaneel

200 ml amandelmelk (ongezoet)

Kwark met fruit en kokos
200 ml (soja)kwark

80 gr zomerfruit
10 gr zaden en pitten mix

10 gr kokossnippers
0,5 el  kaneel

Lunch (11:30)

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak
70 gr kersen
0,5 el kaneel

10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak

70 gr blauwe bessen
0,5 el kaneel

10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak
70 gr kersen

1 banaan
0,5 el kaneel

10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak

70 gr blauwe bessen
1 banaan

0,5 el kaneel
10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak
70 gr kersen

1 banaan
0,5 el kaneel

10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak

70 gr blauwe bessen
1 banaan

0,5 el kaneel
10 gr kokossnippers

Zelfgemaakte cheesecake
Walnoten

Dadels
Kokosmelk

Geweekte cashewnote
Bosbessen

Limoen
Kokos

Lunch 2 (14:00) Wrap met hoemoes
Wortel tortilla wrap

Zelfgemaakte hoemoes
50 gr rauwkost

 Voeg evt. gekookt ei of 
kalkoenfilet toe

Proteïnerijke salade
1 avocado
2 bosuitjes

6 cherrytomaatjes
50 gr bladspinazie

25 gr geraspte wortel 
80 gr kikkererwten

 Voeg evt. gekookt ei en
cottagecheese toe

Appel-wortelsalade
1 geraspte wortel
1 geraspte appel
30 gr walnoten

50 gr quinoa
Citroensap

1 handje rozijnen
 Voeg evt. gerookte

kip toe

Frisse bietensalade
75 gr geraspte wortel 

75 gr geraspte biet 
20 gr amandelen

1 kop muntblaadjes 
15 gr blanke rozijnen 

Limoensap

Wrap met hoemoes
Wortel tortilla wrap

Zelfgemaakte hoemoes
50 gr rauwkost

 Voeg evt. zalm toe

Pompoensoep met zoete 
aardappel en linzen

 Voeg evt. cottagecheese toe

2 speltcrackers
Pindakaas

 Of gebruik kerriehoemoes en 
gekookt ei i.p.v. pindakaas

Snack (16:00) 30 gr amandelen
1 appel

30 gr walnoten
2 mandarijnen

3 zelfgemaakte
energieballen

2 rijstwafels met pindakaas 1 appel
1 Naked Cashew cookie

2 droge witte wijn Koffieshake
Zelfgemaakte gezonde 

cheesecake

 
Diner (18:00)

Roerbakmaaltijd met zilvervlies-
rijst, linzen, spinazie, sojastukjes, 
aubergine, taugé en een beetje 

tamari sojasaus
 Of gebruik kipfilet of biefstuk 

i.p.v. sojastukjes

Paarse zoete aardappels uit de 
oven met een roerbak van 

spruiten, pompoen en kikker-
erwten met veel curry, kerrie en 

vegan mayonaise. 

Wortel tortillawrap met een 
roerbak van Mexicaanse 

bonenmix, quinoa, ui, 
champignons, tomaat en 

(vegetarisch) gehakt

Spinazie /linzenburgers met 
zilvervliesrijst en frisse ijsbergsla.

 Of maak zelf burgers met 
kipgehakt, spinazie, linzen en ui.

Pompoensoep met zoete 
aardappel en linzen
Twee rijstwafels met

zelfgemaakte hoemoes
 Beleg de rijstwafels evt. met 

kipfilet

Aziatische roerbakmaaltijd van 
aubergine, shitake, tauge, 
brocolli en veganistische 

wokstukjes met ramen noodles
 Beleg gebruik zalm i.p.v. 

wokstukjes

Zelfgemaakte falafel met kikker-
erwten, rode bieten en basilicum. 

Salade van geraspte biet, 
komkommer, lente-ui, feta en 

pijnboompitjes

Snack (20:00)
200 ml (soja)kwark

80 gr frambozen
1 el kaneel

2 el zaden- en pittenmix

200 ml (soja)kwark
80 gr blauwe bessen

1 el kaneel
10 gr kokossnippers

200 ml (soja)kwark
80 gr frambozen

1 el kaneel
30 gr amandelen

10 gr kokossnippers

200 ml (soja)kwark
80 gr aardbeien

1 el kaneel
30 gr amandelen

10 gr kokossnippers

4 rijstwafels met pindakaas, 
kokossnippers, kaneel en zeezout

200 ml (soja)kwark
80 gr aardbeien

1 el kaneel
40 gr.gepofte boekweit

10 gr kokossnippers
Scheutje 0% aardbeiensiroop

200 ml (soja)kwark
80 gr blauwe bessen

1 el kaneel
30 gr walnoten

10 gr kokossnippers

Recept: Energie ballen
Zelf energieballen maken is super makkelijk, als je 
een keukenmachine hebt. Combineer gedroogd 
fruit - zoals dadels of vijgen - met noten en zaden 
en een schepje proteïnepoeder en blend dit. Draai 
balletjes van het fijngehakte mengsel. Even in de 
koelkast en klaar. Mijn favoriet is dadel met 
walnoot, kokos en proteinepoeder met chocolade- 
smaak.

 Frisse 
 bietensalade 

 Falafel met 
 salade 
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Ontbijt (08:30)

Proteïneshake 
80 gr blauwe bessen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak
0,5 el kaneel

2 el havermout
200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr frambozen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak
0,5 el kaneel

2 el havermout
200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr blauwe bessen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak
0,5 el kaneel

2 el havermout
200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr frambozen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak
0,5 el kaneel

2 el havermout
200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr blauwe bessen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak

2 el havermout
0,5 el kaneel

200 ml amandelmelk (ongezoet)

Proteïneshake
80 gr frambozen

35 gr (vegan) proteïnepoeder
vanillesmaak

2 el havermout
0,5 el kaneel

200 ml amandelmelk (ongezoet)

Kwark met fruit en kokos
200 ml (soja)kwark

80 gr zomerfruit
10 gr zaden en pitten mix

10 gr kokossnippers
0,5 el  kaneel

Lunch (11:30)

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak
70 gr kersen
0,5 el kaneel

10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak

70 gr blauwe bessen
0,5 el kaneel

10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak
70 gr kersen

1 banaan
0,5 el kaneel

10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak

70 gr blauwe bessen
1 banaan

0,5 el kaneel
10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak
70 gr kersen

1 banaan
0,5 el kaneel

10 gr kokossnippers

200 gr (soja)kwark
40 gr havermout

35 gr (vegan) proteïnepoeder 
vanillesmaak

70 gr blauwe bessen
1 banaan

0,5 el kaneel
10 gr kokossnippers

Zelfgemaakte cheesecake
Walnoten

Dadels
Kokosmelk

Geweekte cashewnote
Bosbessen

Limoen
Kokos

Lunch 2 (14:00) Wrap met hoemoes
Wortel tortilla wrap

Zelfgemaakte hoemoes
50 gr rauwkost

 Voeg evt. gekookt ei of 
kalkoenfilet toe

Proteïnerijke salade
1 avocado
2 bosuitjes

6 cherrytomaatjes
50 gr bladspinazie

25 gr geraspte wortel 
80 gr kikkererwten

 Voeg evt. gekookt ei en
cottagecheese toe

Appel-wortelsalade
1 geraspte wortel
1 geraspte appel
30 gr walnoten

50 gr quinoa
Citroensap

1 handje rozijnen
 Voeg evt. gerookte

kip toe

Frisse bietensalade
75 gr geraspte wortel 

75 gr geraspte biet 
20 gr amandelen

1 kop muntblaadjes 
15 gr blanke rozijnen 

Limoensap

Wrap met hoemoes
Wortel tortilla wrap

Zelfgemaakte hoemoes
50 gr rauwkost

 Voeg evt. zalm toe

Pompoensoep met zoete 
aardappel en linzen

 Voeg evt. cottagecheese toe

2 speltcrackers
Pindakaas

 Of gebruik kerriehoemoes en 
gekookt ei i.p.v. pindakaas

Snack (16:00) 30 gr amandelen
1 appel

30 gr walnoten
2 mandarijnen

3 zelfgemaakte
energieballen

2 rijstwafels met pindakaas 1 appel
1 Naked Cashew cookie

2 droge witte wijn Koffieshake
Zelfgemaakte gezonde 

cheesecake

 
Diner (18:00)

Roerbakmaaltijd met zilvervlies-
rijst, linzen, spinazie, sojastukjes, 
aubergine, taugé en een beetje 

tamari sojasaus
 Of gebruik kipfilet of biefstuk 

i.p.v. sojastukjes

Paarse zoete aardappels uit de 
oven met een roerbak van 

spruiten, pompoen en kikker-
erwten met veel curry, kerrie en 

vegan mayonaise. 

Wortel tortillawrap met een 
roerbak van Mexicaanse 

bonenmix, quinoa, ui, 
champignons, tomaat en 

(vegetarisch) gehakt

Spinazie /linzenburgers met 
zilvervliesrijst en frisse ijsbergsla.

 Of maak zelf burgers met 
kipgehakt, spinazie, linzen en ui.

Pompoensoep met zoete 
aardappel en linzen
Twee rijstwafels met

zelfgemaakte hoemoes
 Beleg de rijstwafels evt. met 

kipfilet

Aziatische roerbakmaaltijd van 
aubergine, shitake, tauge, 
brocolli en veganistische 

wokstukjes met ramen noodles
 Beleg gebruik zalm i.p.v. 

wokstukjes

Zelfgemaakte falafel met kikker-
erwten, rode bieten en basilicum. 

Salade van geraspte biet, 
komkommer, lente-ui, feta en 

pijnboompitjes

Snack (20:00)
200 ml (soja)kwark

80 gr frambozen
1 el kaneel

2 el zaden- en pittenmix

200 ml (soja)kwark
80 gr blauwe bessen

1 el kaneel
10 gr kokossnippers

200 ml (soja)kwark
80 gr frambozen

1 el kaneel
30 gr amandelen

10 gr kokossnippers

200 ml (soja)kwark
80 gr aardbeien

1 el kaneel
30 gr amandelen

10 gr kokossnippers

4 rijstwafels met pindakaas, 
kokossnippers, kaneel en zeezout

200 ml (soja)kwark
80 gr aardbeien

1 el kaneel
40 gr.gepofte boekweit

10 gr kokossnippers
Scheutje 0% aardbeiensiroop

200 ml (soja)kwark
80 gr blauwe bessen

1 el kaneel
30 gr walnoten

10 gr kokossnippers

Recept: Koffieshake
Energiedrankjes vind ik helemaal niks, omdat 
er van alles in zit wat ik snap. Maar een 
shotje cafeïne in de vorm van koffie vind ik 
heerlijk. Ik drink ‘s middags vaak een
proteineshake met koffie. Zet ’s ochtends 100 
ml koffie te veel en bewaar het in de koelkast. 
Voeg daar 1 banaan, 1 el kaneel, 1 schep
proteïnepoeder en 100 ml amandelmelk aan 
toe. Mixen, ijsblokjes erbij en je hebt een 
heerlijke frisse en enerverende shake. 

Recept: Hoemoes
Hoemoes maak je makkelijk zelf. Het is 

niet alleen goedkoper, maar ook veel 
lekkerder en gezonder. Mix een blik 

kikkererwten met 1 el olijfolie, 1 el Tahin, 
1 a 2 tenen knoflook, peper, zout, sap van 

1 citroen en kruiden naar keuze tot een 
zachte spread met de keukenmachine of 

de staafmixer. 
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