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Zou Je Ons Willen Helpen? 
 
Misschien weet je wel dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd 
van de dag is. Het heeft grote invloed op ons welzijn gedurende 
de dag en is mede bepalend voor het wel of niet ontwikkelen van 
verkeerde eetpatronen, energie problemen, en snackgedrag.  
 
Eetgewoontes zijn mede van invloed op 70% van onze 
lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, 
depressiviteit, slechte stoelgang, huidproblemen, onder- en 
overgewicht. Ook de ernstige ziektebeelden hebben vaak een 
relatie met onze eet- en leefgewoonten. 
 
Veel mensen vragen zich af: “WAT moet ik eten ‘s morgens om 
meer energie te houden en niet te vervallen in snoepgedrag 
tussendoor? Het ontbijt moet wel lekker zijn, een verzadigd 
gevoel geven en liefst ook nog gemakkelijk en snel..!” Daar 
hebben wij een oplossing voor! 
We zijn sinds kort gestart met een online, nationaal ontbijt 
onderzoek.  
 
Wil je ons helpen door onderstaande ”Slank En Fit Vragen”  in te 
vullen en te verzenden? Je antwoorden zijn van groot belang. Het 
kost je ongeveer 2 minuten. Uiteraard gaan we met je gegevens 
vertrouwelijk om. 
 
Deelnemen aan deze “Slank En Fit Vragen” is voor jou 
aantrekkelijk omdat u daarmee kans maakt op een gratis 
bodyscan + voedingsanalyse ( t.w.v. € 45,- ) inclusief 
ontbijtadvies!  
 

Klik hier om de “Slank En Fit Vragen” in te vullen  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor jou medewerking en veel plezier 
met het lezen van ons E-book. 

http://danielbellinga.com/slank-en-fit-enquete/
http://danielbellinga.com/slank-en-fit-enquete/
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“ Wij hebben dit boek speciaal voor jou gemaakt,  
omdat we graag onze kennis met je willen delen  
om lekkerder en gezonder in je vel te komen zitten.  
We hopen daarom ook dat je dit boek aandachtig  
zult lezen. En de adviezen dagelijks in prakrijk zult  
gaan brengen. En in je levensstijl gewoonten gaat  
blijven toepassen. Heb je een vraag mail ons dan.  
We zullen je een persoonlijk antwoord terug  
mailen. Veel lees plezier & Succes! “   
 
 
                                                                                                     Fara & Daniël  

http://www.slankenfitvragen.nl/
http://www.slankenfittv.nl/
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INLEIDING: 
 
Heb je een beetje extra overgewicht? Of misschien heb je meer 
dan alleen maar een beetje overgewicht en is het een vrij groot 
probleem voor je. Dan moet je er nu echt wat aan doen om van het 
overgewicht af te komen, ook wegens gezondheidsredenen. Maar 
wees gerust, je bent niet alleen! Hier even wat feiten op een rij.  
 
Wereldwijd zijn er meer dan 1 miljard volwassenen te zwaar en 
zeker driehonderd miljoen van hen lijdt aan obesitas. Wereldwijd  
zijn ongeveer 22 miljoen kinderen van vijf jaar en jonger te zwaar. 

In Amerika & Europa is zo’n tweederde van de bevolking te dik en 
een derde daarvan lijdt aan obesitas. Als de huidige trends zich op 
dezelfde wijze voortzetten, lijden in 2058 alle Amerikanen & 
Europeanen aan obesitas. Jaarlijks sterven er 274.000 mensen aan 
kanker als gevolg van overgewicht, obesitas of een inactieve 
leefstijl. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gelooft dat over 
tien jaar overgewicht wereldwijd het belangrijkste medische 
probleem is. In de toekomst zullen meer mensen overlijden aan 
overgewicht dan aan roken.  

In Nederland kampt ruim 40% van de volwassenen met 
overgewicht, 10% met obesitas (extreem overgewicht). Ruim 12% 
van de jongeren tussen de 2 en 19 jaar heeft overgewicht en 3% 
ernstig overgewicht. Het percentage volwassenen van 20 jaar en 
ouder met ernstig overgewicht steeg van 5,1% in 1981 tot 13,3% 
in 2012 (mannen en vrouwen samen genomen). Wanneer de trend 
zich op dezelfde manier voortzet als voorheen, zal het percentage 
volwassenen met ernstig overgewicht (obesitas) de komende 
twintig jaar met 50% toenemen. 

Als je te zwaar bent is het dus een serieus probleem. Extra gewicht 
kan je meer vatbaar maken voor je hart, diabetes, beroerte, en 
verschillende vormen van kanker.  
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Het kan ook invloed hebben op je imago, lichaam en daardoor ook 
problemen met je gevoel van eigenwaarden. Je verdient het om 
gezonder te zijn. Maar wat als je net als ik van eten houd? En dat je 
het haat bij het idee om alleen maar rijst te eten, of van die vieze 
drankjes te moeten drinken? Of nog erger, jezelf te moeten 
verhongeren om maar wat gewicht te verliezen? 
 
Dan hebben we goed nieuws voor jou! 
 
Je hoeft namelijk niet te verhongeren om gewicht te verliezen. 
Veel mensen associëren gewichtsverlies met steeds honger te 
moeten hebben. Ze zijn bang om te starten met een plan om af te 
vallen omdat ze de frustraties van honger willen voorkomen. En 
ja, veel mensen denken dat ze dan beter maar te zwaar kunnen 
zijn i.p.v. te verhongeren. 
 
Zo ben ik ook geen uitzondering. Ik ben ook iemand die gewoon 
goed kan eten, en ik zou ook niet weten waarom ik steeds honger 
zou moeten lijden om maar dun te zijn. Wat voor leven is het als je 
bent altijd honger hebt? Ons natuurlijke instinct vertelt ons om te 
eten als we honger hebben. Honger is een signaal dat het lichaam 
verteld dat er eten nodig is. Het is ook een signaal voor het 
lichaam dat het in gevaar is en dat het nu eten nodig heeft.  
 
Ons lichaam maakt het niks uit dat we in een moderne wereld 
leven waar overvloedig voedsel te krijgen is. Het reageert het 
zelfde wanneer we in het wild leven en we moeten jagen voor ons 
voedsel. En het is niet verstandig om tegen ons instinct, dat is 
ontworpen om te beschermen en we niet dood van de honger 
gaan, in te gaan.  
 
Dus, maak je klaar voor een verrassing: Je hoeft geen honger te 
lijden om gewicht te verliezen. Integendeel, regelmatig maaltijden 
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eten is wat ook daadwerkelijk helpt bij het bereiken van je doelen 
om gezond gewicht te kunnen verliezen en te behouden.  
Dieeten en gewichtsverlies is big business deze dagen. Het lijkt je 
altijd te zien en je ziet overal advertenties voor 
gewichtsverliesproducten die verbluffende resultaten beloven. 
 
Sommigen van hen hebben hun eigen maaltijd plannen, sommige 
zijn gewoon kleine pillen die beweren vet te verbranden en weer 
anderen vragen om bepaalde voedingsmiddelen uit je eetpatroon 
te halen om de stofwisseling aan te passen. 
 
Er zijn vele mensen die verbazingwekkende successen met behulp 
van deze programma's hebben. Het nadeel van deze bedrijven en 
dieet plannen is dat ze vaak duur zijn. De pillen die je neemt voor 
gewicht verlies kan gevaarlijke chemische stoffen bevatten of 
hebben een grote hoeveelheid cafeïne die je zenuwachtig kunnen 
maken. De pluspunten zijn dat ze makkelijk te volgen zijn en het 
ondersteuning geeft als je vragen hebt of gewoon een positieve 
opwaartse kracht nodig hebt om de weg naar je streefgewicht te 
behalen. Als dit voor je helpt is dat geweldig natuurlijk.   
 
Maar weet dat alles wat ze je aanbieden, jij zelf ook kan doen. 
Je kunt de maaltijden bereiden van een top diëtist. En je kunt 
hetzelfde effect  krijgen wat die vetverbranding pillen je geven. Je 
kan de controle over jou eigen gewichtsverlies programma krijgen 
en je hoeft niet te verhongeren om het te doen! 
 
Binnen de pagina's van dit boek geven we je allerlei tips en trucs 
in de richting van succesvol gewichtsverlies. We zullen een aantal 
dingen leren over wat voeding, gezondheid en bewegen voor je 
kan doen en zelfs heerlijke recepten geven om je te helpen terwijl 
je op deze reis bent.  
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Het zal niet makkelijk zijn en je moet wilskracht hebben om 
succesvol te zijn. Maar het verliezen van gewicht zonder te 
verhongeren is een doel dat je kunt bereiken. 
 
1.WAAROM ZIJN WE ZO ZWAAR? 
 
Ik veronderstel dat het makkelijkste antwoord daarop is fast food. 
Maar de problemen ontstaan door nog zoveel meer zaken. 
 
Ja, de vele fast food restaurants zullen je zeker niet helpen. 
Morgan Spurlock liet ons met pijnlijke realiteit in zijn film, "Super 
Size Me " zien. Fast food menu's bieden ons een ophopende 
porties van vet, cholesterol en calorieën. Ik wil je deze film 
aanbevelen om te gaan kijken als je merkt dat je verslaafd aan de 
McDonald’s bent. Je zou heel goed van gedachten veranderen 
nadat je deze film ziet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ieder geval, veel van deze restaurants bieden nu gezondheid 
bewuste keuzes aan, zoals salades, aardappelen in plaats van 
Franse frietjes, yoghurt en gegrild vlees in plaats van gebakken 
vleeswaren. Dus je zou denken dat nu deze items zijn opgenomen 
in hun menu je wel gewicht kan verliezen. Maar is dat wel zo? Het 
antwoord ligt aan onze keuzes. 
 
Veel mensen leven een druk leven. Het is dus erg makkelijk kiezen 
uit voorverpakte voedingsmiddelen die veel hoeveelheden zout  
bevatten, vet en andere ongezonde componenten die bijdragen 
aan gewichtstoename.  
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We hebben de neiging om een, meestal makkelijke levensstijl te 
kiezen. Bijvoorbeeld het kijken naar een favoriet tv-programma 
na het avond eten in plaats van naar buiten te gaan voor een 
heerlijke avond wandeling, zoals vroeger gebeurde. 
 
Dit soort verkeerde levensstijl wordt helaas ook geleerd aan onze 
kinderen. Toen ik kind was, konden we niet wachten om na het 
avond eten te kunnen buitenspelen. We bedachten spelletjes en 
speelde totdat de zon onderging. We speelden gewoon veel buiten 
en reden overal op onze fietsen heen. En mochten alleen naar de 
televisie kijken als er een leuke gezinshow of mooie film op kwam.  
 
Vandaag de dag, heb je meer kans om kinderen achter de 
computer te vinden of voor de tv of een video game aan het spelen 
zijn.  
 
In feite is het gemiddelde kind in deze dagen meer dan 15 uur 
televisie aan het kijken elke week. Nu zeggen we niet dat televisie 
kijken is slecht. Sommige programma’s zijn zelfs nuttig. Wat we 
wel zeggen is dat kinderen het nodig hebben om meer buiten 
spelen in plaats van zittend voor de tv te kijken, etend van een zak 
chips en het drinken van suiker rijke frisdrank. 
 
De statistieken tonen de werkelijke waarheid. Vijftien procent van 
alle kinderen en tieners hebben overgewicht, een aantal dat is 
verdrievoudigd sinds een eerdere studie gedaan in 1980. 
 
Sommige mensen beschuldigen hun overmatige gewichtstoename 
aan hun langzame stofwisseling. In sommige gevallen kan dit zelfs 
waar zijn. Maar het Center van Disease Control (CDC) heeft 
bevestigd wat niemand echt wil horen: we hebben overgewicht 
omdat we simpelweg te veel eten van de verkeerde 
voedingsmiddelen.  
 
Afvallen is eigenlijk heel simpel, minder eten en meer bewegen.  
Maar we kunnen niet tegen die boodschap. Het is voornamelijk zo 
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omdat we op zoek zijn naar een snelle oplossing, een eenvoudige, 
pijnloze manier om kilo’s te laten verdwijnen zonder opoffering. 
 
Helaas, het verliezen van gewicht is gewoon niet zo gemakkelijk. 
Je moet controle hebben over de voedsel keuze, oefeningen doen 
en lichaamsbeweging hebben. Maar zorgen maken over alle 
details zal je weinig resultaat opleveren. Je kunt beter een goed 
beeld in je hoofd hebben van hoe het moet i.p.v. zorgen te gaan 
maken of je het wel kan en andere onbelangrijke details.  
 
Wat je wilt is het verliezen van die extra kilo's. En er zijn vele, vele 
manieren. Maar voordat je op het volgende wonderdieet zit te 
wachten, kunnen we je nu al vertellen dat een wonderdieet niet 
bestaat. Misschien voor even maar uiteindelijk is het gewoon de 
bedoeling dat je jou eigen leefstijl gaat aanpassen zodat je voor 
altijd je gewicht kan behouden.  
 
Zodra je met een dieet stopt en we komen weer aan, geven we 
vaak de schuld aan het dieet dat we weer aankomen. Maar 
eigenlijk licht dat helemaal niet aan het dieet. We veranderen onze 
leefstijl voor een bepaalde periode in een gezonde leefstijl, vallen 
af en gaan vervolgens weer terug naar ons oude leefpatroon met 
als verwachting dat we dan wel zo slank blijven als toen we nog 
aan het diëten waren.  
 
Als je er zo over nadenkt is het toch logies dat je daarna weer 
aankomt. Het gaat er dus om dat je jou leefstijl leert aan te passen. 
Dat je meer begrijpt over voeding en gezondheid waardoor je 
beter een nieuwe leefstijl kan aanpassen omdat je de  
 
achterliggende gedachten ervan begrijpt. En waardoor je jezelf er 
ook lekker bij kan voelen.   
 
Iedereen is anders, dus voor iedereen is een nieuwe gezonde 
leefstijl aanleren een ander soort leefstijl. Het belangrijkste is dat 
het wel gezond en verantwoord is en het uiteindelijk op het zelfde  
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neer komt. Dat je wel genoeg eten binnen krijgt en genoeg 
vitamine en mineralen tot je neemt.  
 
Dat je wel lekker in je vel zit en niet het gevoel hebt dat je op dieet 
bent, want dan is het niet makkelijk aan te passen in je leefstijl.  
En natuurlijk mag je op een verjaardag best een taartje eten en als 
het lekker weer is een ijsje eten. Je kan niet je leven lang geen 
lekkere dingen meer eten, dat is voor niemand vol te houden. Je 
moet er alleen wel bewust van zijn dat het niet het beste is wat je 
kan eten en dat je het niet te vaak doet en met mate. Dus 1 stukje 
taart i.p.v. 2 of 3 stukjes taart en 1 of 2 bolletjes ijs i.p.v. 4 of 5 
bolletjes ijs.  
 
Leer je ongezonde of minder gezonde levensstijl aan te passen in 
een gezonde en bewuste levensstijl. Door middel van zelf 
bewuster met gezondheid en voeding bezig te zijn op een 
ongedwongen en fijne manier. Waardoor je gewicht verliest, 
gewicht behoud en meer energie de hele dag door zal hebben.  
 
Dat is het geheim.  
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2. METABOLISME EN JE GEWICHT 
 

 

 
Je metabolisme is gekoppeld aan je gewicht. Maar weet je hoe dat 
precies zit? Er bestaat een overtuiging dat het metabolisme van 
een slank persoon hoog is en van iemand met overgewicht laag is, 
maar dat is meestal niet het geval.  
 
Metabolisme alleen bepaald niet je gewicht. Integendeel, het 
gewicht is afhankelijk van de balans tussen verbruikte calorieën.  
Neem je meer calorieën die je lichaam nodig heeft dan neem je toe 
in gewicht en neem je minder calorieën dan nodig is dan verlies je 
gewicht.  
 
Het metabolisme is dus de moter voor je lichaam die de calorieën 
verbrand en er voor zorgt dat je energie naar behoefte krijgt. Nog 
eenvoudiger gezegd, metabolisme is het proces waarbij je lichaam 
voedsel om zet in energie.  
 
Tijdens dit biochemische proces worden calorieën, koolhydraten, 
vetten en eiwitten gecombineerd met zuurstof om het vervolgens 
om te zetten in energie om je lichaam goed te laten functioneren. 
 
Het aantal calorieën dat je lichaam elke dag verbrandt heet 
het totale energieverbruik. De volgende drie factoren 
maken uit voor je totale energieverbruik: 
 
• Basisbehoeften.  
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Zelfs als je lichaam in rust is, heeft het energie nodig voor de basis. 
Zoals brandstof voor organen, ademhaling, bloedcirculatie, het 
aanpassen van hormoonspiegels, plus groeien en herstellen van 
cellen.  
 
• Verwerking van het voedsel.  
Verteren, absorberen, transporteren en het opslaan van het 
voedsel dat je eet heeft ook calorieën nodig. Dit is goed voor 
ongeveer 10 procent van de calorieën die je elke dag gebruikt.  
 
• Lichamelijke activiteit. 
Lichamelijke activiteit  zoals het spelen van tennissen, wandelen 
naar de winkel, achter de hond aan rennen en enige andere 
beweging, is goed voor je calorieën verbruik. 
 
Het lijkt misschien logisch om te denken dat gewichtstoename 
of overgewicht is gerelateerd aan een laag metabolisme  
( lage vetverbranding) of misschien zelfs aan een aandoening. 
Maar in werkelijkheid is het heel ongewoon om overtollig gewicht 
te hebben en een lage stofwisseling maar de schuld te geven. 
Gewichtstoename is waarschijnlijk meer te verwijten aan een 
verstoring van de energie balans. 
 
Verbruik je meer calorieën dan je lichaam binnen krijgt, dan 
verlies je gewicht. Je creëert dan een energie te kort door het eten 
van minder calorieën en het verhogen van je verbranding door 
bijvoorbeeld meer te bewegen.  
 
Als jij en iedereen fysiek identiek was, zou het gemakkelijk zijn om 
te bepalen wat een standaard energiebehoefte is. Maar veel 
factoren zijn van invloed, waaronder lichaamsgrootte en 
samenstelling, leeftijd en geslacht.  
 
 
 
 



Slank en Fit Zonder Te Verhongeren! 

12 

www.SlankEnFitVragen.nl  

Om goed te functioneren is een grotere lichaamsmassa vereist 
voor meer energie (meer calorieën) dan een kleinere body massa 
doet. Ook spieren verbrandt meer calorieën dan wat vet doet.  
 
Dus hoe meer spieren je hebt in relatie tot vet, hoe hoger je basaal 
metabolisme. Hoe meer spiermassa je hebt hoe meer vet je 
verbrand. 
 
Als je ouder wordt heeft de hoeveelheid van de spiermassa de 
neiging om te verminderen en vet word dan meer waardoor je toe 
neemt in gewicht. Metabolisme/vetverbranding vertraagt ook van 
nature met de leeftijd. Samen vormen deze veranderingen 
vermindering van je calorie behoeften.  
 
Mannen hebben meestal minder lichaamsvet en meer spieren dan 
vrouwen van dezelfde leeftijd hebben. Dit is de reden waarom 
mannen over het algemeen een hoger basaal metabolisme hebben 
en verbranden meer calorieën dan vrouwen. 
 
Het vermogen om je metabolisme te veranderen is beperkt. 
U kunt echter wel dagelijkse beweging en je activiteiten verhogen 
waardoor je spierweefsel op bouwt en meer dus daardoor 
calorieën verbranden.  
 
Je stofwisseling beïnvloedt je energiebehoeften, maar het is je 
voedselinname en lichamelijke activiteit die uiteindelijk je gewicht 
bepalen. Het verliezen van gewicht vereist inzet en motivatie om 
te kunnen slagen. Het beketend dat je jou hoofd op de juiste plek 
moet hebben en moet begrijpen waarom dingen zo werken in je 
lichaam. 
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3. KRIJG DE JUISTE MIND SET 
 
Geloof het of niet maar er is een psychologische factor die in het 
spel komt wanneer je probeert gewicht te gaan verliezen. Wij 
willen het vergelijken met de "Rah Rah" factor die je soms nodig 
hebt om te slagen in de sport.  
 
Kijk naar je gewichtsverlies als je eigen persoonlijk sportief event. 
Net zoals je de regels van het spel en bepaalde basis principes 
nodig hebt op het spel goed te kunnen spelen, zo moet je dit ook 
zien. Ook de juiste informatie in je eetgewoonte is nodig om het 
effectief te maken. Wanneer je alle tools die je nodig hebt bezit, is 
de kans van slagen vele malen groter, dan wanneer je ergens aan 
begin maar de spelregels eigenlijk niet goed kent.  
 
Een van deze tools is om de juiste gemoedstoestand te hebben. 
Een goede gemoedstoestand zal je motivatie, inzet geven en de 
vaardigheden die je nodig hebt om de obstakels die je tegen komt 
te overwinnen. En de verleidingen te kunnen weerstaan.  
 
Wanneer je de juiste psychologie tijdens jou gewichtsverlies 
toepast, zul je jou gewichtsverlies leuk gaan vinden, 
gemakkelijker, spannender vinden en in staat zijn om 
veranderingen te ontwikkelen op weg naar een gezondere 
levensstijl die je altijd zal behouden. Je manier van denken bepaalt 
je gedrag, acties, en gedachten.  
 
Kortom; je eigen gedachten zijn krachten. Wees hier van bewust. 
Als je denkt dat iets je niet lukt, lukt het ook niet. Als je denkt dat 
iets lukt, lukt het ook.  
 
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan zal je denken. Dat klopt 
daarom wil ik je een trucje geven om er voor jezelf overtuigt van 
te gaan raken dat het je juist wel lukt.  
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Vind voor je zelf wat handvaten waardoor jij echt gaat geloven dat 
jou iets lukt. Ik zal een voorbeeld geven.  
 
Stel je bent ooit 20 afgevallen en je was erg mooi slank. Dan kan je 
daar aan terug denken, er een foto van opzoeken en bij je houden, 
zodat je diep van binnen weet, dat het je toen ook gelukt is dus 
waarom nu niet? Zie, hierdoor groeit jou geloof dat je het wel kan 
en zal het dus ook lukken.  
 
Zoek een soort van “bewijzen” dat het wel degelijk gaat lukken.  
Oké, nog een voorbeeld. Je leest ergens een verhaal van een 
persoon die 20 kilo is afgevallen. Ondanks ze moeder is en een 
druk gezin heeft en ook nog eens fulltime werkt is het haar gelukt. 
Nu kan jij dus denken, als een moeder die fulltime werkt en een 
druk leven heeft het kan, kan ik het ook! Zie je, al weer een bewijs 
dat het weldegelijk kan.  
 
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Ga er eens 
rustig voor zitten en ga op zoek naar “bewijzen” voor jezelf om je 
zelf te overtuigen dat jij het zeker weten wel kan. Schrijf deze 
“bewijzen” op en hang het ergens neer waar je het dagelijks kan 
zien.  
 
Schrijf er ook meteen je uiteindelijke doel onder, zodat je precies 
weet waar je heen wilt. Bijvoorbeeld; “Al deze dingen bewijzen mij 
dat ik 20 kilo in 4 maanden kan afslanken. Dit gaat me ook zeker 
lukken.” Commit jezelf, laat het voelen alsof je een soort contract 
met jezelf sluit. Teken er voor! Dan is er geen weg meer terug. Je 
kan ook niet tegen je baas zeggen dat je na het tekenen van je 
contract toch geen zin meer hebt om te komen werken. Zo’n 
gevoel kan je ook hieraan geven.  
 
Als mens zijnde ontwikkelen we gewoontes die er langzaam 
insluipen maar uiteindelijk ons leven beheersen. En veel van die 
gewoontes worden door ons onbewuste aangestuurd, terwijl we 
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er wel zelf van op de hoogte zijn. Maar je onderbewustzijn kan je 
inspanning ook saboteren terwijl je er niet bewust van bent.  
En dat kan schadelijk zijn voor je gewichtsverlies pogingen.  
 
De juiste mentaliteit houdt met behulp van verschillende 
technieken en strategieën je gedrag gecontroleerde en zal je 
waakzaam moeten zijn van je eigen gedachten en handelingen.  
 
Wanneer je deze denkrichting weet te krijgen, zal je beter in staat 
zijn om je oude gewoontes te vervangen voor nieuwe positieve 
gedachtes en gewoontes die er toe zullen leiden dat je gewicht 
verliest en ook zal behouden waardoor je gelukkiger zal zijn. 
 
Het ontwikkelen van de juiste mentaliteit gaat niet vanzelf. Het 
kost een beetje moeite maar uiteindelijk zal het zeker de moeite 
waard zijn. Wel zal je regelmatig je eigen gedrag moeten 
controleren, soms is het makkelijk maar er zullen ook lastigere 
momenten zijn. Maar er is goed nieuws! 
 
Er zijn een aantal eenvoudige manieren om te beginnen met een 
juiste mentaliteit te krijgen. Voer deze oefening zorgvuldig uit. 
 
1. Schrijf je doelen op.  
Doelen op korte termijn van een paar maanden, tot doelen over 
een paar jaar. Het is jou doelen lijstje dus je mag zelf weten wat je 
er allemaal op schrijft.  Het hoeft niet perse met je gewicht te 
maken te hebben.  
 
Het kunnen doelen zijn die over je hele leven gaan. Misschien wil 
je nog een mooie verre reis maken, of wil je in een ander huis 
wonen. Misschien wil je promotie maken op je werk of juist een 
eigen bedrijf beginnen. Of misschien wil je een gezin stichten of 
gaan trouwen, of wil je jou levenspartner tegen komen. Het kan 
ook gewoon een nieuwe auto zijn of een mooi jurkje wat je graag 
wilt kunnen kopen. Je ziet het, wat het is maakt niet uit.  
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Het moet een lijstje worden die bij jou hoort en die jou een 
duidelijk beeld geeft waar je heen wilt in je leven over het 
algemeen.  
 
Schrijf ook op wat je allemaal wilt leren tijdens deze periode, dat 
helpt je gefocust te blijven. Dit alles zal je een motivatie geven en 
een drive om op goede momenten door te gaan maar ook om de 
wat minder goede momenten te kunnen overleven en door te 
gaan.  
 
2. Wees specifiek over wat die doelen zijn.  
Wanneer wil je ze  gerealiseerd hebben, praat over getallen, 
hoeveelheden en specifieke plekken of dingen. Jou doelen zijn 
super belangrijk dus geef er ook een belangrijk en waardevol 
gevoel aan. Bewaar je lijstje of boekje in een mooi doosje of geef 
het een bijzonder plekje ergens in huis. Behandel het als je 
waardevolste bezit. Dit bezit geeft aan waar jou leven naar toe 
gaat. Iets wat belangrijker is bestaat er niet denk ik.  
 
3. Wijs jezelf een beeld aan.  
Je wilt afvallen. Maar zie het ook echt voor je wat je gaat doen als 
je gewicht bent verloren. Geef aan waarvoor je dit wilt doen. 
Bijvoorbeeld om in de zomer in bikini op het strand te liggen. Of 
met kerst dat mooie jurkje weer aan te kunnen of misschien is het 
wel de trouwjurk waarin je jezelf op z’n mooist in wilt laten zien. 
Als je voor jezelf hier een beeld aan geeft is het makkelijker om je 
doel voor ogen te houden. Want zoals ik net al zei, doelen zijn erg 
belangrijk. 
 
4. Maak deze doelen meetbaar en realistisch.  
Beloof jezelf geen gouden bergen. Ben wel realistisch. Je kan best 
een groot doel hebben. Bijvoorbeeld 100 kilo verliezen. Stel dat je 
die 100 kilo in een keer wilt verliezen. Maar er realistische kleine 
doelen voor om uiteindelijk dat grote doel te bereiken. 
Bijvoorbeeld, 5 kilo per maand afvallen. Dan heb je over 20 
maanden 100 kilo verloren. Je kan ook een ander stappen plan  
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maken. Bijvoorbeeld. De eerste maand 10 kilo. De 2de maand nog 
eens 10 kilo, en de 3de maand 15 kilo en dan iedere maand nog een 
5 tot 10 kilo afvallen.  
Zie je, zo maak je het ook realistischer voor jezelf en raak je de 
weg niet snel kwijt om uiteindelijk jou grote doel te bereiken.  
 
Dus ook al lijkt de berg hoog, maak dan tussen stops om steeds 
weer een stukje verder op de berg te komen.  
 
5. Leg de doelen die je bereikt vast ten koste van alles.  
Zodra je een doel hebt gereikt, al is die nog zo klein, leg het vast, 
schrijf het op of maak er een foto van. Hierdoor help je jou mind 
om nog meer doelen te laten verwezenlijken.  
 
Want hoe meer je voor jezelf bewijs hebt dat je jou doelen kan 
bereiken, hoe sneller en beter het ook lukt. Dus leg deze 
momenten vast, en ben dankbaar voor alle resultaten die je tot nu 
toe hebt behaald.  
 
Wat hoe dankbaarder je bent, hoe meer doelen er verwezenlijkt 
worden om nog meer dankbaarder voor te zijn. Zo werkt het nou 
eenmaal.  
 
Het is tijd om te beginnen - RIGHT NOW! 
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4. AAN DE SLAG 
 
Je kunt gewicht verliezen op vele manieren. Je zou er voor kunnen 
kiezen om jezelf als en supermodel te gaan verhongeren om 
gewicht te verliezen, maar wie wil dit nou? En is het wel gezond? 
 
Er zijn een paar dingen over diëten en gewicht verlies waar de 
meeste deskundigen in het algemeen erover eens zijn. Eerst moet 
je vaak water drinken. De meeste mensen drinken niet vaak 
genoeg water. Cola en koffie niet tellen! Ja, je moet echt 8-
longdrink glazen water per dag drinken, misschien meer, 
afhankelijk van je gewicht.  
 
Water is een natuurlijke eetlustremmer. Als je een vol glas water 
drinkt voor het begin van de maaltijd, zit je maag sneller vol en is 
de kans dat je te veel eet minder. Nee, je zal niet in gewicht 
afnemen van het drinken van veel water. Wanneer je niet genoeg 
water drinkt gedurende de dag, gaat je lichaam uitdrogen. Als het 
eindelijk weer water krijgt, houdt het lichaam het vast en slaat het 
op voor een toekomstige behoefte. Genoeg water drinken geeft je 
het voordeel van hydratatie en volheid.  
 
Je moet altijd een evenwichtige maaltijd eten. Eiwitten en 
koolhydraten zijn essentieel voor een gezonde maaltijd. 
Koolhydraten zijn de belangrijkste bron van energie in ons 
voeding en eiwitten zijn om vet te verbranden.  
 
Op een absoluut minimum moet elke maaltijd bestaan uit een 
eiwit en koolhydraat. Nooit geen maaltijden overslaan. Een van de 
ergste dingen die we kunnen doen, in onze poging om gewicht te 
verliezen, is om een maaltijd over te slaan. Ik heb het ontelbare 
keren gezien: Gemotiveerd om gewicht te verliezen, een 
individuele besluit om slechts twee keer per dag te eten. Maar je  
stofwisseling heeft de consistentie van regelmatige maaltijden 
nodig.  
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Met grillige eetschema's, denkt het lichaam dat het uithongert. 
Dus, alles wat het in neemt, slaat hij als vet op om later als het 
geen eten meer denk te krijgen te kunnen gebruiken als reserve 
zodat het lichaam niet verhongerd.  
 
Tot slot, bewegen. Je kunt erg lastig afvallen als je niet veel 
beweegt. Mensen die sporten leven langer en voelen zich beter. 
En, ze verliezen sneller gewicht. Maar, houd het simpel. Het is 
nooit te laat om in vorm te komen. Ik zal je een hele aparte sectie 
oefening geven. Je hoeft je niet aan te sluiten bij een sportschool. 
Er zijn genoeg manieren die je kunnen helpen bij je 
gewichtsverlies inspanningen. Er is een eenvoudige formule om je 
gewichtsverlies te berekenen: verbruik minder calorieën dan wat 
je verbrandt elke dag.  
 
Bijvoorbeeld, als je 2.000 calorieën per dag verbruikt en je 
verbrandt 2500 calorieën per dag, verliest je gewicht. 
 
Je zou zeggen: "Waarom zou ik dan niet gewoon minder gaan eten, 
want dan hoef ik dat ook niet meer te verbranden? Nou, dan zou je 
jezelf verhongeren en dat is geen goed idee. Het zal je zwakker en 
hongeriger maken en uiteindelijk zal je alleen maar meer gaan 
eten.  
 
Je lichaam heeft voedsel en calorieën nodig om energie te krijgen. 
Je moet genoeg eten. Het geheim om gewicht te verliezen zonder 
honger te lijden is het maken van de juiste voedingskeuzes. Wat je 
nodig heb om de juiste voedingsmiddelen te kiezen moet laag in 
calorieën zijn, maar moet een voldaan gevoel geven zodat je 
daarna geen honger krijgt. Hoe meer vet een voedingsmiddel 
bevat , hoe meer calorieën het bevat.  
Het eten van vezelrijk voedsel zoals havermout, helpt. Je eet 
minder calorieën (zeven gram havermout heeft slechts 120 ) 
zonder honger te lijden. 
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5. WAT TE ETEN 
 

 

 
Als je probeert gewicht te verliezen, kies dan voedsel op basis van 
gewicht-naar-calorie-ratio. Je wilt eten wat een vol gevoel geeft, 
maar wel weinig calorieën bevat. Groenten en fruit zijn de grote 
winnaars in de zware gewicht-lage calorie-afdeling, volgens de 
Tufts University. Ze wegen veel vanwege hun vezels en water 
inhoud en toch hebben niet veel calorieën. Uit onderzoek is 
gebleken dat hoe zwaarder je eten is, hoe eerder je er vol van 
komt te zitten.  
 
Bijvoorbeeld, 
Een kopje meloen weegt 5,5 gram met maar slechts heeft 56 
calorieën. Een kopje gekookte spinazie weegt 6 gram met maar 
heeft slechts 42 calorieën. Vergelijk dat eens met zes kopjes 
beboterde popcorn die slechts 3 gram en 420 calorieën bevat of, 
zelfs nog erger, een bakje chips die 152 calorieën heeft (als je 4 
gram gegeten zou hebben), zou je 608 calorieën uitnodigen zich 
thuis te voelen in je vetcellen. Dat is wat ik noem "klein maar 
verschrikkelijk ".  
 
De meeste snacks wegen niet veel, maar hebben zeker veel 
calorieën. Dit betekent dat je veel van hen eet zonder 
een vol gevoel te krijgen. Zonder het te beseffen nemen we heel 
veel overtollige calorieën in die we niet nodig hebben.  
 
De meeste koekjes wegen ½ ons en bevat 50 calorieën. Eet zes 
koekjes en heb je al 300 calorieen op. 1.5 gram van een chocolade 
reep bevat 220 calorieën. Een kleine croissant weegt slechts twee 
ons maar heeft 230 calorieën.  
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Volgens de studie van de universiteit Nieuw-Zeelandse, is eten 
wat licht van gewicht is hoog in calorieën en waarschijnlijk de 
slechtste soort voedsel wat je kan eten als je gewicht wilt 
verliezen Je bent nog steeds honger, maar je hebt al veel calorieën 
gegeten. 
 
Je kan dus het beste kiezen voor een lager vetgehalte van het 
zelfde gewicht eten. Er kan een wereld van verschil tussen 
calorieën zitten. Is het mogelijk als 2 mensen iets eten met het 
zelfde gewicht en soort van voedsel, dat het toch nog scheelt in 
calorieën? Ja dat is mogelijk, dat licht aan hoe het voedsel is 
bereid. Heb je het gekookt of heb je het anders bereid.  
 
Hier zijn enkele voorbeelden (alles weegt 3,5 ons). Gekookte 
aardappelen hebben 62 calorieën in vergelijking met Franse 
gebakken aardappelen met 328 calorieën. Sardines in 
tomatensaus bevat 127 calorieën, terwijl sardines in olie er 372 
hebben. Tonijn vlokken in water hebben 95 calorieën, terwijl 
tonijn vlokken in olie er 309 heeft. Je begrijpt het. 
 
Vermijd de "lichte gewicht calorierijke" manier van eten. Ik ken 
veel mensen die niet willen eten van een normaal formaat 
maaltijd omdat ze vinden dat het te zwaar op de maag valt en ze te 
veel calorieën eten. Daarom denken ze dat door het eten van iets 
lichts zoals crackers, ze zullen afvallen. Wat ze niet beseffen is dat 
alleen iets licht eten niet betekent dat het automatisch weinig 
calorieën bevat. Men kan gemakkelijk negen crackers (420 
calorieën) eten en nog steeds geen vol gevoel hebben omdat 
negen crackers slechts 3 gram wegen. Geloof het of niet, maar je 
kon een bevredigende maaltijd hebben van ½ kopje gestoomde 
rijst, een kopje gekookte spinazie, een klein stukje vis, en een 
kopje meloen voor minder calorieën. Deze complete maaltijd zou 
een bevredigend 18.5 gram wegen en slechts je 378 calorieën 
"kosten". Door deze voedselkeuze te maken, kun je bezuinigen op 
onnodige calorieën zonder jezelf een hongergevoel te geven.  
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Je moet ook een beetje bezuinigen op je koolhydraten, maar knip 
ze er niet helemaal uit! Omdat gewichtverlies afhankelijk is van 
oefening en activiteit, kan je zonder enige koolhydraten in je eten 
geen energie hiervoor hebben en lukt het je dus ook niet om 
calorieën te verbranden.   
 
Wat je moet doen is beginnen met een "basislijn dieet" dat ervoor 
zorgt dat de helft van de calorieën afkomstig uit groenten, fruit, 
natuurlijke zetmelen, en volle granen is. De rest van je eten moet 
bestaan uit magere eiwitten zoals vis, kip en mager rundvlees. Je 
moet je koolhydraten in evenwicht houden met je eiwitten. 
 
Als we spreken over eiwit, vragen veel mensen zich af hoeveel is 
genoeg of hoeveel is te veel. In het algemeen zeggen experts dat je 
1 gram eiwit moet eten per kilo lichaamsgewicht per maaltijd. Het 
eten van eiwitten versnelt je stofwisseling en versnelt 
gewichtsverlies. Dit is misschien een goed moment om te praten 
over portiegroottes. 
 
Als algemene vuistregel, moet je nooit een portie die groter is dan 
je gebalde vuist eten. Het goede nieuws hiervan is dat je in staat 
bent om genoeg te eten om vol te raken zonder overdrijven.  
 
Laten we zeggen dat je van chocola, chip en koekjes te veel kan 
eten. In plaats van 1 koekje kan je zo een heel pak koekjes opeten, 
terwijl je lichaam het toch echt niet nodig heeft, maar toch eten we 
het omdat het verslavend is.  
 
Dit is natuurlijk niet goed om gewicht te verliezen. Je kan beter 1 
koekjes pakken en er extra van genieten en er een langere tijd 
over doen i.p.v. het snel te willen opeten. Je kan dus gewoon 
blijven genieten van de lekkere dingen zoals je het maar met mate 
eet. 
 
De meeste deskundigen zijn het erover eens dat de traditionele 
drie maaltijden per dag geen deel uitmaken van een gezonde 
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Voeding. In feite, moet je meerdere maaltijden per dag eten. Klinkt 
dat niet geweldig?!  
 
Het idee is dat je overdreven veel gaat eten als je honger hebt, 
meer dan dat je nodig hebt. Om die honger te bestrijden is het 
verstandig om meerdere kleinere maaltijden per dag te eten.  
 
Voor vrouwen is het raadzaam om vijf maaltijden per dag te eten 
en voor mannen 6 per dag. Probeer deze maaltijden te maken 
minimaal 2 uur na elkaar en ik verzeker je dat je geen honger zult 
krijgen. De voordelen zullen zich openbaren. Als je dit gaat doen 
dan zijn dit de voordelen ervan: 
 
• Snellere stofwisseling 
• Hogere energie 
• Minder opslag van lichaamsvet door de kleinere porties 
• Minder honger en onbedwingbare trek 
• Stabielere bloedsuiker en insuline niveaus 
• Meer calorieën beschikbaar voor spiergroei 
• Betere absorptie en het gebruik van de voedingsstoffen in het 
voedsel 
 
Je moet er dus voor zorgen dat je de juiste soorten 
voedingsmiddelen eet. 
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6. VERBODEN VOEDSEL VOOR GEWICHT VERLIES 
 

 

 
Ik kan onmogelijk alle verboden voedingsmiddelen opnoemen wat 
slecht kan zijn voor je gewichtsverlies, maar met een beetje 
gezond verstand begrijp je zelf ook wel dat de Franse frietjes een 
no-no zijn, en een appel top is. 
 
We gaan ons concentreren op de levensmiddelen die je beter niet 
kan eten als je gewicht wilt verliezen. Natuurlijk kan dit een lange 
lijst worden. Ik laat je de ergste zien en vertel ook een aantal 
mogelijke vervangingen ervoor. 
 
Dranken 
Blijf weg van alles met cafeïne erin – niet vergeten dat veel 
frisdrank cafeïne bevatten. Cafeïne heeft dezelfde insuline 
stimulerende, gewicht verlies remmende effect als aspartaam. 
Helaas, dit is inclusief koffie.  
 
Vasthouden aan cafeïnevrije frisdrank, thee en koffie. 
Dit geld ook voor de dranken die aspartaam bevatten. (Nutra 
Sweet), of geraffineerde suiker.  
 
Omdat je veel water drinken nodig hebt om gewicht te verliezen, 
kan je ook water met een schijfje citroen of limoen drinken zodat 
je toch een smaakje hebt. Het kan heel verfrissend en zeer 
bevredigend zijn! 
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Alcohol is een no-no in elk plan van het gewichtsverlies. Het is 
prima om een glas wijn bij het eten te drinken, als het maar bij 1 
glaasje blijft. Er is geen betere manier af te rekenen met de kilo's 
dan stoppen met grote hoeveelheden alcohol te drinken. Zelfs 
dranken die beweren minder calorieën te hebben kan je beter 
laten staan.  
 
Voorverpakte voedingsmiddelen 
In het algemeen moet je wegblijven bij veel van deze producten. 
Als de ingrediënten niet uitspreekbaar zijn, moet je ze vermijden. 
Met andere woorden, alles met veel chemische stoffen op de lijst 
van ingrediënten zijn niet goed voor je gewichtsverlies. 
 
Witte rijst bevat zetmeel dat kan remmen met je gewichtsverlies. 
In plaats daarvan gebruik je bruine rijst. Pasta mixen zijn meestal 
ook niet goed vanwege de zetmelen die ze bevatten. Hou ook 
hierbij vast aan volkoren pasta's. Ze smaken net zo goed en zijn 
veel beter voor je! 
 
Broden 
Om dezelfde redenen als pasta en witte rijst, wit 
brood moet ook worden vermeden. Volkoren brood voorziet je 
met de koolhydraten je nodig hebt en er word minder in verwerkt 
dan wit brood. Zorg ervoor dat het brood dat je kiest is gemaakt 
met volkoren meel in plaats van alleen tarwemeel. Geloof me, het 
maakt een verschil.  
 
Nogmaals, alles dat wordt ingeblikt of in potten zit moet je 
vermijden. Als het label ingrediënten bevat met meer dan vier 
lettergrepen zal het niet goed voor je dieet zijn.  
 
Kippenbouillon kan erg vet zijn, dus van wegblijven. Zo zijn veel 
soep mixen erg vet, dus beter van niet. Het goede nieuws is dat er 
tal van licht of vetarme keuzes zijn. Dit zijn degenen die je moet 
kiezen. Commercieel gemaakte tomatensaus of tomaat gebaseerd 
sauzen bevatten belachelijk grote hoeveelheden suiker en zout. 
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Een betere keuze is deze sauzen jezelf te maken waarbij je zelf kan 
controleren wat er in zit. 
 
Eet geen fruit in blik of ingeblikte groenten. Als het word ingeblikt, 
is het al zo gekookt dat ze het meest heilzame voedingsstoffen 
verliest. Ook kunnen er verwerkt of geraffineerde suikers in 
zitten. Dus vasthouden aan vers fruit en groenten in plaats van 
blik. Als je moet koken kan je beter bakken in olijfolie of groente of 
graan gebaseerde oliën.  
 
Vlees 
Kies alleen mager vlees om je eiwitinname te krijgen. Het is 
algemeen bekend dat je moet proberen om weg te blijven van 
rode vleessoorten zoals rundvlees. Natuurlijk, als je net als ik 
houd van een lekker biefstukje is dat prima, maar kies dan een 
mager stukje wat niet groter is dan je eigen vuist. Kies verse vis in 
plaats van ingeblikte. Wit vlees zoals kip zijn beter dan donker 
vlees omdat het donkerdere vlees meer vet bevat. Tonijn is altijd 
een goede keuze - zelfs als het ingeblikt. Zorg ervoor dat de tonijn 
in blik in water te krijgen is, geen olie! 
 
Zuivelfabriek 
Magere melk moet je eerste keuze zijn. Vermijd het drinken van te 
veel melk, omdat het van nature sommige vetten bevat die kan 
uitmonden in overbodige vet op je lichaam!  
 
Helaas, kaas op een dieet is ook een grote no-no. 
Je kunt echter vetarme of vetvrije kaas in de meeste supermarkten 
vinden, dus kies altijd deze eerst. Maar gebruik het spaarzaam! 
 
Eieren zijn goed op je dieet, maar je bent beter zonder af. Gebruik 
alleen het wit in plaats van het opnemen van de dooiers.  
Vetvrije zure room is goed met mate, maar probeer het met 
yoghurt te vervangen. 
Groenten en Fruit 
Bijna alle verse groenten zijn goed voor je. Het is een algemeen 
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overtuiging dat je alle groenten kunnen eten je wilt en toch afvalt. 
Dat is vrij wel waar, zolang ze voorbereid zijn op de juiste manier. 
Het is altijd het beste om groenten te stomen. Je kan ze ook 
besprenkel met een beetje olijfolie, olie in een bakje en ze in de 
oven zetten of - nog beter – braden op de grill! Lekker! 
 
Wees voorzichtig met het eten van te veel fruit die veel natuurlijke 
suikers bevatten zoals sinaasappelen en perziken. Omdat de 
suiker natuurlijk is, is het niet verschrikkelijk slecht voor je, maar 
je wilt niet te veel suikers binnen krijgen wat omgezet word in vet.  
 
Een groot ding dat je moet doen als je besluit om gewicht te 
verliezen is om onmiddellijk je etenskasten op te ruimen. En je 
ijskast checken naar voedingsmiddelen die je kunnen rennen in je 
nieuwe eetgewoontes.  
 
Dat betekent ook dat alle snoep, chips en koek uit de kasten 
gehaald moet worden. Gooi ze niet weg - geef ze aan een lokale 
voedsel bank. Geloof me, ze zullen blij zijn. Zodra je dat gedaan 
hebt, mag je boodschappen gaan doen. Niet bang zijn! Gewoon 
slim winkelen! 
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7. BOODSCHAPPEN VOOR JOU GEZONDE EETPATROON. 
 

 

 
De eerste regel wanneer je gaat  winkelen en probeert om gewicht 
te gaan  verliezen is om te winkelen met een lijst. Dit is uiterst 
belangrijk, want je wilt niet ten prooi vallen aan de natuurlijke 
instincten en die lekkere koekjes die daar voor het grijpen liggen. 
 
Hou vast aan je vertrouwde lijstje. Plan wanneer je boodschappen 
gaat doen, zo kan je van te voren een boodschappenlijstje maken. 
Je moet zelf beslissen welke maaltijden je wilt maken en welke  
ingrediënten je nodig hebt om hen voor te bereiden. Zorg bij je 
inkoop planning wat voor een portiegroottes je wilt gaan 
bereiden.  Plan niet alleen het avond eten. Weet je nog, het is beter 
om meerdere kleinere maaltijden per dag te eten, dus daar moet 
je met inkopen wel rekening mee houden.  
 
Tip, zet de tijdstippen van de kleinere maaltijden vast in je agenda 
zodat je het niet kan vergeten en het in je nieuwe leefstijl kan 
groeien. 
 
Wanneer het voor het eerst is dat je inkopen gaat doen terwijl je 
gewicht wilt gaan verliezen is het verstandig om iemand mee te 
nemen die er al een beetje verstand van heeft en je kan helpen  
 
met de juiste beslissingen te maken. En ook je te helpen de  
verleidingen in de winkel van slechte dingen te weer staan. 
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We kunnen dit punt niet genoeg benadrukken: Eet voordat je 
boodschappen gaat doen. Doordat je met een volle buik de deur 
uit gaat ben je beter in staat de verleiding van al het lekkers in de 
supermarkt te weerstaan. Want het is een bekend feit dat als je 
honger hebt als je naar de supermark gaat, je meer gevoelig zal 
zijn voor het maken impuls aankopen die niet goed voor je zijn, 
want het klinkt of ruikt zo lekker! 
 
Leer hoe je etiketten moet lezen. Zoals we al eerder heb gezegd, je 
zal producten met ingrediënten die slecht voor je zijn moeten 
vermijden. Kijken naar het vetgehalte, het suikergehalte, de 
zoutgehalte, etc. Zorg ervoor dat wat je  koopt gewicht 
vriendelijke voedsel is dat verzadigd als je het gegeten hebt. 
 
Vermijd gemaksvoedsel. Ook al zijn ze eenvoudig tot vrij goed, 
deze soorten van voedsel bevatten vaak extra calorieën, vetten en 
koolhydraten die je gewoon niet nodig. Je zal altijd beter af zijn als 
je jou eigen maaltijden bereiden. Dat betekent dat je van plan bent 
om te koken vanaf nul. Als je denkt dat je niet de tijd hebt, denk 
dan nog eens na.  
 
Wij geven je enkele geweldige recepten die je ofwel van tevoren 
kan maken of die je kunt bereiden in minder dan 30 minuten! 
Wanneer je jou eigen maaltijden kan koken, heb je controle over 
wat je in je eten stopt, denk aan; zout, suiker, etc. Plus ze zullen 
een stuk beter smaken dan voorverpakte etenswaren.  
Hoewel het misschien pijnlijk duidelijk lijk, kunnen we het niet 
genoeg benadrukken, koop geen voedingsmiddelen met lege 
calorieën. Deze voedingsmiddelen, onder andere chips, koekjes, 
snoep, enz. heb je niet nodig. Je hoeft niet in te gaan op de 
verleiding, ze bieden absoluut geen voedingswaarde voor je en er 
zit helemaal niets in, Dus vermijd dit!  
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8. LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHTSVERLIES 
 

 

 
Zonder lichamelijke beweging kan je nog steeds niet goed gewicht 
verliezen, zelfs ondanks de "wonder" dieetpillen. Door wat voor 
een vorm dan ook van beweging ook helpt het je lichaam om vet te 
verbranden en dus gewicht te verliezen. Daar kan geen dieet pil 
tegen op.  
 
De meeste mensen willen niet graag bewegingsoefeningen doen. 
Voor hen lijkt het te veel op werk. Het is ook werken, maar het 
moet niet vervelend werk zijn. Er zijn manieren om oefenen te 
kunnen doen die je leuk vind om te doen, of niet erg vind om te 
doen. Zorg ervoor dat je een lichaamsbeweging zoekt die bij jou 
past.  
 
Ten eerste, moet je kunnen genieten van de activiteit die je kiest. 
Hou je van het fietsen als de zon aan de hemel staat? Of misschien 
is zwemmen meer jou idee van plezier. Zelfs een goed rondje golf 
kan een grote vorm van oefening  zijn. Maar dan wel alles zelf 
lopen i.p.v. het golfkarretje te gebruiken.  
 
Zodra je die activiteit vind die bij jou past, is het verstandig om het 
minimaal 3 x per week gedurende ten minste 30 minuten vol te 
houden. Hoe meer je beweegt, hoe meer calorieën je verbrand. 
Overdrijf het alleen niet. Dat is ook weer niet gezond en kan 
blessures met zich mee brengen. Begin het langzaam op te 
bouwen en verhoog je niveau naar eigen tempo en gevoel, tot je 
op een punt komt waar je denkt bij een hogere intensiteit te  
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komen. Het is goed om te rusten met tussenpozen, maar ga daarna 
weer terug naar dat niveau totdat je training is voltooid. 
 
Het meest ideale is dat je s’ochtends start met je oefeningen zo 
gedurende 30 minuten. Vroeg in de ochtend oefeningen doen 
heeft drie voordelen ten opzichte van later op de dag. Het niveau 
van opgeslagen koolhydraten en spieren zijn op z’n laagst. Dit 
komt omdat tijdens de nacht, je lichaam alle calorieën verbrand 
die je die dag daarvoor hebt gegeten. Daardoor zul je wakker 
worden met een lager niveau en lagere bloedsuikerspiegel en dat 
is de optimale omgeving voor het verbranden van vet in plaats van 
koolhydraten. Hoe werkt dit? Het is eigenlijk heel simpel. 
 
Koolhydraten zijn voor je lichaam de gewenste energie bron. 
Wanneer deze bron is schaars is gaat zijn reserves gebruiken om 
energie te krijgen. En die reserves is dus je overtollige 
lichaamsvet, het gene wat je ook daadwerkelijk verbrand wilt 
hebben. Als je jou oefeningen na het eten doet, zal het lichaam als 
eerst de laatst ingenomen koolhydraten verbruiken en zal het iets 
langer duren voordat je lichaam het vet waar je van af wilt gaat 
verbranden.  
 
Een tweede voordeel van bewegen in de ochtend is 
meer emotioneel dan iets anders. Endorfines van je lichaam 
zijn verhoogd als je sport. Het verbeterd je stemming en 
geeft je een gevoel van voldoening dat waarschijnlijk zal blijven 
de hele dag door. Dat gezegd te hebben, bewegen is een vervelend 
karwei om te overwegen. Gebruik je discipline en zet een plan op 
voor de hele week wanneer je gaat bewegen en van hoe laat tot 
hoe laat. Hou je aan dat plan voor 30 dagen zodat het daarna in je 
systeem zit en het geen moeite meer kost om je er toe te zetten 
omdat het in je systeem zit. Maar voordat dat zover is moet je het 
wel eens gedisciplineerd volhouden. Bewegen in de ochtend geeft 
je energie voor de hele dag en je zit lekkerder in je vel. Je moet je 
er even toe zetten maar het is uiteindelijk zeker de moeite waard. 
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Misschien vind je het toch moeilijk om s’ochtends vroeg op te 
staan en al meteen actief te gaan bewegen. Bedenk dan waarvoor 
je het wilt doen. Denk eraan waarom je zo graag gewicht wilt 
verliezen en wat je er allemaal voor terug zal krijgen als je ook 
echt lekkerder in je vel komt te zitten. Motiveer jezelf om je er tot 
toe te zetten.  
 
Als je jezelf blijft focussen op jou persoonlijke doel waarom je zo 
graag gewicht wilt verliezen komt de motivatie vanzelf. Als je even 
een moeilijk moment hebt denk dan terug aan je motivatie. Het 
kan helpen om je doelen en de “waarom” die je hebt ergens op te 
schrijven zodat je er steeds naar kan kijken als je weer wat 
motivatie nodig hebt. En zo blijft het doel ook duidelijk voor ogen 
waardoor het hele veranderen van je leefstijl en het meer 
bewegen ook veel beter vol te houden is.   
 
Dus, je weet dat bewegen essentieel is voor elk gewichtverlies 
programma. Maar wat voor een soorten beweging kan je allemaal 
gaan doen? Wat voor soort beweging is het beste?  
 
We hebben al gezegd dat je iets moet doen wat je graag doet en 
leuk vind. Eigenlijk is er geen pasklaar antwoord voor deze vraag. 
Of je bent iemand die van hardlopen, zwemmen of fietsen houd, of 
je vind een lekkere lange wandeling maken leuker, of je wilt juist 
wel naar de sportschool. Het kan zelfs ook gewoon oefeningen zijn 
gewoon thuis in je eigen woonkamer. Dat maakt niet veel uit, als 
het maar bij jou past. 
 
We gaan eens kijken naar de calorie verbranding die optreedt in 
bepaalde soorten oefeningen. De onderstaande cijfers 
weerspiegelen het aantal calorieën dat je in 30 minuten 
verbrandt. We moeten allemaal streven naar 30 minuten matige 
lichaamsbeweging en dat 2 tot 5 x per week. Dit kan een mengsel 
van alle soorten fysieke activiteiten zijn. Als het maar iets is  
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waardoor je een beetje van buiten adem raakt en je hartslag iets 
verhoogd.  
 
In deze tabel kan je bekijken wat voor soorten 
lichaamsbewegingen er allemaal zijn en hoeveel calorieën per 30 
minuten je lichaam verbrand. 
 
Activiteiten Calorieën:  
 
Ontspannen wandeling 80 
Dansen 120 
Fietsen 160 
Hardlopen 325 
Aerobics 140 
Gewichten 140 
Schoonmaken 125 
Zwemmen 100 
Tennis 120 
Roeien 378 
Golf 118 
Circuit Training 260 
Tuinieren 160 
Skiën 130 
Grasmaaien 125 
Vissen 114 
Basketball 258 
Bowling 108 
Paardrijden 255 
Skeeleren 315 
Seks 350 
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Bijna elke activiteit is een vetverbrandingsactiviteit, zoals je kunt 
zien op de bovenstaande grafiek. Ja, zelfs het hebben van seks kan 
je calorieën verbranden! Hou wel in gedachte dat het aantal 
bovenstaande is voor 30 minuten van de activiteit! In het 
algemeen hebben mannen de neiging om meer calorieën te 
verbranden tijdens de seks. 
 
9. EEN TRAININGSSCHEMA 
 DEMO VIDEO: http://tinyurl.com/ThuisSporten 
 
Hier zijn een paar suggesties voor een aantal oefeningen die je 
thuis kan doen. Het fijnste van thuis oefeningen doen is 
dat je deze oefeningen kunt doen terwijl je bijvoorbeeld tv kijkt.  
 
• Licht op en neer springen - 1 minuut 
 
• Lunges – Dit is een trainingsvorm waarbij de beenspieren en 
bilspieren worden getraind in combinatie met de stabiliteit van de 
diepe buikspieren en onderrug. De lunges komen het dichtst bij de 
het ‘gewone’ lopen, het naar voren stappen. Daarom is dit ook een 
van de meest specifieke oefeningen. Stap met een been naar voren 
en buig door je benen heen en stap terug, herhaal dit ook met het 
andere been. - 15 tot 20 keer 
 
• Push-Ups - Zoveel als je kunt 
 
• Jog op zijn plaats waardoor je voeten je billen raken. - 1 minuut 
 
• Superman - lig plat op de grond op je buik met de handen 
uitgestrekt naar de zijkant. Til de benen en borst van de 
vloer en wacht gedurende 30 seconde - 15 tot 20 keer 
 
• Hoge Knieën - joggen op zijn plaats, til je knieën zo hoog als 
kunt op naar voren- 1 minuut 
• Torso Rotation / Twists.  Ga op de grond zitten met je benen 
gebogen vooruit. Draai nu je bovenlichaam naar links en dan naar 

http://tinyurl.com/ThuisSporten


Slank en Fit Zonder Te Verhongeren! 

35 

www.SlankEnFitVragen.nl  

recht. Terwijl je dit doet leun je iets naar achter zodat je wat 
spanning op de buik voelt. 20 keer in elke richting. 
 
• Squats - Dit is een oefening waarbij je op en neer door de knieën 
gaat met een rechte rug. Je houdt jezelf in balans met je armen en 
let goed op je ademhaling. Bij de neerwaartse beweging lift je je 
hielen. - 15 tot 20 keer 
 
• Zij Stretchs. Ga recht op staan. Strek je linker arm omhoog uit en 
buig naar de rechter kant zodat de zijkant van je lichaam zich kan 
strekken. Herhaal ook de andere kant - 20 keer elke richting 
 
• Muur zit oefening . Ga plat met je rug tegen de muur aan zitten 
met je knieën gebogen. Probeer dit zo lang mogelijk vol te houden. 
En dat is het! Doe dit elke dag en voel de voordelen. 
 
 
10. SLANK, STRAK EN FIT OEFENING  
DEMO VIDEO: http://tinyurl.com/Spieroefeningenvoorthuis  

 
Wat meer oefeningen? Geen probleem! Hier zijn 
drie oefeningen die je kunt gebruiken om je dijen, billen, 
en buik strakker mee te krijgen.   
 
• Outer Thigh Lift – Ga Liggen op je rechterkant met je 
heupen en enkels in lijn met je schouders, langzaam til 
je een been om hoog mogelijk zo ver je kan, houd hem even vast 
en ga dan langzaam terug. Herhaal dit 10 x en doe dan de andere 
kant.  
 
• Inner Thigh Lift – Ga op je linkerkant liggen met je heupen en 
enkels in lijn met je schouders en je rechter knie gebogen in een 
hoek van 90 graden. Langzaam til je jou linkerbeen zo hoog 
mogelijk en hou hem even vast op het hoogste punt. Doe dit 10 x 
en herhaal dit ook met de andere kant. 
 

http://tinyurl.com/Spieroefeningenvoorthuis
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 • Abdominale Crunches/ buikspier oefening - Liggend op je rug 
liggen met je knieën gebogen en je handen achter je hoofd, 
langzaam krul je jou schouders omhoog en zet je jou kin naar je 
borst. Pauzeer even en ga dan langzaam terug naar de 
beginpositie. Herhaal dit  10 keer. 
 
Deze oefeningen zullen je helpen om strakker te worden op de 
probleem gebieden van de vrouw & man. Herhaal deze oefeningen 
regelmatig. Plan het in je bewegingsschema. 
 
 
11. CALORIEEN TELLEN 
 

 

 
Veel mensen denk dat als ze besluiten om gewicht te gaan 
verliezen, dat je ook precies alle calorieën moeten tellen. Maar dit 
is echt niet nodig. In feite kan het alleen maar heel vervelend 
worden om steeds op de calorieën te moeten letten en kan het 
zelfs leiden tot het opgeven om gewicht te verliezen.  
 
Dus hoe weet je hoeveel calorieën je hebt genomen in een 
gedurende periode van 24 uur? Schatten!  
Als je weet hoeveel calorieën er ongeveer er bijvoorbeeld in een 
stukje brood  zitten kun je een aardige schatting maken van de 
hoeveelheid calorieën die je in neemt. Daarvoor is het wel handig 
als je een beetje weet hoeveel calorieën bepaalde producten 
bevatten. Zodat je het wel een beetje goed kan inschatten.  
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Het is misschien een tip om een klein boekje bij je te houden 
gedurende de dag om in op te schrijven wat je allemaal eet en 
drinkt, zodat je een goed beeld kan krijgen van je eigen eet en 
drink patroon, waardoor je dus ook een goede schatting kan 
maken van hoeveel calorieën je ongeveer per dag inneemt. Zo 
weet je of je op de goede weg bent.  
 
Een vrouw mag tussen de 1500 en 2000 calorieën binnen krijgen 
per dag. Dit is wel per persoon verschillend. Ben je een klein 
persoon dan verbruik je minder als iemand die groter is dan jij. En 
als je echt gewicht wilt verliezen zul je echt een minimum 
calorieën die je nodig hebt moeten innemen en niet te veel er 
boven gaan..  
 
Hieronder heb ik een schema gemaakt van producten. Het is 
handig om dit uit te printen en op de koelkast deur te plakken. Zo 
kan je makkelijk kijken hoeveel calorieën ergens in zitten en kan 
je het ook beter gaan onthouden zodat het straks vanzelf gaat.  
 
Schema meest voorkomende voedingsmiddelen calorie 
hoeveelheid per normale porties rond de 3 ons. 
 
Appel 125 
Asperges 15 
Avocado  305 
Banaan 105 
Rundvlees. 240 
Bramen in een bakje 75 
Broccoli 45 
Kool 1 kopje  30 
Meloen ½ 95 
Wortel  30 
Selderijstengel 5 
Kersen 10 50 
Kip/ geroosterd 140 
Kip, gebakken 369 
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Komkommer 6 plakjes 5 
Ei, gebakken 90 
Ei, hard gekookt 75 
Grapefruit ½  40 
Beef 230 
Sla 1 kopje 5 
Champignons 1 kopje 20 
Nectarine  65 
Perzik 35 
Peer 100 
Pinda's, Gezouten 1 bakje 71 
Ananas 75 
Pistachenoten 1 bakje 165 
Varkensvlees - Ham – Geroosterd 250 
Aardappel - Gebakken  220 
Rozijnen 1 kopje 435 
Zalm - Gerookte 150 
Spinazie 1 kopje 10 
Aardbeien 1 kopje 45 
Mandarijn 35 
Tomaat 25 
Walnoten 1 kop 770 
Watermeloen  50 
 
Zoals je kunt zien zijn groenten en fruit bijna allemaal relatief 
caloriearme en kan je helpen een vol gevoel te geven zonder het 
nuttigen van veel calorieën.  
 
Wil je minder calorieën verbruiken dan wat je verbrand om 
effectief gewicht te verliezen? Hou je dan in bij het eten van je 
maaltijd, eet rustiger zodat je eerder het signaal van een vol 
gevoel krijgt, zodat je niet meer dan nodig is eet.  
 
We kunnen dit niet genoeg benadrukken, lees etiketten en schrijf 
gedurende de dag op wat je allemaal eet. Doordat je jou eet en 
drink gewoontes door de dag heen opschrijft ben je ook veel 
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bewuste met eten en drinken bezig en zal je eerder stoppen met te 
veel te eten dan wanneer je het niet op schrijft.  
 
Dus tip om te onthouden: Schrijf gedurende de dag op wat je 
allemaal eet en drinkt, hou een klein notitieboekje bij je waardoor 
je het even snel kan op schrijven.  
 
Ik heb je een aantal gezonde recepten belooft, dus bij deze. Hier 
onder vind je de recepten waarmee je meteen mee aan de slag 
kan. Succes! 
 
 
12. LEKKERE RECEPTEN 
 
Omdat het onderwerp van dit boek zegt  dat je Slank, Strak en Fit 
kan worden zonder jezelf te hoeven verhongeren hebben we 
hieronder wat lekkere caloriearme recepten voor je gemaakt. Ga 
er lekker mee aan de slag, vind je eigen draai en geniet vooral van 
alle nieuwe dingen die je weer leert. Je kan wel degelijk afslanken 
zonder honger te leiden.  
 
Heel veel plezier met al deze tips en trucs. We hopen je in de 
goede richting te hebben geholpen om jou persoonlijke doelen te 
gaan bereiken en voor altijd te kunnen behouden. Ga aan de slag 
met de recepten die we je aanbieden en begin nu met  
Slank, Strak en Fit te worden op een gezonde manier die ook nog 
eens heerlijk zal zijn.  
Ontbijt 
 
Als je aan je ontbijt begint kan je het beste beginnen met vers fruit. 
Ondanks fruit een goede start is heb je waarschijnlijk ook zin is 
iets meer vullend te eten. Je kan prima een stevig ontbijt eten 
terwijl je gewicht wilt verliezen.  Je kan zelfs een aantal van deze 
geweldige recepten als ontbijt overwegen. 
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Omelet  
3 grote eiwitten 
1 theelepel water 
2 theelepels gehakte verse dille (optioneel) 
1/8 theelepel zout 
1/8 theelepel vers gemalen peper 
1/2 kop los verpakt in dunne plakjes verse spinazie 
1 pruim, tomaat, gehakt 
2 eetlepels geraspte magere cheddar kaas 
Kookgroente spray 
 
1. Klop eiwit, water, dille (indien gebruikt), zout, en 
peper samen in een middelgrote kom.  Toss spinazie, tomaat en 
cheddar samen in een kleine kom. 
 
2. Smeer een omelet pan of kleine koekenpan met kookgroente 
spray in en laat het warm worden op een matig vuur ongeveer 1 
minuut. Giet eimengsel in de pan en kook tot de eieren beginnen 
te stellen aan de onderkant. 
 
3. Laat de omelet even op het vuur bruine. Vouw daarna de omelet 
naar binnen en leg hem op je bord mooi geserveerd.  
 
 
 
Pittige Cheddar-asperges ( voor 1 portie)  
1 eetlepel gewone droge broodkruimels 
8 gram kleine aardappelen, geschild en in dunne plakjes gesneden 
2 theelepels olijfolie 
Asperges ongeveer 15 stuks , schoongemaakt 
1/2 theelepel zout, verdeeld 
3/4 kop geraspte vetarme scherpe cheddar kaas 
3 lente-uitjes, in plakjes 
1 blikje (12 gram) verdampt vetvrije melk 
2 grote eieren 
2 theelepels boter, gesmolten 
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1 theelepel droge mosterd 
1/4 theelepel vers gemalen peper 
 
1. Verwarm de oven tot 400 ° C. Wrijf een taart plaat met 
groente kook spray of  een beetje boter in en bestrooi met 
paneermeel. 
Begin in het centrum met de aardappelschijfjes neer te leggen. 
Bestrijk het met olijfolie en druk het zachtjes aan. Bak 10 minuten. 
 
2. Stel 8 tot 12 asperges opzij. Snijd de resterende speren 
in 1-inch stukjes. 
 
3. Bestrooi de korst met 1/4 theelepel zout en 1/4 kop 
cheddar. Bedek het met asperges stukjes, bestrooi met 
lente-uitjes en een ander 1/4 stukjes kaas. Schik hele 
asperges bovenop. 
 
4. Meng de melk, eieren, eiwitten, boter, mosterd, peper, en de 
resterende 1/4 theelepel zout in een middelgrote kom. Giet het 
mengsel in de taartplaat en bestrooi het met de resterende 
cheddar. 
Bak totdat je er met een mes in kan steken en het mes er schoon 
uit komt. Ongeveer 35 minuten bakken. 
5. Verdeel het deeg in 6 plakjes. Een portie is 1 sneetje. 
 
 
Quick French Toast 
1 groot ei 
1/2 theelepel vanille-extract 
1/4 theelepel kaneel 
1 pakje kunstmatige zoetstof 
1 eetlepel magere melk 
1 sneetje brood 
 
1. Doe alle ingrediënten, behalve brood in een blenderen mix het 
tot een mengsel. 
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2. Giet het eimengsel in een ondiepe kom. Plaats brood in ei 
mengsel en genieten, keer ze halverwege. 
 
3. Wrijf een anti-aanbaklaag in de koekenpan met plantaardige 
kook spray en verwarm het op een matig vuur. Plaats het brood in 
een koekenpan en giet al het resterende ei mengsel over het 
brood. Laat het koken tot het bruin is en draai het om naar de 
andere kant. En klaar! 
 
 
Golden Pannenkoeken 
1 c ongekookt volkoren haver 
6 eiwitten 
1 c vetvrije cottage kaas 
¼ theelepel vanille-extract 
¼ theelepel gemalen kaneel 
2 pakjes suikervervanger 
½ c suikervrije ahornsiroop 
¼ c gemengde bessen 
 
1. Breng een dun laagje kook 
spray aan in een koekenpas en plaats het op een matig vuur 
 
2. In een blender combineer je haver, eiwitten, kwark, 
vanille, kaneel en suiker vervanger. Blend op medium 
snelheid ongeveer 1 minuut tot een gladde massa. 
 
3. Giet het beslag over ¼ c tegelijk op hete koekenpan. Kook de 
pannenkoek totdat er bubbels op de top komen en het droog word 
om de randen. - ongeveer 3 minuten. Draai ze om en bak de 
andere kant goudbruin bruin - ongeveer 2 minuten 
 
4. Terwijl de pannenkoeken gaar worden kan je in de magnetron 
ahornsiroop opwarmen- ongeveer 20 seconden 
 
5. Leg een deel van pannenkoeken op 2 afzonderlijke platen. Leg 
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bovenop de pannenkoeken de warme ahornsiroop met gemengde 
bessen. 
 
Lunch. 
 
Omdat je probeert om gewicht te verliezen zonder te verhongeren 
bevelen deskundigen je aan om meerdere kleinere maaltijden te 
eten, dus overweeg meerdere kleine lunches overdag te nemen. 
 
Uiteraard kunt u broodjes eten, en dan tarwe brood, natuurlijk! 
Zorg ervoor dat alles wat je tussen die twee stukjes brood doet is 
mager en dieet-vriendelijk. Tonijn is een goede en vult ook goed. 
Mager rosbief,  magere kaas en kipsalade is ook een goede voor op 
de boterham. 
Ja kan ook kiezen voor de traditionele salade. Zorg voor een lichte 
salade. Met komkommer, paprika, tomaat, maïs, worteltje en een 
gekookt eitje.  
 
En probeer een aantal van deze recepten! 
 
 
Koele Taco salade 
½ mager gehakt 
1 el water 
2 theel. taco kruidenmix, verdeeld 
2 volkoren pita 
2 el verlaagd vetgehalte roomkaas, kamertemperatuur 
2 eetlepels vetvrije zure room 
2 eetl salsa 
1 c gesneden sla 
1 in blokjes gesneden tomaat 
¼ c verlaagd vetgehalte geraspte cheddar kaas 
 
1. Verwarm de oven voor op 400 graden 
 
2. Laat het gehakt in een koekenpan op een laag vuurtje gaar 
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worden. Gebruik geen boter want in het gehakt zit al vet. Voeg 
water en 1 theelepel taco kruiden toe en laat gedurende 3 
minuten op het vuur staan. Haal het daarna van het vuur af en laat 
even afkoelen. 
 
 3. Snijd de pita’s  in 8 partjes en leg ze op bakpapier. 
Bak ze 7 minuten tot licht gebruind zijn 
 
4. Terwijl het vlees afkoelt kan je de taco vullen. Meng de kruiden, 
roomkaas, zure room en salsa in een kom. Verdeel dit mengsel 
gelijkmatig over 2 kleine borden 
 
5. Lepel een deel van het rundvlees over het zure room 
mengsel met de helft  van de sla, tomaat, en kaas. 
 
6. Vul de 8 gebakken pita’s  en eet smakelijk. 
 
 
Kip Pita Pizza (2 porties) 
1 volkoren pita 
¼ c vetarme pizza saus 
1 portie gekookte gesneden kipfilet 
¼ rode paprika gesneden 
¼ gele paprika gesneden 
¼ kleine courgette, in plakjes 
¼ verlaagd vetgehalte geraspte mozzarella kaas 
 
1. Verwarm de oven voor op 425 graden 
 
2. Leg de pita op een bakplaat. Lepel pizzasaus 
gelijkmatig over de pita. Bovenop leg je de gesneden kip, 
paprika, courgette en kaas 
 
3. Bak gedurende 10-12 minuten, tot de kaas gesmolten is 
en de pizza verwarmd is. 
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4. Snijd en eet! 
 
 
Ei Salade Sandwich 
4 hardgekookte eieren 
1 eetlepel vetvrije slasaus  
1 eetlepel mosterd 
½ stengel gesneden bleekselderij 
¼ hakken rode paprika 
1 theelepel augurk genieten 
1 el verse peterselie 
1 sneetje volkoren brood 
1 blaadje sla 
¼ gesneden avocado 
 
1. Snij de eieren in kleine plakjes. 
 
2. Doe alle ingrediënten in een kleine kom behalve het brood, een 
blaadje sla en de avocado. 
 
3. Rooster het brood en leg ze op een klein bord. En leg de ei 
salade op het brood.   
 
 
Oosterse kipsalade (1 portie) 
4 porties gekookte kip (ongeveer £ 1) in hapklare stukken 
1 zakje koolsalade mix 
4 gehakte groene uien 
2 el lichte sesamolie 
1/3 c rijstazijn 
¼ c lite sojasaus 
½ tl gemalen gember 
1 c scherpe noodles 
 
1. Doe de gekookte kip, koolsalade mix en groene uien in een grote 
kom. 



Slank en Fit Zonder Te Verhongeren! 

46 

www.SlankEnFitVragen.nl  

2. Doe in een kommetje wat sesamolie, rijstazijn, soja 
saus en gember. Besprenkel met kip mengsel en meng het door 
elkaar. 
 
3. Verdeel het deeg in 4 porties en bovenop leg je de noodles. 
 
 
Gebakken Aardappelen  (4 porties) 
1 middelgrote aardappel roodbruin 
2 tl vetvrije kippenbouillon 
¼ c magere kwark 
¼ c gehakte gekookte kip 
¼ c gekookte broccoli 
¼ c salsa 
1 el fijngehakte koriander 
 
 
1. Snij de aardappels in stukjes en kook ze 5-8 minuten gaar in de 
kippenbouillon.  Laat ze daarna even afkoelen.  
 
2. Gebruik een mes om een "X" in de top van de gekookte 
 aardappelen te gesneden. Giet daarna de kippenbouillon 
langzaam in de opengesneden aardappelen.  
 
3. Boven op de aardappel doe je de kwark, kip, broccoli, en 
salsa. Plaats gevulde aardappel in de magnetron voor 30 
seconden. 
 
4. Bestrooi de top met verse koriander en klaar. 
 
Avond eten 
 
Veel mensen hebben het gevoel dat het avond eten de 
belangrijkste 
maaltijd van de dag is. En velen van hen hebben gelijk. Het avond 
eten is een tijd voor gezinnen om samen te zijn en te  praten over 
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hun dag. Aangezien je gewicht wilt verliezen betekend het niet dat 
je hele gezin offers moet geven om zich aan jou dieet aantal 
moeten passen. Sterkte nog, ik denk dat deze recepten tot een van 
de grote hits gaan behoren en je gezin heeft niet eens in de gaten 
dat ze in jou dieet passen.  
 
 
Spaghetti met Gehaktballen 
1 ½ pond mager kalkoen 
2 eiwitten 
½ c droog broodkruim 
¼ water 
½ gesnipperde ui 
2 teentjes knoflook, fijngesneden 
¼ c peterselie 
2 tl gedroogde basilicum 
1 theelepel gemalen zwarte peper 
3 c vetarme marinara pastasaus 
12 oz. spaghetti 
¼ c verlaagd vetgehalte Parmezaanse kaas 
 
1. Verwarm de oven/ grill. 
 
2. Doe je kalkoen, eiwit, paneermeel, water, ui, knoflook, 
peterselie, basilicum en zwarte peper in een grote kom. Meng het 
goed en maak kleine  gehaktballetjes 
 
3. Leg de gehaktballetjes op een bakplaat gedurende 10-12 
minuten  en draai ze af en toe tot ze aan alle kanten bruin worden. 
 
4. Doe in een grote steelpan de saus en gehaktballen. 
Laat het sudderen op laag pitje voor ongeveer 20 minuten. 
 
5. Terwijl de saus suddert, bereid je de spaghetti 
volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
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6. Leg de spaghetti, met de gehaktballetjes in saus op een bord en 
sprenkel de Parmezaanse kaas er over heen. 
 
 
Kip met groente 
1 eetlepel sesamolie 
1 eetlepel fijngehakte knoflook 
1 eetlepel fijngehakte gember 
1 eetlepel fijngehakte lente-uitjes 
1 kipfilet, gesneden stukjes 
1 kop broccoli speren 
1 kopje julienne wortelen 
1/2 pond groene bonen, gesneden 
 
1/2 kopje julienne rode peper 
1 kopje gevierendeeld knoop paddenstoelen 
3 koppen fijn gehakt 
Lage natrium teriyaki saus 
 
1. Verhit de olie in een wok op hoog vuur. 
 
2. Voeg de knoflook, gember en lente-uitjes toe. Laat ongeveer 2 
minuten op vuur warm worden. 
 
3. Voeg de kip toe . Laat het sudderen totdat de kantjes bruin zijn, 
zo  
ongeveer 3 tot 4 minuten. 
 
4. Voeg de broccoli, worteltjes en sperziebonen in de wok toe. 
Roer ongeveer 5 tot 8 minuten, totdat de groente gaar wordt. 
 
 5. Voeg de rode paprika, champignons, paksoi, en teriyaki 
saus in de wok toe, roer weer ongeveer 5 tot 8 minuten tot de kip 
gaar is. 
 
6. Voeg wat kruiden na smaak toe en het eten is klaar. 
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Kip met rijst 
2 kopjes gekookte bruine rijst 
1 16oz zakje gemengde groenten (alle soorten) 
1 pakje kipfilet in stukken gesneden 
3 eetlepels sojasaus 
2 eieren  
Kook spray 
 
1. Kook de bruine rijst volgens de verpakking. 
 
2. Kook gesneden kipfilet gaar. 
3. Kook de losgeklopte eieren en zet even apart. 
 
4. Kook de gemengde groenten volgens de verpakking. 
 
5. Spray grote koekenpan in met kook spray, voeg de kip, 
eieren en groenten toe. Roer het tot het verwarmd is.  
 
6. Voeg de 3 eetlepels sojasaus aan het mengsel in de koekenpan 
toe. Roer nog ongeveer 10 minuten en klaar. 
 
 
Boeuf stroganoff 
1 + kilo boven onder gebraden rundvlees  
1 pakje vetvrije zure room 
1-2 eetlepels (s) van rundvlees korrels of poeder 
1 el bloem 
Volkoren pasta 
Groenten zijn optioneel. Aanbevolen: Champignons en broccoli 
 
1. Knip je rundvlees in blokjes of reepjes  
 
2. Leg het vlees in een pan die is bespoten met kook spray 
Kook het vlees iets bruin (10-15 minuten) 
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3. Terwijl het rundvlees aan het bruinen is, meng je de zure 
room, een eetlepel bloem en 1-2 eetlepels (s) van rundvlees 
korrels of poeder door elkaar. Meng ze samen tot het licht bruin 
kijkt 
 
4. Als het rundvlees licht bruin is, giet je de zure room mix 
eroverheen. Goed roeren en laat het koken voor ongeveer 8-10 
minuten. 
 
5. Als dit kookt, kook je het water en kook je de pasta. 
 
6. Wanneer je klaar bent plaats je een portie pasta op een bord en 
bedek je het met vlees en saus. 
 
 
Jambalaya 
1/2 kop gehakte selderij 
1/2 kop in blokjes gesneden ui 
1/2 kop in blokjes gesneden groene peper 
1,5 kopjes in blokjes gesneden vet vrije Ham 
1,5 kopjes in blokjes gesneden gekookte been / kippenborst 
zonder vel 
1/2 kop kippenbouillon 
1 blikje met stukjes tomaten (niet uitgelekt) of 2 middelgrote 
verse in blokjes gesneden tomaten 
1 el Hete saus 
1-2 tl Cajun Seasoning 
1-2 tl gedroogde Jalapeño peper 
1/2 kop bruine rijst (ongekookt) 
 
1. Bak de selderij, ui en groene peper in een pan bespoten met 
kook spray. 
 
2. Voeg bouillon, tomaten, vlees en kruiden toe. 
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3. Breng het aan de kook gedurende 5 minuten en blijf regelmatig 
roeren. 
 
4. Voeg de gekookte rijst toe en laat gedurende 15 minuten de rijst 
gaar koken terwijl je blijft roeren.  
 
 
Kippen Noodle Soep   
2 eetl. olijfolie 
1 gesnipperde ui 
4 wortelen geschild en in stukjes gesneden 
4 fijngesneden stengels bleekselderij 
4 laurierblaadjes 
½ theelepel gemalen zwarte peper 
12 c vetvrije kippenbouillon 
2 c water 
2 kipfilets gesneden in hapklare stukken 
1 volkoren noedels portie 
2 eetlepels fijngehakte dille 
 
1. Verhit de olijfolie in een grote pan op matig vuur. Voeg 
gesnipperde uit toe en bak het gedurende 4 minuten. 
  
2. Voeg ook de wortelen toe. En de bleekselderij, laurier, zwarte 
peper, kip 
bouillon en water. Breng alles aan de kook op hoog vuur. 
 
3. Voeg nu ook de kip toe en roer alles goed door. 
 
4. Voeg de noedels toe en laat het sudderen ongeveer 8 minuten 
tot ze gaar En zet daarna het vuur laag.  
 
5. Verwijder de laurierblaadjes en roer er peterselie en dille er 
doorheen en het gerecht is klaar. 
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Kip Enchiladas (8 porties) 
1 gekookte en geraspte kippenborst 
4 gesneden groene uien 
2 el gehakte koriander 
1 fijngesneden jalapeno 
3 blikjes groene enchiladasaus 
8 maïs tortilla 
1 c verlaagd vetgehalte geraspte cheddar kaas 
½ c salsa 
½ c licht zure room 
1 in blokjes gesneden tomaat 
¼ c gesneden zwarte olijven 
 
1. Verwarm de oven voor op 350 graden. Breng een dun 
laagjekook spray aan in een over schaal. 
 
2. Smeer een grote koekenpan met kook spray in en 
zet het op een middelhoog vuur. Voeg de groene uien, 
koriander, en jalapeno toe. Stoof gedurende 2 minuten. Voeg de 
kip en 1 blikje enchilada saus toe. Goed door roeren op warm vuur 
ongeveer 5 minuten. 
 
3. Giet de andere 2 blikjes enchilada saus in een medium 
kom en  verwarm het in de magnetron ongeveer 2 minuten. 
Dip elke tortilla in de verwarmde saus en vul het met 1/8 
deel van het kipmengsel. Rol vervolgens de tortilla op en plaats 
het in de over schaal. 
  
4. Giet het resterende verwarmde saus over enchiladas en 
bestrooi met het met kaas. Bak tot het verwarmd is en 
de kaas gesmolten is ongeveer 15 minuten. 
5. Verdeel sla op vier borden en leg een deel van 
de enchiladas bovenop. Voeg boven op met een lepel salsa en een 
klodder zure room, tomaten en olijven toe en een heerlijk maal is 
bereid. 
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Tot Slot, Actie! 
 
Wij hopen dat je door ons boek geïnspireerd bent geraakt om ook 
daadwerkelijk een aantal dingen te gaan toepassen om je leefstijl te 
gaan verbeteren. Alle deze tips en trucs zijn bewezen om gewicht te 
verliezen, we zouden het zonde vinden als je er niks mee gaat doen 
en gewoon maar weer naast je neer gaat leggen. Sterkte nog, er is 
bewezen dat de kans 98% is dat je nooit meer iets met deze 
informatie zult gaan doen als je niet binnen enkelen dagen aan de 
slag gaat met de kennis die je nu hebt opgedaan. Dus ga vandaag 
nog van start!  
 
We zouden het leuk vinden wat van je te horen wat je allemaal hebt 
toegepast en wat je resultaten zijn. Stuur ons een mailtje naar 
info@DanielBellinga.com of laat een reactie achter op een van onze 
posts op www.DanielBellinga.com of www.FaraBellinga.com  
 
Hoe dan ook, wij wensen jou het aller beste toe en we gunnen je alle 
succes met het behalen van jou persoonlijke doelen.  
 
Succes! 
 
Daniël & Fara Bellinga   
 
www.SlankEnFitVragen.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.danielbellinga.com/
http://www.farabellinga.com/
http://www.slankenfitvragen.nl/
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BONUS:  
Mijn persoonlijke gewichtsverlies dieetplan; hoe ik na de 
bevalling van onze zoon 20 kilo ben afgeslankt in 4 maanden. 
 
Graag wil ik met jullie delen hoe ik in 4 maanden 20 kilo ben 
afgeslankt. Dit is mijn persoonlijke gewichtsverlies plan. Voel je 
vrij om er ideetjes uit te halen, of het juist exact te volgen.  
 
Ik heb buiten op mijn eetgewoontes te letten en veel water te 
drinken er ook voor gekozen om naast mijn normale voeding ook 
extra bouwstoffen, vitaminen en mineralen toe te voegen. 
Aangezien er in onze groente en fruit aanzienlijk minder zit dan 
vroeger het geval was, is het wel verstandig de te korten aan te 
vullen. Mijn voorkeur gaat voedingsproducten. De kwaliteit is erg 
goed, de voedingsstoffen zijn biologisch gemaakt en worden het 
beste opgenomen in je lichaam. En in de formule 1 shake zitten de 
meeste (bouw) voedingsstoffen en proteïne van alle shakes die er 
zijn. Let op! Gebruik shakes en supplementen niet als een dieet 
maar als aanvullende voeding op het normale eten.  
 
Koffie drinken is een grote “not done” in een gezonde leefstijl. 
Maar ook daarop heb ik een oplossing gevonden. Er bestaat 
namelijk echte lekkere koffie, Black, Latte, Mocha en Hot 
Chocolate die ook nog eens ontzettend gezond zijn en waar ik erg 
veel energie van krijg.  
 
In mijn voedingspatroon zitten deze producten verworven. Wil jij 
nou ook een van deze producten gebruiken of allemaal gebruiken 
dan zijn dit de webshops waar je de producten kan verkrijgen. 
 
www.VoedingsSupplementKopen.nl   
www.GezondeKoffiekopen.nl 
 
 
 
 

http://www.voedingssupplementkopen.nl/
http://www.gezondekoffiekopen.nl/
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Fara haar Voedingspatroon. 
Waarmee ik 20 kilo ben afgevallen in 4 maanden: 
 
  Drink gedurende de dag 2 liter water  
 Beweeg min 2x per week 30 min. ( bv: wandelen, fietsen) 

 
Ontbijt: 
 

 Magere (sojo) yoghurt met 3 eetlepels muesli en wat 
rozijntjes (en evt.  formule 1 voedingsshake smaak; 
cookie&cream) 
 
Of 
 

 1 snee volkoren brood met hüttenkäse 
 

 Schaaltje met vers fruit. Dat kan iedere dag anders zijn. Dan 
weer wat stukjes appel met banaan. Of wat druifjes met wat 
peer. Of lekkere aardbeitjes en een stukje perzik. Sta niet te 
veel stil bij welk fruit beter of gezonder is. Afwisseling in je 
eetpatroon is namelijk ook erg goed voor je vetverbranding. 

 
 Een glas water (met 2 vezel en kruiden tabletjes. Dit is om de 

darmen schoon te houden en de stoelgang goed op gang te 
houden. Hierdoor worden ook de voedingsstoffen en 
mineralen beter in je lichaam opgenomen. ) 

 
 Een kopje kruidenthee.  

 

Of/En 
 

 Een kopje Black Koffie. ( Gezonde Koffie)   
Let op! Dit is dus geen normale koffie, normale koffie is echt 
heel erg af te raden als je gewicht wilt verliezen! Het zou 
zonde zijn als je heel erg je best doet gezond te leven maar 



Slank en Fit Zonder Te Verhongeren! 

56 

www.SlankEnFitVragen.nl  

toch koffie blijft drinken, omdat dit je gezondheid ontzettend 
aantast. Dus als je echt niet zonder koffie kan, neem dan een 
kijkje op de webshop 
 
En ja, je leest het goed. Ik drink koffie en thee in de ochtend! Zo 
krijg je meteen al genoeg vocht binnen om de dag mee te 
beginnen. 
 

Tussendoortje: 
 

 Een kopje kruidenthee.  
 
 Een stuk fruit ( banaan, appel, peer, perzik, maderijn of 

sinasappel) 
 
Lunch: 
 

 Een voedingsshake gemaakt van 150 cl magere (sojo)melk 
en 100 sap met formule 1 shake smaak tropische vruchten 
 
Of 
 

 2 a 3 rogge broodjes met een beetje kruidenboter en een 
plakje servelaat erop. 

  
 Een kopje Latte Koffie ( Gezonde Koffie)  

 

 Een stuk fruit naar wens. 
 

Of/En 

 Een bakje salade 
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Tussendoortje: 
 

 Een kopje kruidenthee.  
 

 En als ik nog trek heb neem ik een cup-a-soepje om de trek te 
stillen. 
 

Of 
 

 Een crackertje kaas of vis 
 
      Of  
 
 Plakje ontbijtkoek 

 
 
Avond eten: 
 

 Normaal avond eten.  Voor ideetjes zie de recepten in dit  
e-book. Een normale maaltijd bestaat uit; 

 Aardappel, rijst of iets van pasta  
Gebruik dit zo min mogelijk en laat het af en toe helemaal 
weg en compenseer het met meer groente en salade! 

 Groente  en/of een salade 
 En een stukje vlees, kip, vis, vleesvervanger of peulvruchten 
 Schep maar 1 x op 
 Niet meer dan een vuistgrote 
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Avond snack: 
 

 Als je zin hebt in iets zoets kan je een waterijsje zoals een 
raketje nemen. Hier zitten niet veel calorieën in en kan je 
toch even genieten van iets zoets. 

 
 Misschien heb je wel zin om iets te eten, dan kan je 

bijvoorbeeld een schaaltje rozijntjes nemen.  
 

 Het drinken van water of Kruiden Thee  wil ook helpen de 
trek weg te nemen. 

 
Een paar tips waar je jezelf aan kan houden: 
 

 Ga 1x per week de wekelijkse boodschappen halen 
 Maak een boodschappenlijstje thuis, bedenk wat je wilt eten 

en hou je aan het lijstje 
 Haal geen verkeerde dingen in huis. Laat snoep, chips en 

koek liggen. Dan is de verleiding ook makkelijker te 
weerstaan. 

 Als je toch trek hebt neem dan een fruitje. Of en waterijsje of 
en schaaltje rozijntjes en drink kruiden thee of water om de 
trek te stillen. 

 Vul een bidon of flesje met water en hou het de hele dag bij 
je. Op je werk of neem het mee in je tas en zet thuis in de 
 koelkast flesjes koud water. Drink door de hele dag heen 1 a 
2 flesjes water leeg. 

 Vind je het moeilijk om veel water te drinken, zet dan een 
beker op je nachtkastje neer. Voordat je naar bed gaat zie je 
de beker nog staan en word je er aanherinnerd of je genoeg 
water hebt gedronken. Zo niet, of je twijfelt, vul dan nog 
voordat je gaat slapen, de beker met water en drink 1 of 2 
bekers water achterover zodat je genoeg water binnen hebt 
gekregen zodat je lichaam in de nacht goed kan herstellen. 
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 Eet na 20.00 s’avonds geen eten meer, het lichaam kan het 
dan nog moeilijk verbranden en slaat in de nacht al het 
overtollige eten wat niet verbrand is op als vet. ( en kom je 
dus weer aan) 
 

 
Onthoud!  
 
Je lichaam heeft minimaal 21 dagen nodig om zich aan te passen 
aan een nieuw ritme of leefstijl. Het is dus ontzettend belangrijk 
dat je de discipline hebt om het zeker 21 dagen gestructureerd vol 
te houden. Daarna zal het een stuk makkelijker zijn omdat het 
nieuwe patroon in je “systeem” zit. 
 

 
 
Zou Je Ons Willen Helpen? 
 
 
 
Misschien weet je wel dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd 
van de dag is. Het heeft grote invloed op ons welzijn gedurende 
de dag en is mede bepalend voor het wel of niet ontwikkelen van 
verkeerde eetpatronen, energie problemen, en snackgedrag.  
 
Eetgewoontes zijn mede van invloed op 70% van onze 
lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, 
depressiviteit, slechte stoelgang, huidproblemen, onder- en 
overgewicht. Ook de ernstige ziektebeelden hebben vaak een 
relatie met onze eet- en leefgewoonten. 
 
Veel mensen vragen zich af: “WAT moet ik eten ‘s morgens om 
meer energie te houden en niet te vervallen in snoepgedrag 
tussendoor? Het ontbijt moet wel lekker zijn, een verzadigd 
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gevoel geven en liefst ook nog gemakkelijk en snel..!” Daar 
hebben wij een oplossing voor! 
We zijn sinds kort gestart met een online, nationaal ontbijt 
onderzoek.  
 
 
Wil je ons helpen door onderstaande ”Slank En Fit Vragen”  in te 
vullen en te verzenden? Je antwoorden zijn van groot belang. Het 
kost je ongeveer 2 minuten. Uiteraard gaan we met je gegevens 
vertrouwelijk om. 
 
Deelnemen aan deze “Slank En Fit Vragen” is voor jou 
aantrekkelijk omdat u daarmee kans maakt op een gratis 
bodyscan + voedingsanalyse ( t.w.v. € 45,- ) inclusief 
ontbijtadvies!  
 

Klik hier om de “Slank En Fit Vragen” in te vullen  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor jou medewerking en veel plezier 
met het beantwoorden van de vragen. 
 
Nogmaals, heb je vragen? Mail ons dan! 
 
Met Veel Gezonde Groetjes, Fara en Daniël Bellinga 
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