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ABSTRACT

 Zijn het 
de ideale omstandigheden 
om je gezondheid 
te verwaarlozen
of 
zijn er juist
kansen om je gezondheid
te verbeteren?
Hoe dan ook,
jij neemt de beslissing.
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 De schrijvers

John is de operational director en  
mede-eigenaar van Krachtlab.

Krachtlab biedt specifieke begeleiding 
in krachttraining en leefstijl voor  
verschillende doelgroepen.  

Naast zijn werkzaamheden aan 
Krachtlab werkt hij in de gym als 
strength and conditioning coach  
en personal trainer.

Pedro is werkzaam in de GGZ en  
is vanuit zijn achtergrond in de  

(klinische) psychologie verbonden 
aan Krachtlab als (mental) coach. 

Naast zijn passie voor krachttraining 
en psychologie, ligt zijn expertise bij 
het managen van leefstijl, slaap en 

aandacht. 

  De schrijvers
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  Bedankt

Graag bedanken wij alle trainees  
en partners die Krachtlab bijstaan  
in deze moeilijke tijd. Jullie loyaliteit houdt 
de sportschool overeind en we  
zijn blij dat jullie in beweging blijven  
en onze aangepaste dienstwijze als  
postief ervaren. 

In het bijzonder danken wij:  
Helga Meyers (advies, tekst) 
Lonneke à Campo (advies, tekst) 
Ebony Ashley Voorjans – Noija (fotografie) 

Zonder jullie hulp was het niet gelukt!

  Bedankt
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 Inleiding  1/2

Nu heel Nederland vrijwel ‘dicht’ is, realiseer je je steeds 
meer dat je bijna geen kant op kan. Niet met je werk, niet 
met je sociaal leven, niet met je kinderen, … Yep, je zit veel 
meer uren letterlijk en figuurlijk met jezelf opgescheept 
en corona dwingt ons, ons gedrag te veranderen. 

Deze vragen schieten je wellicht te binnen:

Geen sportschool, hoe blijf ik in godsnaam fit?

Geen bezoekjes, hoe onderhoud ik contact  
met vrienden en familie?

Geen uitjes, wat moet ik in vredesnaam met mijn tijd doen?

Zoveel beperkingen, hoe voorkom ik de verleiding?

En bovenal, hoe houd ik het allemaal vol?

Zowel fysiek als mentaal sta je voor een hele andere 
uitdaging dan anderhalve maand geleden, toen het leven 
nog zo lekker haar routine had. Want ja, als er routine is 
dan hoeven we niet zoveel na te denken. Toch?

  Inleiding
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 Inleiding  2/2

Alles in ons verwesterd leventje is uitgestippeld, tot op de 
minuut. Werken, reizen, kinderen, sporten, socializen, …  
Vanaf het wakker worden tot het slapen gaan, leven  
we zo’n 90% van de tijd geautomatiseerd. Gepland.  
Onbewust en zelden ‘in het moment’.

Dat vinden onze hersenen heerlijk, want automatiseren 
betekent gewoontes creëren! Gewoontes (lees: automatic 
pilot) geven ons houvast en structuur, en ja… daar zijn  
goede én slechte varianten van. Als je geen plan hebt,  
is de kans groot dat je slechte gewoontes gaan domineren. 
Dit wil je natuurlijk niet. 

Geen ‘normaal’ leven, zoals wij dat nu allemaal onder-
vinden, vraagt niet zozeer om een aanpassing, maar om 
een bewustwording. De weg naar bewustwording loopt 
echter via verandering, en de weg naar verandering via 
aanpassen en improviseren.

Met dit E-book willen wij je helpen met, én een steentje  
bijdragen aan jouw proces naar een bewuster leven,  
zowel nu in de coronatijd maar vooral ook wanneer alles 
weer voorbij is!

BELANGRIJK:
Lezen is leuk,
praktiseren is key.

John en Pedro

  Inleiding
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1.1
Rust heb je nodig, dat klopt; meer uren met jezelf. Wij. Allemaal. De 
ondernemer die op zoek is naar een oplossing in deze crisis, de 
werknemer die van thuis uit verder werkt, schoolgaande kinderen en 
studenten, en zelfs onze gepensioneerde opa’s en oma’s; wij allemaal 
hebben nu simpelweg méér tijd. 

Dat klinkt aantrekkelijk in tijden van drukte want dan heb je daaraan 
net veel behoefte! Nu echter, met het spontaan wegvallen van het  
dagelijks ritme, of in elk geval een deel ervan, is dat niet zo prettig. 

Ook de huidige onzekerheden spelen ons parten. De kans dat jij of één 
van onze dierbaren ziek wordt, is behoorlijk aanwezig. Erger nog, er 
sterven mensen en dat is een afschuwelijk feit waarmee we dagelijks 
geconfronteerd worden. 

De kans dat je je baan (deels) verliest of dat jouw onderneming ten 
onder gaat, wordt ineens reëel. De verwachte economische recessie 
met álle gevolgen van dien, valt ook niet te negeren. Kortom, mensen, 
vroeg of laat zijn we allemaal de lul. De een heeft er nu heel erg last 
van, de ander wat minder. Straks kan dit exact andersom zijn. Het 
maakt niet uit. Je gaat het voelen. It’s real! Dit maakt ook in één klap 
duidelijk waarom het krampachtig najagen van ‘positiviteit’ of ‘geluk’ 
ons niet zal helpen. Er is nou eenmaal een hoop leed in het leven en 
daar worden we nu nog meer mee geconfronteerd. 

1  Rust
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1.2
Hoe depressief dit allemaal ook klinkt, het is de realiteit! Alvorens jij je problemen kunt oplossen, 
zal je de realiteit toch eerst moeten inzien. Dat was voor Covid-19 ook zo en nu absoluut niet 
anders. Ik hoor je denken: ‘Hoe kan je in vredesnaam rust in je hoofd creëren in deze ernstige 
situatie?’

GELOOF 
Geloof is het startpunt van een hoop dingen die jij je maar kan bedenken: succes, liefde,  
gezondheid, rijkdom, sportprestaties, noem maar op. Ook is geloof het enige effectieve  
tegengif tegen onrust in je hoofd!

Ook in deze tijd moet je willen geloven dat het uiteindelijk, hoe cliché dat ook klinkt, gewoon 
weer goed komt. Nu weten we dat dit heel hard is om te lezen als jij onlangs iemand dierbaar 
bent verloren aan Covid-19. Of misschien ben je je baan al kwijt of dreig je ‘m te verliezen. Wat 
jouw verlies ook is, ‘geloof’ hebben dat het goed komt, in zijn algemeenheid, is de basis van de 
rust in je hoofd die je nodig zult hebben om de juiste beslissingen te blijven nemen. We be-
doelen dus geen naïef geloof in een perfect plaatje, maar het realistische besef dat de wereld 
gewoon door blijft gaan zonder dat jij daar controle over hebt en dat het uiteindelijk wel goed 
komt met jou.
Hoe krachtig is het hebben van geloof eigenlijk? Het is bekend en ook wetenschappelijk sterk 
onderbouwd dat je gaat geloven wat je voor jezelf blijft herhalen, ongeacht of het verhaal  
dat je in je hoofd herhaalt waar is of niet. Als je een leugen keer op keer herhaalt, komt er  
een moment dat je de leugen onbewust accepteert als waarheid. Sterker nog, je zult ervan 
overtuigd zijn dat het waar is. 

Dit werkt langs twee kanten: positief en negatief. Daar waar we een leugen als negatief ervaren, 
kunnen we hetzelfde principe toepassen met iets positiefs: ‘denken’ dat het goed komt, ongeacht 
je huidige situatie, resulteert in positief handelen en elke dag willen bijdragen aan de oplossing. 
Hoe klein die bijdragen ook zijn!

Je bent wat je bent door de overheersende gedachten die je in je mindset (of geest) toelaat.  
Gedachten die je bewust in je eigen mindset plaatst en één of meerdere emoties laat aan-
sturen, vormen de motiverende kracht die elke actie of handeling aanstuurt. Het is ontzettend 
belangrijk om je te realiseren dat situaties op zichzelf (zoals deze crisis bijvoorbeeld) weinig 
invloed hebben op jou en hoe jij je voelt. Het zijn je gedachten over deze situaties die er een 
interpretatie aan geven en maken dat jij je voelt zoals je je voelt en doet wat je doet! Het maakt 
nu niet uit waar deze gedachten vandaan komen; of deze voortvloeien uit diepgewortelde 
overtuigingen die je koestert of dat ze willekeurig in je op komen. Jij hebt zelf de kracht om je 
gedachten te sturen en tegenover elke ‘negatieve’ gedachte een meer realistische of helpende 
gedachte te zetten. Kortom, jij, degene die dit nu leest, beslist zelf of je gelooft in het goede, en 
dus in de oplossing. Of je kan blijven denken in problemen. It’s up to you!

1  Rust
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CONTROLE LOSSEN
Om dit iets verder uit te diepen is het belangrijk voor je hersenen om een onderscheid te  
maken tussen datgene waarover je wel of geen controle hebt. Het liefst hebben we alles  
onder controle, niet? En daar gaat het juist fout. In controle zijn betekent de continue  
verplichting hebben om je eigen leven vorm te geven. Controle is fijn, maar continu leven 
met die verplichting is niet realistisch, tenzij je bereid bent om veel gezondheid in te leveren 
(lees: rust, slaap, psychisch -niet- lekker in je vel zitten en andere leefstijlfactoren). 

Continu in controle willen zijn, geeft juist géén controle, maar stress en uiteindelijk een gevoel 
van controleverlies, terwijl je dan ook nog blijft pretenderen alles in de hand te hebben. Doe dat 
nu gewoon niet. Het kost je nul talent om daar via kleine stapjes mee te stoppen, zeker nu je 
toch voldoende tijd hebt om na te denken. 

Wij zijn hiervan overtuigd: wanneer je op het punt bent beland waarop je welke vorm van  
controle dan ook uit handen kunt geven, zal er een nieuwe orde in je leven ontstaan die  
natuurlijker, spontaner, creatiever en probleemlozer is dan je je kon voorstellen toen je nog  
in volledige controle geloofde. 

Controle hebben is dus geen vergif. Ik probeer alleen te zeggen dat je moet loslaten wat je niet 
kan veranderen. Het zal je zelfvertrouwen geven. Je grootste succesfactor in het hebben van 
meer rust in je hoofd!

1  Rust
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NIET IN CONTROLE 
NEEM HIERVAN AFSTAND

CONTROLE
LEG HIER JE FOCUS

Covid-19 De voorzorgsmaatregelen respecteren om Covid-19 te 
bestrijden

Verlies van je baan of onderneming Solliciteren voor een nieuwe baan of zoeken naar op-
lossingen voor behoud onderneming

Meer tijd / verveling Oude hobby’s oppakken, huis opruimen, achterstallige 
klusjes doen of juist nieuwe dingen leren. Een instru-
ment leren bespelen of een nieuwe taal leren (al zijn 
het vijf woordjes per dag) zorgt naast een gevoel van 
controle voor een sterker en fitter brein!

Gemis van vrienden, familie en  
sociale events

Videochatten met vrienden en familie, verdiepen in 
online groepen / cursussen waar je kan socializen of 
studeren. Stuur je familie of vrienden een kaartje 😃

Gyms gesloten Thuis trainen, extra focussen op gezondere gewoonte 
(voeding!) of online coaching nemen

Ziek zijn of worden Professionele hulp inschakelen, rusten, gezond eten en 
extra slaap nemen

Negatieve kritiek van persoon X Geloven in je eigen overtuiging, afstand nemen van 
persoon X

Positieve, maar wel kritische feed-
back van persoon Y

Dankbaar zijn en evt. toepassen, naderhand terug-
koppelen (= relaties smeden)

Lockdown Binnenshuis zo proactief mogelijk zijn door een  
dagplanning te maken en na te leven.

Geïrriteerde mensen op straat, in de 
winkel, op je werk, waar dan ook

Begrip hebben dat we allemaal menselijk zijn en dat 
ook irritatie een fase is. Iedereen voert zijn of haar 
eigen oorlog. Omdenken: zie dit als een kans om je 
goedheid te oefenen en diegene hulp aan te bieden of 
een glimlach. Dit heeft ook nog eens een goed effect 
op jouw stemming!

Het weer Als het regent kan je je makkelijk storen aan het weer, 
maar binnen valt er toch zoveel te doen? Helaas ben 
je geen Griekse of Noorse god die beslist wat de zon 
doet. It is what it is! Je aanpassingen zullen rijkelijk 
beloond worden

Tabel 1:
(geen) controle!

Controle?
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1.3
Laat dus duidelijk zijn dat je, voordat je je geen of minder zorgen maakt over de dingen  
die buiten je controle vallen, er wel álles aan hebt gedaan om jouw unieke situatie zo goed  
mogelijk de baas te blijven. Het gesprek met jezelf en andere, gelijkgestemde, verstandige  
mensen aangaan is in deze noodzakelijk. Geloof hebben, onderscheid maken tussen wat je  
wel en niet in controle hebt en er naar handelen… Wat kan verder nog helpen?

Een aantal tips voor meer rust en minder stress in je hoofd 

1  Maak je druk om ‘nu’
Zorgen over de toekomst of een bepaald eindresultaat brengen zelden of nooit de juiste acties 
naar boven om überhaupt tot resultaat te komen. Focus je op vandaag, het uur waarin jij je 
bevindt en maak kleine stapjes richting je beoogde doel. 

2  Richt al je aandacht op wat je doet
Ben je aan het sporten? Train dan ook! Het fijne van lichaamsbeweging is dat je hier vrij  
gemakkelijk je aandacht op kunt focussen. Het fijne van krachttraining specifiek is dat het  
soms niet anders kan. Als je een stang met 120 kg boven je hoofd hebt hangen, dan kun je op 
dat moment niet bezig zijn met het e-mailtje dat je nog moet sturen bijvoorbeeld. Je kunt dan 
alleen maar bewust zijn van wat je doet, de beweging, de spieren die je gebruikt, je adem-
haling, enzovoorts. Ben je aan het eten? Concentreer je écht op wat je eet. Ervaar de smaak, 
kauw +/- 30 keer en geniet. Kortom: focus op wat je nú doet. 

3  Stop met moeten, start met willen
Moet je naar je werk? Of wil je naar je werk? Moet je sporten? Of wil je sporten? Moet je bood-
schappen doen of wil je boodschappen doen? Luister goed, niets moet. Het is altijd jouw keuze. 
Vervang ‘moeten’ dus met ‘willen’. Schrik niet: als je leeft volgens dit advies is het mogelijk dat 
je op korte termijn van baan of van sport wisselt. Tien jaar geleden nam John ontslag bij een 
werkgever, een leuke baan met leuke collega’s, maar het werk zoog alle energie weg. Ik (John) 
wilde het niet toegeven, maar het voedde me niet. Dit resulteerde in een zoektocht naar zijn 
passie, Krachtlab.

4  Repeteer moeilijke dingen in je hoofd
Visualiseer het vervelende of het moeilijke wat je te wachten staat. Oefen je reacties op een 
bepaald scenario. Sluit je ogen en doe dit dagelijks een aantal keer. Maak het zo echt mogelijk 
voor jezelf. Denk aan sollicitaties, presentaties en dergelijke. Dit zijn altijd spannende momenten, 
ze worden een stuk draaglijker als je start met visualiseren. 

1  Rust
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5  Geen spijt 
Wat gebeurd is, is gebeurd. Let op: dit is geen vrijbrief om absoluut domme dingen te gaan 
doen. Je moet verder met je leven en niet blijven hangen in het verleden. Op dat moment nam 
je de keuze die jou het beste leek. Ruil spijt hebben in voor een wijze les en maak het goed met 
jezelf door in toekomstige situaties het juiste te doen. 

6  Tijd voor jezelf
Door tijd voor jezelf te nemen, kan je een beweging naar binnen toe maken. Je zit veel op 
elkaar als je samenwoont en irritaties bouwen gaandeweg op. Tijd met jezelf is belangrijk om 
enerzijds af te schakelen en anderzijds om inzichten te krijgen, bijvoorbeeld wat voor jou echt 
belangrijk is of wat je nou echt dwarszit. Dit is nooit het doel, maar dit is iets wat alleen zijn met 
jezelf mogelijk teweeg kan brengen. Let op, durf je alleen te zijn met jezelf? En geconfronteerd 
te worden met je diepe gedachten en gevoelens?
Dit is een allereerste stap in dit proces van leren omgaan met de situatie: eerst vrede met jezelf, 
je gedachten en gevoelens mogen er zijn. Als je hiervan wegrent dan zul je van alles weg blij-
ven rennen. Ook kun je jezelf afvragen: wat heb ik altijd graag willen doen en kijk of je hier nu 
wel de tijd voor wilt nemen?

7  Geduld
Als je meteen resultaat verwacht, kan je het vergeten. Het leven is geen casino. Geef het leven 
de ruimte om zich naar jouw doelen te vormen! Directe bevrediging is zelden of nooit de juiste 
bevrediging. Terugkomend op het casino, hoe groot schat jij je kans om te winnen? Streef  
naar minimale verbeteringen elke dag (1% regel) en vertrouw op het proces. Nu lijkt 1% weinig, 
maar reken eens door wat een dagelijkse verbetering van 1% je oplevert over bijvoorbeeld  
drie maanden. 
 

8  Kijk eens verwonderd om je heen
Door in aandacht te leven, neem je de dingen rondom je veel intenser waar. Hoe krachtiger je 
waarneemt, hoe meer je in het moment kan leven. En hoe meer je in het moment kunt leven, 
hoe minder stress je zult ervaren. Juist deze situatie geeft je hier mogelijkheden toe, met allerlei 
uitgestorven straten en natuurgebieden. Ga de wereld met open aandacht tegemoet en word  
je gewaar van de dingen om je heen. Als je hier beter in wordt zul je vanzelf merken dat je 
(voorheen) onbewuste signalen steeds beter bewust zult opmerken en daar ook naar zult  
kunnen handelen.

1  Rust
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9  Fysiek contact, knuffelen, dat soort dingen :-)
Ooit gehoord van het ‘knuffelhormoon ’Oxytocine? Oxytocine wordt in de volksmond het  
‘knuffel-of bindingshormoon genoemd. Dit hormoon zorgt ervoor dat je met meer vertrouwen 
in het leven staat, je bloeddruk daalt, stress vermindert, het werkt pijnstillend, vergroot het ver-
mogen om te leren, helpt bij de spijsvertering en laat je liefdevoller voelen. Dit is juist belangrijk 
om te doen als je je niet lekker in je vel voelt. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het helpt 
echt als je je liefdevol naar een ander opstelt of iets voor een ander doet als jij je zelf slecht 
voelt. Dit zal je een goed gevoel geven en verstevigt je band met diegene. Geef eerst voordat je 
verwacht te krijgen.

10  Stop met vergelijken
De enige zinvolle vergelijking die je kunt maken is die met jezelf een paar maanden geleden. 
Hoe stond je toen tegenover de situatie waar je je nu in bevindt? Wat heb je laten liggen?  
Of wat heb je geleerd? Geef jezelf een compliment als je bent gegroeid en vraag jezelf wat je 
nodig hebt, wanneer je het hebt laten liggen.
11  Leer van je fouten
Zie je fouten als fundamenteel onderdeel van het leven. Er wordt weleens gezegd dat het leven 
de les herhaalt totdat jij ‘m geleerd hebt. Vergeet dus niet te leren van de domme dingen je 
doet, de verkeerde beslissingen die je neemt en de fouten die je maakt.

12  Je omgeving de baas!
Hoe minder spullen je om je heen hebt, hoe minder stress je ervaart. 
Kijk kritisch om je heen en bekijk hoe je je omgeving kunt vereenvoudigen. Voorbeelden van het 
minimaliseren van je bezittingen zijn:
1 Schoonmaken wordt een stuk simpeler.
2 Minder spullen en toch meer geluk.
3 Je hoeft minder te onderhouden en houdt dus meer tijd over voor andere dingen.
4 Door bewuster je aankopen te doen, heb je niet alleen enkel de spullen die je echt wilt, 
maar bespaar je ook nog eens in je onkosten. 
Het beheersen van je omgeving zal je leven een stuk gemakkelijker maken. Je hersenen maken 
constant associaties. Als jij altijd tv kijkt op de bank dan gaan je hersenen het op de bank zitten 
vanzelf associëren met tv kijken. Deze associaties kun je gebruiken om je te helpen. Bijvoorbeeld: 
gebruik je slaapkamer alléén voor slaap en seks, dan gaan je hersenen je slaapkamer ook  
zien als een plek van rust (in plaats van activiteit als je ook werkt of andere dingen doet op 
je slaapkamer). Hetzelfde geldt ook voor je werkplek. Juist in deze tijd is het belangrijk om bij 
thuiswerken hier een aparte plek voor in te richten om zo werk en privé gescheiden te houden. 

1  Rust
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13  Minder boos zijn
Het is de perfecte tijd om boos op iemand te zijn tijdens deze coronacrisis: op je partner, op je 
kinderen, op je collega’s, op je baas, op de politiek, noem maar op. Hoe waardevol jij ook denkt 
dat ‘boos zijn’ is, het is uiteindelijk alleen schadelijk voor jezelf. Kalmeer, accepteer en focus op 
de oplossing. Boos zijn betekent een stijging van je stressniveau. Dat maakt je ongelukkig en zo 
krijg je minder rust in je hoofd Daarnaast word je er een verdomd onaangenaam persoon van. 
Identificeer je niet met je negatieve gevoel, maar zie het eerder als slechts een deel van jou. 
Durf naar je boosheid te kijken van een afstand en vraag met enige nieuwsgierigheid wat de 
boodschap achter die boosheid is. Compassie naar jezelf leidt naar meer begrip voor jezelf en 
dus ook je naasten.

Minimaal één tip kan bijdragen

aan meer rust in jouw hoofd,

jouw lijf en jouw leven. 

In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op o.a. voeding en beweging, twee pijlers die 
jouw draagkracht per dag positief kunnen beïnvloeden en jouw draaglast kunnen verlagen.

1  Rust
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2.1
Er zijn veel definities van ritme en ze zijn allemaal even mooi.  
Daarbij overlappen ze elkaar allemaal. 

1  Ritme (volgens Wikipedia)
‘Een harmonieuze beweging in de swing met regelmatige en  
herhaalbare patronen’

2  Ritme (volgens Encyclo)
‘Periodieke accentuering’

3  Ritme (volgens Van Dale)
‘Ritme is een specifieke herhaling (in bijvoorbeeld de tijd of de 
ruimte) door middel van accenten, die een zeker patroon of regel-
maat vertonen. Het is een belangrijk aspect van muziek, kunst, 
architectuur, film, dans, veel poëzie, esthetiek in het algemeen, 
maar ook van het dagelijks leven (dag- en jaarritme)’

2.2
Wat we bedoelen met ritme is het bioritme, ook wel het circadiaans 
ritme genoemd. Activiteiten zoals je slaap- wekcyclus, werk, sport en 
andere vrijetijdsactiviteiten spelen een belangrijke rol in dit ritme. Zoals 
het wordt omgeschreven door Richard Bell en Menno Henselmans:  
‘Je circadiaans ritme is een dagelijkse (24 uur-) cyclus van biologische 
activiteit. De activiteit met het meest duidelijke ritme is de slaapwek-
cyclus.’ Logisch ook, want zodra het donker wordt, valt de hele wereld 
langzaam maar zeker in slaap en rusten de mensen uit.  
Uitzonderingen daargelaten!

2  Ritme
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NU IS JE KANS!
Het circadiaans ritme betekent dat je lichaam een interne klok  
bevat die de activatie van elk systeem reguleert: je zenuwstelsel, 
je hormoon productie en dus ook je spierstelsel en hart-, vaat-, en 
longsysteem. Hoe meer ritme je creëert in jouw leven, hoe beter deze 
systemen afgesteld worden op jouw dagelijkse bezigheden. De kans 
op meer rust in je hoofd, bouw je op uit een dagelijkse structuur.  
En dat is nu, met het COVID-19 gebeuren, belangrijker dan ooit! 

Wanneer je bioritme niet meer synchroon loopt met je dagelijkse 
agenda, functioneert je lichaam niet optimaal. Het resultaat ervan is 
o.a. een verlaagd metabolisme, meer stresshormoonproductie, meer 
honger, verzwakte mentale prestaties en verminderde slaapkwaliteit. 
Daarnaast heeft je psyche ook veel baat bij regelmaat. Een verstoord 
bioritme speelt een grote rol bij verschillende psychische aandoenin-
gen. Je hebt er dus enorm veel belang bij om, daar waar je kan  
optimaliseren, dat ook gewoon te doen!

Afbeelding 1: Circadiaans Ritme
Bron: www.mennohenselmans.com

2  Ritme
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2.3
Op de afbeelding zie je de tijdsramen waarin 
de verschillende systemen het beste werken. 
Dit zal niet voor iedereen identiek hetzelfde 
zijn omdat persoon X studeert en een com-
pleet ander ritme heeft dan persoon Y die 
continudiensten draait. Daarnaast zijn er 
verschillen tussen man, vrouw, leeftijden, 
enzovoorts. 

Ook blijkt dat er een biologische basis voor 
verschillen in natuurlijke ritmes tussen men-
sen. Heel vroeger was het waarschijnlijk erg 
nuttig dat niet iedereen op dezelfde tijden aan 
het slapen was bijvoorbeeld. Schaam je dus 
niet voor je natuurlijke ritme maar probeer 
deze zoveel mogelijk tegemoet te komen. Is 
dit niet mogelijk voor je, houd dan wel een 
vaste structuur aan dat zal ook al een enorm 
verschil maken.

EMBRACE THE LIGHT
Zodra het donker wordt, bereidt je lichaam 
zich voor op het slapen gaan en zodra het 
licht begint te worden, maakt je lichaam  
zich klaar om op te starten. Zoals je ziet in  
de afbeelding zijn we op ons scherpst in de 
ochtend, in elk geval voor 12 uur. 
Gedurende de middaguren vanaf 12.00 uur 
tot zo’n 20.00 uur zijn je coördinatie, reactie-
tijd en bloeddruk het hoogst. In deze tijd is 
sporten zeer gewenst! 

Als je meer ritme wilt creëren, dan wil je  
consistent zijn in de dingen die je doet. Zolang 
je levensstijl een bepaald ritme heeft, zal je 
circadiaans ritme zichzelf synchroniseren 
met je leefstijl. Het is een adaptief systeem  
en je lichaam is goed in het automatisch  
reguleren van dat systeem. 

2  Ritme

Dit is dus een meevaller voor mensen die 
nachtdiensten draaien of zeer wisselvallig 
werken, zoals in de horeca. Het klopt dat 
dit minder ideale werksituaties zijn, maar 
als deze mensen er verder voor zorgen dat 
alle andere activiteiten zoals eten en slapen, 
ritmisch geprogrammeerd worden, is er vrij 
weinig aan de hand. 

TRAINEN EN ETEN
Sport je bijvoorbeeld elke maandag, woens-
dag en vrijdag, laat het dan altijd in een vast 
tijdsblok zijn. Bijvoorbeeld tussen 19.00u en 
21.00u. Je ontbijt, lunch en avondeten; het 
maakt niet zoveel uit wanneer je eet, als de 
tijdsramen maar kloppen. Dus, lunch je stan-
daard om 12.00u, zorg dan dat je altijd luncht 
tussen 12.00-14.00u. Nogmaals, de één kan 
dit beter aansturen (09.00-18.00u werkdag) 
dan een ander (wisselende diensten). Waar 
het in elk geval om draait is dat je, ondanks 
een wisselend rooster, toch je ritme creëert! 
Nu met de coronacrisis, wordt het eigenlijk 
makkelijker voor je gemaakt. Deze situatie is 
dus ideaal om aan je ritme te werken. 

SLAAP
Slaap is het meest gevoelig voor verstoringen 
in je circadiaans ritme. Je bedtijd is daarom 
belangrijk, maar nog veel belangrijker is het 
opstaan. Je zal altijd weleens een nachtje 
minder slaap hebben want je bent geen 
heilige. Minder slaap is daarom niet altijd het 
probleem. Verschillende wektijden wel. Meer 
informatie over slaap-optimalisatie en tips 
om die te verbeteren lees je in het volgende 
hoofdstuk.
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HOE CREËER IK NU DAGRITME?
In deze coronacrisis, maar ook daarna, is het dus belangrijk om een dagritme te hebben. 
Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een random maandag van John. Je kan dit 
overzicht kopiëren en zelf bewerken!  
Wat prioritair is, is geel gearceerd. Deze tijdsblokken zijn heilig en daarin doen we zo min 
mogelijk concessies. De niet-gearceerde blokken kunnen wijzigen; ruimte voor improvisatie 
of aanpassing is dus altijd nodig. Je bent geen robot.  

Hoe dan ook, als jij elke dag een soort gelijke planning opvolgt:

1  Ben je super effectief
2  Krijg je gedaan wat je wilt doen 
3  Ben je minder vatbaar voor overdenken
4  Beperk je onnodige paniek / emotionele struggles 
5  Ben je minder vatbaar voor verkeerde afleidingen en voedingskeuzes
6  Bereik je targets
7  Ben je een persoon waar men op kan rekenen
8  Heb je veel meer vrije tijd en rust in je hoofd en geeft dit je controle! 

Je ritme en structuur hierin is iets waar je dus wel controle over hebt, benut dit dan ook. 
Over zaken die je gestructureerd kunt laten verlopen hoef je dus ook niet meer na te  
denken, dit vinden je hersenen ook wel fijn. 

DAG TIJD ACTIVITEIT CHECK

MAANDAG 07.00-08.00U OPSTAAN, DOUCHEN DONE

08.00-09.00U ONTBIJT, KOFFIE EN 0,5 LITER WATER DONE

09.00-12.00U ONLINE COACHING DONE

12.00-13.00U LUNCHEN, GEZIN EN 0,5 LITER WATER DONE

13.00-16.00U E-BOOK, ONLINE COACHING, 
CONTACT TEAM KRACHTLAB 

DONE

16.00-18.00U TUSSENDOORTJE NUTTIGEN EN 
TRAINEN IN DE TUIN + 1 LITER WATER

DONE

18.00-19.00U DINER, GEZIN, 0,5 LITER WATER DONE

19.00-21.00U NIKS DOEN, GEZIN DONE

21.00-23.00U ONTSPANNEN, FILM, BOEK, MUZIEK, 
RUST > TUSSENDOORTJE!

FAILED

23.00-00:00U SLAPEN DONE

2  Ritme

Tabel 2: 
Dagplanning John
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Dankzij de checklijst kan John op de lange termijn zien waar het goed 
gaat en waar het mis gaat. Tussen 21.00u en 23.00u besloot hij om 
door te werken. Aangezien hij ondernemer is en werkt met een zeer 
gemotiveerde mensen, schakelt hij sneller in werkmodus dan een 
gemiddeld mens. 

Waarschijnlijk besloot hij daar in een kort moment dat werk belang-
rijker was dan zijn eigen ontspanning. Eigenlijk zou hij niet zo mogen 
denken, maar gezien deze tijden is het nu eenmaal zijn prioriteit om 
klaar te staan voor zijn team en cliënten. Dit neemt niet weg dat hij dit 
soort dingen meeneemt en moet verbeteren. Keep in mind: alles valt  
of staat met balans.

Planning ondersteunt je dagritme. Je dagritme draagt bij aan het  
behalen van je doelen: werk, privé, sportief, gezondheid, op alle  
vlakken. In ons drukke bestaan kunnen we niet zonder een goede 
planning. De lockdown maakt het je op dit moment makkelijker om 
vaste patronen te creëren; straks als het normale leven weer begint, 
zullen veel dingen weer moeilijker worden. Dus ga nu van start om 
permanent ritme te creëren. 

WIJ RADEN JE AAN OM DE APP TODOIST TE DOWNLOADEN.  
MET DEZE APP KAN JE CHECKLISTS MAKEN EN DIE VERBINDEN  
MET JOUW AGENDA EN DIE VAN ANDEREN. EEN PRIMA TOOL OM  
MEE AAN DE SLAG TE GAAN! MOCHT JE EEN VOORKEUR HEBBEN 
VOOR EEN PAPIEREN TO DO LIST (VOORDEEL: DEZE KUN JE  
LETTERLIJK WEGLEGGEN OP MOMENTEN DAT JE ER NIET MEE  
BEZIG HOEFT TE ZIJN) KAN DAT NATUURLIJK OOK.  
MAAR GEBRUIK HEM! OP PAPIER OF IN DE APP = UIT JE HOOFD!

2  Ritme

https://todoist.com/nl/?gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEiwA-JP5rCLnhelNT2iMHusspyImt-Pzga7r3f_AqdyzcHpl7ptMyrPNaXe9_BoCgWEQAvD_BwE
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INHOUD

 De schrijvers 

  Inleiding

1  Rust

2  Ritme 

3  Slaap

4  Voeding

5  Bewegen

6  Succes

7  Nawoord
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3.1
Slaap, het moment waar mensen herstellen. Hoe meer nieuwe ervaringen je opdoet en hoe 
drukker je het hebt, hoe belangrijker het is om goed te slapen. Tegenwoordig wisselen we slaap 
steeds meer in voor series en films die we (obsessief) af willen kijken, of door werk achter 
de laptop en telefoonberichtjes waartoe we ons zelf verplichten om te reageren, want anders 
blijven ze onbeantwoord…Soms is dat geen probleem, maar zodra zulke dingen een gewoonte 
worden en je ze (on)bewust opneemt in je ritme, kan dit jouw leven beperken.  

EEN GOEDE NACHTRUST
Het is moeilijk te zeggen wat precies een goede omvang aan uren nachtrust is, aangezien dat 
per doelgroep of per persoon verschilt. Daarnaast heeft het ook sterk te maken met of jij een 
ochtend- of een avondmens bent. 

Wakker worden zonder wekker, dat is het beste. Maar dan moet je ook op tijd naar bed gaan. 
Als cliënten mij vragen hoe laat een goede bedtijd is, is het antwoord simpel:
‘Als je slaperig wordt!’

Om even terug te komen op die doelgroepen: de richtlijnen volgens slaapexpert Els van der 
Helm zijn als volgt:

Scholieren (6-13 jaar)   9 tot 11 uur per etmaal
Tieners (14-17 jaar)   8 tot 10 uur per etmaal
Adolescenten (18-25 jaar)   7 tot 9 uur per etmaal
Volwassenen (26-64 jaar)   7 tot 8 uur per etmaal
Ouderen (65+)    6 tot 8 uur per etmaal

De reden waarom de jonge doelgroepen meer slaap nodig hebben, is sterk verbonden met  
de bijbehorende levensfases en de hoeveelheid prikkels die zij dagelijks te verwerken krijgen. 
Een lichaam in fysieke en mentale groei heeft veel rust nodig. Puberende kinderen slapen veel! 

Staar je niet blind op absolute slaaptijden. Dit is van heel veel factoren afhankelijk. In de praktijk 
spreken we soms met volwassen cliënten die perfect functioneren met zes uurtjes slaap, terwijl 
anderen echt acht uren nodig hebben. Dit heeft vooral te maken met kwalitatieve (diepe) slaap 
versus kwantitatieve slaap. Maar ook kan compensatie van het lichaam voor slaaptekort kan 
hier een rol in spelen en slaaptiming. 

Zo is wannéer je slaapt soms belangrijker dan hoe lang je slaapt. Als een volwassen persoon 
zes uur slaapt, maar wél heel vast, is de kans groot dat hij zich fitter kan voelen dan een  
volwassen persoon die acht uur slaapt, maar dan héél licht. Probeer dus zoveel mogelijk de 
kwaliteit van je slaap te bevorderen, hier heb je meer controle over dan de kwantiteit van je 
slaap! Zie de tips verderop.

3  Slaap
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3.2 De voorwaarden en gevolgen 
Als jouw slaapritme niet overeenkomt met onderstaande voorwaarden hoeft dat niet meteen 
een probleem te zijn. Het wordt pas een probleem als je er overdag last van hebt. Slaperigheid, 
prikkelbaar zijn en gebrek aan energie gedurende de dag zijn symptomen waar je voor moet 
waken. Ook kun je bij jezelf merken dat je een beroep doet op middelen zoals cafeïne om de 
slaapdruk of het vermoeide gevoel tegen te gaan.

Voorwaarden

1  Gebruik je bed zoals eerder gezegd alleen voor slapen en seks. Dus geen telefoon 
bijvoorbeeld. Een rustgevend boek lezen kan wel. Doordat je je lichaam ook de kans geeft om 
tot rust te komen zul je sneller in slaap vallen.

2  Als je langer dan 20 à 30 minuten wakker ligt (op welk moment van de 
nacht dan ook) kun je beter even opstaan en in een andere ruimte iets ontspannend doen. Dus 
geen tv of telefoon, maar denk aan een boek lezen, mediteren, schrijven, enzovoorts. Het risico 
is anders dat je hersenen je bed al gauw gaan associëren met wakker liggen. Keer terug naar 
je bed wanneer je je weer slaperig voelt. 

3  Raak niet in paniek als het niet lukt om de hele nacht door te slapen of moeite hebt met 
inslapen. Hoe drukker je je erom maakt hoe meer je wakker zult liggen. 

4  Sta op een vaste tijd op, ongeacht hoe je geslapen hebt.

3  Slaap
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GOEDE NACHTRUST SLECHTE NACHTRUST

ALGEHELE INFORMATIEVERWERKING PLUS VERSTOORDE CONCENTRATIE OVERDAG, WORDT VAAK 
GECOMPENSEERD MET VEEL KOFFIEDRINKEN

POSITIEVE STEMMING, ENERGIE EN BETER IN STAAT  
OM JUISTE BESLISSINGEN TE NEMEN

STEMMING KOMT ONDER DRUK TE STAAN, SLAPERIG, 
VERMOEID EN SNELLER GEÏRRITEERD

LIBIDO PLUS, DANKZIJ EEN BETERE HORMOON-
PRODUCTIE

LIBIDO MIN, OOK ONS HORMOONSTELSEL HEEFT  
RUST NODIG

GOEDE AFVALVERWIJDERING IN DE HERSENEN,  
AFNAME STRESS EN MINDER DRAAGLAST

BEPERKTE AFVALVERWIJDERING, TOENAME STRESS  
EN VERMINDERDE DRAAGKRACHT

EEN GEZONDE EETLUST EN DE ENERGIE OM EEN GOEDE 
MAALTIJD TE MAKEN

EETLUST NEEMT AF, KANS OP SNACKEN STIJGT DOOR 
VERMOEIDHEID EN DE GEMAKKELIJKE KEUZE

HORMOONPRODUCTIE PLUS, O.A. GROEIHORMONEN 
KUNNEN BETER BIJDRAGEN AAN HET HERSTEL

HORMOONPRODUCTIE MIN, LANGER LAST VAN  
SPIERPIJN, KANS OP BLESSURES IS HOGER

SPIERMASSA PLUS 
(MEER EN KWALITATIEVE HERSTELTIJD)

SPIERMASSA MIN 
(KWANTITATIEVE HERSTELTIJD)

JE BENT MEER IN STAAT OM TE HERINNEREN EN LO-
GISCH TE DENKEN

JE VERGEET MEER EN / OF HEBT DE BEHOEFTE  
OM MEER OP TE SCHRIJVEN

In bovenstaande tabel lees je het belang van kwalitatieve nachtrust, maar nogmaals, je kan  
altijd een mindere nacht hebben. Raak dus niet gefrustreerd als het weleens tegenzit, maar 
focus je op de volgende nacht en wat binnen de macht der verbetering ligt. 

3  Slaap
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3.3

Tips voor het stabiliseren
van slaapkwaliteit en bioritme

1

2

4

3

CONSISTENTIE 
Probeer zoveel mogelijk in vaste blokken te werken zoals reeds is  
aangegeven in hoofdstuk 2, Ritme. Werk in vaste tijdsramen, eet 
en drink in vaste tijdsramen en ontspan (beweeg) zoveel mogelijk 
in vaste tijdsramen. Hoe meer consistentie, hoe prettiger en fijner 
jij je voelt. Nu, tijdens de coronacrisis, is je kans groter dan ooit 
om te beginnen met een blokkenrooster! Hoe consistenter je hierin 
bent hoe beter je hormonen je kunnen helpen om goed te slapen 
en ook daadwerkelijk moe te zijn op het juiste moment.

BLOOTSTELLING AAN FEL LICHT GEDURENDE DE DAG
Misschien wel het belangrijkste: fel licht. Uiteraard het liefst  
zonlicht. Streef er dus naar om dagelijks 20 minuten zonlicht te 
pakken. Koppel dit aan een wandeling en je hebt een win-win.  
In de winter of tijdens donkere dagen zijn er hiervoor andere  
oplossingen, zoals een daglichtlamp (kunstmatige zon).  
Plaats die op je bureau of waar dan ook. 

STRESSEN
Ga niet stressen als je in een fase zit waarin je meer wakker 
schiet dan normaal. Besef dat wakker worden in de nacht vrij 
normaal is, zeker als je ouder bent en te kampen krijgt met meer 
stressfactoren. Stress is de vijand van slaap: indien je wakker bent 
en je valt niet terug in slaap, ga dan uit bed en doe iets wat je  
ontspant. Doe dit ook ergens anders dan in je eigen bed omdat  
je anders het bed gaat associëren met ‘wakker liggen’.

VERMIJD VERLICHTING ’S AVONDS
Probeer laat op de dag zoveel mogelijk te ontspannen. Dim je 
verlichting! Minimaliseer het gebruik van je tv, telefoon of tablet, 
maar vervang dit door een boek of relaxerende muziek. Denk 
maar aan de laatste keer dat je ging kamperen. Op zo’n camping 
word je veel eerder op de avond slaperig, omdat je precies alle 
dingen goed doet. Overdag ben je actief en is er fel licht,  
’s avonds zit je in het donker en ben je volledig ontspannen. 

3  Slaap
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5

6

8
7

KOOLHYDRATEN (EN EIWITTEN)
’s Avonds wekken koolhydraten slaperigheid op. Dit effect van 
koolhydraten wordt soms ook wel ‘carb dip’ of carb knock-out’ 
genoemd. Eet je dus zo’n twee uur voor het slapen gaan een 
gezonde maaltijd aan koolhydraten en eiwitten, dan stijgen de 
hormoonwaarden (o.a. serotonine en melatonine) in je lijf die  
ervoor zorgen dat je in slaap valt. Ook eiwitten hebben een  
positief effect op je slaap. Zorg dus dat je die niet vergeet tijdens 
je laatste maaltijd. 

BEPERKEN VAN VLOEISTOFFEN VOOR HET SLAPEN GAAN
Drink niet voordat je gaat slapen. Doe je dat wel, dan verhoog je 
de kans dat je ‘s nachts moet opstaan. Het drinken van thee en 
koffie na 15.00u wordt ook sterk afgeraden vanwege de cafeïne 
die een sterk effect hebben op ons zenuwstelsel. Drink sowieso 
niet meer dan 250mg cafeïne per dag (ongeveer drie kopjes  
koffie). Geen frisdranken gedurende de dag en zeker niet  
‘s avonds.  Alcohol en nicotine hebben ook een averechts effect 
op slaap. Alcohol als ‘slaapmutsje’ klinkt misschien als een goed 
idee, maar het verstoort de kwaliteit van je slaap enorm!

WARM DOUCHEN
Wanneer je het warm hebt, voel je je comfortabel, en wanneer  
je comfortabel bent, slaap je beter. Warm douchen helpt ook  
bij het bovenstaande punt. Je huidoppervlak wordt weliswaar  
verwarmd, maar hierdoor daalt je kern lichaamstemperatuur  
wat het weer gemakkelijker maakt om in slaap te vallen. 

SLAAPKAMERTEMPERATUUR
De optimale kamertemperatuur voor een perfecte slaap is rond  
de 19 graden. Het is voor je lichaam dan gemakkelijker om in slaap 
te vallen. Zet bijvoorbeeld de verwarming uit en het raam open. 

3  Slaap
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4.1
Dit onderwerp moeten we gewoon simpel 
houden. Tenzij je de afgelopen jaren onder 
een steen hebt geleefd, is het je vast niet 
ontgaan dat het draait om hoeveel energie je 
inneemt versus hoeveel je verbruikt per dag. 
Laten we er even vanuit gaan dat je nu, in 
deze coronatijd, minder beweegt want (tenzij 
je een vitaal beroep hebt) ook jij werkt meer 
van huis uit, reist minder door het land, loopt 
minder afstanden op je werk en bovenal: álle 
sportscholen en sportclubs zijn gesloten. 

Kortom, de gemiddelde westerling bewoog 
al te weinig en dat is nu nog erger geworden. 
Nu, misschien snap je heel goed wat je moet 
doen en eet je simpelweg minder dan dat 
je normaal deed op een werkdag, maar de 
meesten van ons doen dit niet: zij stemmen 
hun eetpatroon niet af op de huidige situatie 
en worden dus zwaarder. 

NOT OK
De uitspraak dat de IC’s vol liggen met obese 
mensen moeten we niet langer in de mond 
willen nemen, simpelweg omdat dit niet 
bijdraagt tot de oplossing. Mensen met over-
gewicht gaan nu niet ineens massaal afvallen 
zodat ze hun kansen verkleinen om corona 
te krijgen (sommige misschien wel, respect 
& keep it up!). Personal trainers die gebruik 
maken van de intensiteit waarop de media  
dit delen, hopende op commercieel voordeel 
(of whatever), moeten goed nadenken over 
dit soort acties. 

Feit is wel dat obesitas sinds ‘day one’ ver-
bonden is met vormen van kanker, hart- en 
vaatziekten, diabetes en andere welvaartziek-
ten. Deze mensen liepen al risico vanaf het 
moment dat ze (zwaar) overgewicht kregen! 
Dat het Covid-19 virus extra gevaarlijk is  
voor hen, maakt hen in deze periode enorm 
kwetsbaar. Het enige wat we hopen is dat 
deze mensen goed gaan nadenken over  
hun leefstijl en overgaan op actie met  
professionele hulp!

4  Voeding
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4.2 Eet minder als je niet veel traint en neigt naar overgewicht 
Tenzij je een goede reden hebt om overgewicht te hebben (in sommige sporten zoals judo  
kan dat het geval zijn) en tenzij je heel goed kan inschatten hoeveel energie (in kcal.) je wel  
of niet nodig hebt elke dag, is het beter om ongeveer 15 tot 20% minder te eten dan dat je  
normaal doet. 

Waarom? Een gemiddeld mens loopt zo’n 4.000-8.000 stappen per dag, wat overeenkomt 
met zo’n 400-600 kcal. aan beweging per dag. Ervan uitgaande dat je momenteel niet  
structureel sport en van huis uit werkt en dus minder stappen zet en minder energie verbrandt 
in de gym, is het verstandig om zo’n 200-400 kcal. minder te eten en te drinken per dag. 
Waarom zou je energiebronnen eten of drinken die je niet nodig hebt?

IN BALANS MET CALORIEËN ALS JE REGELMATIG TRAINT EN (REDELIJK) FIT BENT
Stel dat je al regelmatig (3-6x/week) trainde, dan nog beweeg je nu minder dan voorheen.  
Ook hier gaan we ervan uit dat je de ‘intelligente quarantaine’ van ons land serieus neemt,  
van huis uit werkt en geen toegang hebt tot gyms en sportclubs.

Tenzij je naast je training ook nog elke dag 20km gaat hiken (hope you do!) is het verstandig 
om te balanceren met je energie-inname. Je zorgt er dus voor dat je net zoveel calorieën  
binnen krijgt als je verbruikt. 

4  Voeding

Afbeelding 2:
The ugly truth by T-nation

https://www.t-nation.com/
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UITZONDERINGEN
Volg je een dieet bij een arts of diëtist of heb 
je een medische diagnose met begeleiding, 
dan is het de vraag of je zomaar 15-20%  
minder energie kan eten. Vraag dit dus altijd 
even na bij de specialist! Daarnaast zijn er 
ook nog altijd mensen die moeten of willen 
bijkomen… Wel, nu is je tijd! 

Er zijn genoeg gezonde manieren om  
verantwoord bij te komen maar ook hier is 
het advies van een medisch specialist of je 
voedingscoach leidend. Nu je tijd hebt, kan  
je je goed voorbereiden in de keuken en je  
uitdagingen omarmen. 

CONTROLE ………. 
Mensen die al langer sukkelen met hun ge-
wicht en nét in een ritme zitten van succes, 
zijn er bang voor dat het in deze periode  
weer misgaat. Dat hoeft niet! 
Weeg je elke ochtend, 7 keer per week.  
Interpreteer je gewicht niet meteen als een 
probleem mocht je soms wat bijkomen  
of afvallen (dit is normaal!). Bereken het 
gemiddelde van jouw lichaamsgewicht van 
maandag t/m zondag. Dat gemiddelde is 
jouw lichaamsgewicht. 

4  Voeding

Wij sparren wekelijks met cliënten / patiënten 
over hun gewicht, zonder een oordeel te  
koppelen aan cijfers. Wij focussen ons op  
het gedrag van de cliënt / patiënt per week  
en samen bespreken we de beslissingen 
die genomen werden. We praten over wat 
er goed is gegaan en wat meer aandacht 
verdient. Elke dag wegen is dus slim in deze 
periode: dit houdt je scherp en het voorkomt 
uitschieters in welke richting dan ook. 

Wij beseffen ons heel goed dat sommige 
mensen panikeren als ze lezen dat ze zich 
elke dag moeten wegen. Daarom is het be-
langrijk dat je dit soort dingen niet alleen doet, 
maar met iemand die verstand heeft van 
zaken, een professional. Merk je dat je veel 
bezig bent met eten en je gewicht of heb je 
moeite met het doorbreken van patronen op 
dit gebied, of voel je je regelmatig schuldig  
of waardeloos door je eetgewoonten?  
Praat dan met een professional. 
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4.3 Wat is gezond? 
Een gezond voedingspatroon is divers en gebalanceerd. Niet te weinig en niet te veel energie 
innemen, en wéér in vaste tijdsblokken. De hoeveelheid calorieën op een dag moet een doel 
hebben: afvallen, balanceren of bijkomen. Het maakt vrij weinig uit hoe laat je ontbijt, luncht  
en dineert. Als je de calorieën maar binnen krijgt die je binnen moet krijgen. Niet meer, niet 
minder en het liefst op vaste tijden. 

Pas je voedingspatroon aan - aan de ruimte die de dag toelaat. Zelf eet John bijvoorbeeld  
op stressvrije dagen grotere porties, drie keer per dag. Op stressrijke dagen (werkdagen met 
dubbele diensten), eet hij vijf keer per dag en iets kleinere porties. Hoe dan ook, hij streeft  
dagelijks 3500 kcal. te eten met het liefst groenten, fruit (micronutriënten) en vlees. 

In het algemeen zou dit een mooi streven zijn: 30% koolhydraten, 40% vetten en 30% eiwitten. 
Dit zijn je macronutriënten. Wil je afvallen? Eet minder energie maar verhoog het percentage 
eiwitten en vetten en verlaag de inname van koolhydraten. Dit werkt erg prettig voor de meeste 
mensen met wie ik werk. Ook hierin bestaan geen vuistregels.

CALORIEËN TELLEN
Een aantal sites / apps die het een stuk  
gemakkelijker maken:

- Voedingscentrum
- My Fitness Pal
- Food (Virtuagym)
- Lifesum
- Mijn eetmeter

In feite maakt het niks uit welke site of app 
je gebruikt, want ze zijn allemaal gecheckt 
door de consumentenbond en als algemeen 
positief bevonden. Houd er wel rekening mee 
dat deze apps nooit zo exact zijn als je eigen 
weegschaal 😃. Laat die dus fungeren als 
hulpmiddel, als tool. Deze apps en sites zijn 
er straks niet verantwoordelijk voor dat je 
zwaarder, hetzelfde of lichter bent geworden 
(zonder dat je het wilde). Ook hier geldt:  
controle is leuk, maar het lukt zeker niet altijd. 
Dit is niet erg, pak bij de volgende maaltijd 
weer de draad op, of de volgende dag.  
Merk je dat je de controle hierbij niet meer 
kunt loslaten of dat je niet meer kunt  
ontspannen? Vraag om hulp. Je coaches 
staan ook voor je klaar. 

Maar ik ben vegan
Maakt niks uit, dezelfde regels gelden.

Maar ik ben carnivoor
Maakt niks uit, dezelfde regels gelden.

Maar ik doe aan intermittent fasting 
Maakt niks uit, dezelfde regels gelden.

Maar ik volg … 
(Cambridge/ Atkinson / Sonja B / etc.)
Maakt niks uit, dezelfde regels gelden.

Maar ik ben vegetarisch 
Maakt niks uit, dezelfde regels gelden.

Maar ik doe KETO
Maakt niks uit, dezelfde regels gelden.

Maar ik ben allergisch 
Maakt niks uit, dezelfde regels gelden.

Maar ik doe sap vasten
OK… MAAKT NIKS UIT, dezelfde regels gelden.

Maar ik …
OK STOP. Juist, dezelfde regels gelden!

4  Voeding
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4.4

Algemene tips omtrent voeding

1
2

3

CREËER ROUTINE
Geen uitleg nodig, toch? Hoofdstuk 2 gaat over niets anders dan  
routine. Het is belangrijk om een vaste routine aan te houden,  
want zonder routine wordt het circadiaans ritme (interne biologische 
klok) van je lichaam verstoord. 

VOORKOM BESLISSINGSVERMOEIDHEID  
Je raakt mentaal vermoeid als je continu nadenkt over wat je 
wel of niet gaat eten, of je wel of niet de fiets pakt, wel of niet dat 
glaasje wijn neemt. Dit kan makkelijk resulteren in eetbuien en 
een te grote inname van calorieën. Nogmaals, zaken structureren 
(plannen) en een goede nachtrust zorgt ervoor dat je een minder 
groot beroep hoeft te doen op je motivatie/wilskracht.  

MAAKT DE JUISTE PRODUCTKEUZES VOOR EEN 
DUURZAAM EETPATROON
Je weet wat gezond is en je weet ook wat minder gezond is. 
Maar je weet vooral wat ongezond is. Per product in de super-
markt valt daar heel makkelijk over te beslissen. Laat 70% van 
je productkeuzes per week gezond zijn, 20% minder gezond  
& 10% ongezond. Ja, je mag best wat ruimte overlaten voor een 
minder gezonde maaltijd. De vraag is, wat zet jij er tegenover 
om dat te compenseren? Balance is key! Maak je bijvoorbeeld 
een extra wandeling of ga je vaker fietsend naar het werk? 
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Een hoop heb je natuurlijk al gelezen of pas je al toe binnen jouw leefstijl. Het gevaar 
van algemene tips is dat die nooit specifiek genoeg zijn voor jou als persoon. Niemand 
 is namelijk hetzelfde. Leeftijd, geslacht, fysieke activiteitenniveau, doelstelling,  
medische achtergrond, werk, slaap…, zijn allemaal factoren die invloed hebben op je 
leefstijl en dus je voedingspatroon! Wij gaan je dus niet vertellen wat de schijf van vijf 
al voorschrijft. Het is belangrijk om zelf op zoek te gaan naar afstemming. Het belang-
rijkste in deze: doe wat werkt voor jou en geef jezelf de tijd om te vinden wat werkt.       



4
EET GEEN ENERGIE DIE JE NIET VAN PLAN BENT OM TE VERBRANDEN
De duurzaamheid van je voedingspatroon stijgt als je het onder de 
knie krijgt om niet méér energie te eten dan je nodig hebt. Maak  
bijvoorbeeld het onderscheid om op rustdagen (dagen wanneer je  
niet traint) minder calorieën te eten. Op trainingsdagen, verbrand je 
meer energie, dus heb je ook reden om te eten. In deze coronacrisis 
raden wij je aan om één maaltijd per dag minder te eten bij een  
maaltijdfrequentie van vier, óf simpelweg kleinere porties te eten!
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5
CHEATMEALS TURN INTO CHEATDAYS, CHEATDAYS INTO…
Een cheatmeal verandert al gauw in een cheatday en de kans 
dat je alles verliest wat je reeds opgebouwd hebt, stijgt enorm. 
Het probleem is de psychologie erachter. Vervang het woord 
‘cheat’ in comfort. Wat doe je in tijden als het iets minder met  
je gaat? Juist. Je zoekt comfort. Omdat een cheatmeal een 
wekelijks patroon is, ben je veel sneller geneigd om in zo’n fases 
terug te vallen naar meer ongezond eten. 
Dus, doet er zich een situatie voor waarin je wilt genieten van 
een vettige hap, dan doe je dat bewust en geniet. Live on. Maar 
ga het niet categoriseren als ‘cheatmeal’. 
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4.5 Een overzicht van Eric Helms 
Als je spiermassa en mentale en fysieke 
kracht wilt opbouwen, dan gaat dat altijd  
gepaard met gezond eten. Wat nu écht  
belangrijk is, lees je van onder naar boven  
in onderstaande pyramide. 

Let op: Puntje 4 of 5 (de bovenste lagen van 
de pyramide) zijn niet geheel onbelangrijk ze 
hebben alleen iets minder invloed op je doel-
stelling dan je zou denken. Verwar ‘nutriënt 
timing’  niet met ‘dagritme’, want dit is niet 
hetzelfde. De pyramide is er om je in te laten 
zien waar goede voeding begint (gedrag en 
leefstijl!) en wat vervolgens minder prioriteit 
heeft om gezond door het leven te gaan.

Afbeelding 3: 
Muscle & Strength Nutrition Pyramid
Bron: Eric Helms

https://3dmusclejourney.com/about/eric-helms/
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 De schrijvers 

  Inleiding

1  Rust

2  Ritme 

3  Slaap

4  Voeding

5  Bewegen

6  Succes

7  Nawoord
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5.1
Het eerste wat we doen om fitter of gezonder te worden is bewegen. 
We beginnen vrijwel nooit bij slaap, voeding of een optimalisatie van 
rust ten bate van onze gezondheid. Zo’n drie miljoen Nederlanders 
doen aan fitness (lees: hebben een lidmaatschap bij een sportschool). 
Denk jij dat ál die drie miljoen Nederlanders ‘fit’ of ‘gezond’ zijn? Nope, 
ik denk het ook niet. Als dat zo was, scoorden we statistisch gezien 
veel beter op werkprestaties en onze geluksfactor, en kwamen er  
minder ziektebeelden voor zoals depressies en burn-outs. 

John denkt dat mensen problemen of drempels ondervinden bij een 
bezoekje aan de psycholoog of een leefstijlcoach. Dit is in hun ogen 
moeilijker en minder toegankelijk dan een lidmaatschap nemen bij  
de lokale sportschool. Gelukkig zien mensen steeds vaker het licht en 
durven ze wel aan de het werk te gaan met een zorgprofessional! In 
de huidige tijdsgeest is er meer en betere hulp dan bijvoorbeeld 40 
jaar geleden. Sterker nog, we krijgen als mens steeds meer de ruimte 
om te praten over onze problemen. Een schitterende ontwikkeling! 

Daarnaast denkt John dat de gemiddelde sportschool geen goede 
basis heeft in het aanleren van gezond en verantwoord bewegen of 
trainen. De markt is te veel gefocust op sales en nog altijd te weinig  
op kwalitatief bijdragen aan iemands gezondheid. Ook hierin zien  
we gelukkig enorme verbeteringen de afgelopen jaren. 

Belangrijk voordat we het hoofdstuk induiken: iemand met veel kracht 
en/of uithoudingsvermogen is niet per se een gezond persoon, maar 
de kans dat hij het wel is, stijgt aanzienlijk. Yep, bewegen en trainen 
is gewoon een pre, net zoals de andere leefstijlfactoren slaap, stress, 
voeding en rust! Hoe meer je hierin kan optimaliseren, hoe sterker en 
gezonder je in het leven staat!

In deze coronacrisis is het belangrijk dat je je goed laat informeren 
door een coach die mee kan denken in oplossingen!  Je wilt je opge-
bouwde fitheid, spiermassa en kracht niet verliezen. Wat kan je thuis 
doen om stagnatie tegen te gaan? Nu het echter een uitdaging is om 
in beweging te blijven, zijn er een paar zaken waar je rekening mee 
kan houden zodat straks, als je weer naar de gym kan gaan, alles 
soepel verloopt! 

5  Bewegen
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5.2 Elke variant van activiteit die functioneel is, is goed
Een goede manier van trainen is persoonsgebonden, doelgericht,  
specifiek, technisch verantwoord en draagt positief bij tot de  
algehele fysieke en mentale conditie van de mens. Een dergelijke  
training bouwt meer op dan dat hij afbreekt en brengt je verder! 

Fysieke conditie (kracht, lenigheid,  
uithoudingsvermogen en snelheid)  
is voor élk individu dus anders. 
Krachttraining is iets waarvoor wij mensen graag enthousiast maken.
Krachttraining is namelijk voor iedereen direct toepasbaar en de  
voordelen ervan zijn gigantisch. Het maakt niks uit wat voor een  
doelstelling je ambieert, sterk en krachtig zijn dragen áltijd bij!

Functioneel trainen heeft het imago gekregen dat het alom bekende 
buikspierkwartiertje vroeger had. Dit komt vooral door de media en de 
marketing omtrent ‘functionial training’, met op de foto een lachend 
koppel met vreselijk witte tanden die samen aan het planken zijn.  
Dit is zo fout dat het noemenswaardig is. 

Om dit puntje duidelijk te maken:

‘Als ik sterker wil worden, train ik de compound oefeningen.’

Dit is functioneel: het is hetzelfde als willen leren zwemmen en op 
zwemles gaan.

‘Als ik sterker wil worden, train ik 7x per week mijn core.’

Dit is niet functioneel: het is hetzelfde als willen leren zwemmen en  
op dansles gaan.

BLIJF DUS FUNCTIONEEL (THUIS) TRAINEN!
En doe wat je moet doen richting het beoogde doel. Overleg met je 
coach en denk in oplossingen. Doe dus niet gewoon maar wat. 
Benut je tijd waardevol. 

NÚ IS JE KANS
Je hebt meer tijd. De perfecte kans om te werken aan je zwaktes.  
Misschien heb je niet zo veel uithoudingsvermogen maar ben je wel 
heel sterk. Misschien ben je minder sterk, maar bezit je enorm veel  
uithoudingsvermogen. Misschien ben je heel stijfjes en kom je écht  
een stuk mobiliteit en lenigheid te kort, of misschien moet je juist meer 
stabiliseren vanwege je hypermobiliteit. Wat het ook is, nu is je kans 
om in deze periode een gezonder, fitter, sterker, leniger, sneller, en  
slimmer mens te worden!
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5.3 Focus op mogelijkheden, niet op problemen
Corona is een feit, de lockdown is een feit, de gesloten gym is een feit.
Blijven sukkelen met gedachten over iets wat je niet kan veranderen 
draagt niet bij tot de oplossing. Sterker nog, dit maakt je angstig en 
gefrustreerd. 

Krachtlab, jouw coach, geeft je de mogelijkheid om door te zetten  
via online coaching, het uitlenen van materialen, tutorials, live 
streaming training video’s, … en nog veel meer! Allemaal diensten  
die wij aanbieden en die kunnen bijdragen tot een beter leven.  

‘It’s hard to survive
in the jungle
when you were trained
in the zoo’

Vallotton

Hard, maar niet onmogelijk!

TRAINEN MET JE EIGEN LICHAAMSGEWICHT
Trainen met eigen lichaamsgewicht en de voordelen ervan, wordt 
enorm onderschat. Je bent door de gym verwend, want er staan  
allemaal tools waarvan je vindt dat je ze moet gebruiken om  
progressie te boeken. 

Dit klopt niet helemaal, want de absolute basis van krachtraining is 
werken met je eigen lichaamsgewicht. Via deze link vind je 15 studies 
die aantonen dat je zorgen overbodig zijn. Dus, geen benchpress on 
Monday? Dan maar 200 push-ups!

Voordat je gaat benchpressen, leer je eerst een push-up. Als je thuis  
niet kan benchpressen dan zal jouw coach je waarschijnlijk een  
uitdagende push-up variant programmeren. Wij weten zeker dat je,  
als je het programma serieus neemt, geen kracht of spiermassa zal 
verliezen… En je wordt er gezonder van!

‘Building Strength and Muscle  
is Hard, But Maintaining them  
is Really, Really Easy’ 

Contreras

Dus, blijf kalm 😃

https://bretcontreras.com/you-can-keep-your-muscle-under-quarantine-15-studies-to-help-ease-your-mind/?mc_cid=5d0ab1cb44&mc_eid=fb705c76ba
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5.4 Mijn bodyweight workout plan (John)
Het klopt, een klein beetje tools heb je nodig. Tools die je kan lenen van 
de gym of die je aanschaft voor thuis (nooit weggegooid). Maar met 
tools heb ik het over een kettlebell van 12 tot 16kg, weighted vest, een 
paar bands en een dumbell set tot 12kg. Met deze basisset kan je écht 
meer dan je denkt!

John vindt het leuk om zich te focussen op uithoudingsvermogen  
omdat dit door de jaren heen verzwakt is. Vroeger deed hij aan  
wedstrijdzwemmen en hij kan zich nog goed het gevoel herinneren 
van een zuurstofrijk lichaam. Vandaar dat hij besloot om tijdens  
deze crisis 4x/week te roeien volgens een plan.  

Overigens, in het kader van rust: het kan weleens voorkomen dat hij 
een training mist, bijvoorbeeld de laatste training van de week. Hij 
heeft hier altijd een goede reden voor, dus gaat hij zich er niet druk om 
maken; in deze crisis zijn er nu eenmaal prioriteiten die altijd voorrang 
hebben. Bovenal hecht hij veel waarde aan een sterke mindset. Hij 
weet wanneer hij skipt en hij maakt het altijd goed met zichzelf door 
de training door te schuiven naar een nieuwe trainingsweek. Als hij  
terugkijkt  in zijn agenda, mist hij 2x/10 weken trainen 1 sessie per 
week. Doorschuiven is dus niet erg, de vraag is wat de redenen zijn 
die doen besluiten om door te schuiven?  

5  Bewegen
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De sets en reps kan je naar 
eigen inzicht aanpassen

Klein materiaal bestellen? 
Check Fitness Seller
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Exercise Sets Reps Rest
A1 Goblet squats
A2 Tiger Sit-out

5
5

12
8x/been

1 min na A1 
en A2

B1 Chin-ups
B2 Push-ups

4
4

MAX REPS
15

90 sec na B1 en 
B2

C1 Bear Dog
C3 Reverse lunge (goblet)

4
4

6x/been
10/been

1 min na C1  
en C2

D1 Rowing 5 500m
80% HF/max

1 min na  
500m

Exercise Sets Reps Rest
A1 Band Pull Apart Knuckles down
A2 Push-ups with single arm Deficit

5
5

50
8x/arm

1 min na A1 
en A2

B1 Hanging legraise
B2 Renegade row

4
4

10
10x/arm

90 sec na B1 en 
B2

C1 Inverted rows
C3 Heels Elevated dumbell squat 
(tempo 4:0:1)

4
4

MAX
12

1 min na C1  
en C2

D1 Rowing 3 2000m
70% HF/max

2 min na 
2000m

Exercise Sets Reps Rest
A1 Band Pull Apart Knuckles up
A2 Push-ups with plyo moment (short)

5
5

50
10

1 min na A1  
en A2

B1 Deadbugs
B2 IYT raises

4
4

60 sec
30 (3-3-3)

90 sec na B1  
en B2

C1 Wide grip pull-ups
C3 Broad jumps

4
10

6
3

1 min na C1  
en C2

D1 Rowing 3 2000m MAX Sub7

Exercise Sets Reps Rest
A1 Jumping lunges
A2 Bearcrawls

5
5

12
20x/been

1 min na A1 en A2

B1 Neutral grip pull-ups
B2 Diamond push-ups

3
3

MAX REPS
20

90 sec na B1 en 
B2

C1 Banded KB-swings
C3 Uni-lateral KB deadlift

4
4

15x/been
20/been

1 min na C1 en C2

D1 Rowing 1 5000m Binnen 20 min

Exercise Sets Reps Rest
Push-up (partner on back) 3 8 90 sec

Jumpsquat (max effort) 3 8 90 sec

Heavy band deadlift
Tension high

3 15 90 sec

Pull-up + weighted vest 8 4 90 sec

Long walk, opladen en genieten! 1 60-120 min None
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https://www.fitness-seller.nl/
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5.5 Missing the gym, the big weights…
Absoluut,  wij missen onze gym Krachtlab. Het gemak van al het  
luxemateriaal, de mensen en de structuur van het opvolgen van een 
programma. Van de andere kant lag de focus vooral op massa en 
kracht. Deze coronaperiode laat me meer dan ooit inzien dat er meer 
is waar ik niet aan werkte. Denk aan uithoudingsvermogen, atletisch 
vermogen (explosiviteit, wendbaarheid, coördinatie) en de leefstijl-
factoren die we al besproken hebben! 

Nu hij zicht aanpast aan de omstandigheden en op zoek gaat naar 
nieuwe uitdagingen, waarvan hij weet dat zijn doelen voor én na  
corona ábsoluut supporten, creëert hij een win-win situatie!

5  Bewegen

EVERYBODY TALKS A BIG GAME
‘I see big guys spit huge lies about their levels of fitness and athletic capability.  

Some of the simplest things can leave them on their back, 
 simply because they’re not accustomed to training this way.

Just because you’re strong doesn’t mean you’re in shape.  
Strength is one of many components of fitness, and becoming a meathead  
is only half the battle to having physical fitness that lasts the test of time.  

Plus, your 600-pound deadlift won’t prevent you from having  
a high body fat percentage or high cholesterol levels that lead to cardiac arrest.

Staying on top of it means focusing on workouts like these consistently,  
even if that doesn’t mean every single day. I’ve never met a muscled-up guy  

well over 200 pounds who didn’t have a rude awakening when faced  
with challenges that transcended pumping iron like a goon.

I’m not expecting big and muscular guys to ever ace this stuff.  
But if putting on mass and absolute strength has been your focus for years,  

then you should be bad at all this. As Dan John says, being bad at it  
is the exact reason you should be taking advantage  

of this stuff for results. At the end of the day, your body will thank you’

About bodyweight training – 
From a guy who lifts 600 pounds
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5.6 Het belang van wilskracht in je sport
Het is ontzettend belangrijk om plezier te hebben in hetgeen wat je doet om fit te blijven.  
Vaak laten we ons leiden door hypes op bijvoorbeeld social media: omdat nu iedereen  
geïnteresseerd is in krachttraining, ‘moet-jij-het-ook-maar-doen’. Pas daar mee op, want  
misschien vind je yoga of pilates veel leuker. In deze coronatijd kan je goed onderzoeken  
waar voor jou het meeste plezier in terug te vinden is. 

Plezier hebben… In eerste instantie dan… want uiteindelijk, na een tijdje yoga, pilates of  
krachttraining, kan het plezier erin weleens minder worden. Dit is volkomen normaal!  
Je zou te streng voor jezelf zijn om datgene wat je doet ‘altijd’ leuk te vinden, dat kan  
gewoon niet. Hetzelfde geldt voor je werk, relaties en andere hobby’s. Soms vergaat de zin  
gewoon, en die komt ook wel weer terug. Je moet het echter wel de kans geven om terug  
te laten komen. Ga dus door!!!

ROUTINE EN DISCIPLINE BOVEN ‘PLEZIER EN ZIN’
Je wilskracht komt om de hoek kijken vanaf het moment dat je enthousiasme voor iets  
vergaat, maar je toch doelen hebt gesteld die je wil behalen. Wilskracht is een vorm van  
kracht die doorzet in moeilijke omstandigheden. De mensen die dit kunnen zijn veerkrachtig 
omdat ze namelijk weten ‘waarom’ ze naar de gym gaan of waarom ze bepaalde doelen  
willen behalen: ze hebben een doel en zijn bereid daar opofferingen voor te doen. Hoe  
slagen ze hierin, vraag je je misschien af?

Omdat ze plezier beleven aan trainen en het najagen van doelstellingen. Ze hebben bewust  
gekozen voor een bepaalde sport, gefocust op targets. Het is een manier, een ‘way of life’,  
om fit te blijven en om te kunnen presteren buiten de sportschool. Deze mensen begrijpen  
heel goed dat er periodes zijn waarin er weinig motivatie is. Ze compenseren dit met wils-
kracht. Daarnaast zoeken zij gelijkgestemden op in de sportschool die hetzelfde doen en ze 
investeren in topbegeleiding die in tijden van nood als een stok achter een deur werkt.

Kortom: plezier houden we in stand door routine te houden in hetgeen wat we doen, maar  
een aanpassing aan je trainingsprogramma is soms een must. Mogelijke aanpassingen  
kunnen zijn: actieve en inactieve d-loads, targets aanpassen, doelstellingen over een langere 
periode uitstrijken, trainingsfrequentie wijzigen, etc. Het houdt je scherp, on track en de  
afwisseling is enorm gezond voor je lichaam. Doe het niet helemaal alleen, zoek een gym  
waar je kan sparren met mede-trainees en coaches. Zij helpen je verder, zeker in moeilijkere 
tijden. Corona heeft ons uitgedaagd, maar dat is geen reden om te stagneren wat betreft  
je doelen. Samen sterk!

5  Bewegen
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5.7 Een overzicht van Eric Helms
Als je spiermassa en mentale en fysieke 
kracht wilt opbouwen, dan gaat dat altijd 
gepaard met een goed trainingsplan. Wat 
nu écht belangrijk is, lees je van onder naar 
boven in naaststaande pyramide.

Bodyweight training past ook in deze pyramide. Waar het in de basis vooral om gaat, is dat je 
met je coach op zoek gaat naar oefeningen die uitdagend genoeg zijn voor jou, om vervolgens 
elke week met toenemende belasting te gaan trainen. Ofwel draai je meer herhalingen per 
set per week, ofwel meer sets per week, ofwel minder rusttijd tussen sets en oefeningen door. 
Daarnaast kan je de oefening verzwaren door de hoek van de beweging te wijzigen (van  
inverted rows 70 graden naar inverted rows 45 graden).

De range of motion (uitslag en afstand van een beweging die je aflegt) kan ook vergroot  
worden (dieper zakken bij een squat). Plyometrische momenten (push-up + jump + handjeklap) 
kunnen ook enorm verzwarend werken, waardoor je lichaam blijft prikkelen en groeien.  
Wijzig de oefening voor een nieuwe prikkel (van inverted rows 45 graden naar een pull-up)  
of voeg simpel materiaal zoals een resistance band toe (banded kettlebell swings). 

Last not but least, het verhogen van de tijd onder spanning geeft ook veel meerwaarde voor 
onderhoud. Neem bijvoorbeeld een push-up, zak 3 seconden, houd onderaan 2 seconden vast 
en duw 1 seconde uit. Eén herhaling duurt 6 seconden. Zo verplicht je je lichaam om harder  
te werken!

5  Bewegen

Afbeelding 4: 
Muscle & Strength Training Pyramid
Bron: Eric Helms

https://www.instagram.com/helms3dmj/?hl=nl
https://3dmusclejourney.com/about/eric-helms/
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6.1
De oorsprong van elk succes is verlangen. Het maakt niks uit wat je wil bereiken, het valt of 
staat met of je het daadwerkelijk verlangt en bereid bent om op te offeren wat nodig is om 
succes te boeken. Succes en verlangen worden vaak gelinkt aan geld of materialisme. Dat kan, 
maar je kan ook de droom hebben om zo gezond mogelijk te zijn. Mentaal in balans willen  
zijn.  Om een goede vader of moeder te zijn. Misschien heb je het verlangen om een marathon 
te lopen of om 300kg te deadliften. Whatever! Het gaat erom dat je jezelf uit je slaap haalt  
en overgaat tot actie. Hoe dan? Ook hier weer, neem in deze tijd eens ‘de tijd’ om goed na te 
denken over wat je écht wilt! 

Schijnbaar is het zo dat veel mensen niet écht weten wat ze willen. Kijk, wij begrijpen dat  
dat kan, maar daar hebben we dus enorm veel moeite mee! De kans dat je op deze aardbol 
terecht komt is 1 op 4 miljard. C’mon mensen! Feit dat je mee mag doen is al een wonder!  
Als je niet weet wat je wilt, wordt het tijd om te gaan PROBEREN!

‘Destiny is not a place, it’s who you become’

Wat maakt ons wie we zijn? Waarom doen we wat we doen? Is ons leven een toevallige  
aaneenschakeling van gebeurtenissen of kunnen we de bestemming van ons leven  
grotendeels zelf bepalen? Met onze bestemming bedoelen we hier geen eindstation,  
maar onze manier van leven!

Je bezit het script van de film waarin je speelt. De film van je leven. En je beschikt over de  
mogelijkheid om dat script te herschrijven zoals jij dat wilt. Jij kunt je eigen script herschrijven 
door je conditionering te veranderen. Je conditionering, daarmee bedoelen wij jouw aanpak, 
werkwijze, gedachte over bijvoorbeeld je dromen of ambities. 

Alles begint met een gedachte (alles is mindset). Het leven dat je op dit moment leidt en  
de persoon die je bent geworden, zijn het resultaat van de gedachten die je hebt gehad en  
beslissingen die je hebt genomen. Denk eens na over jezelf. Waar komen jouw overtuigingen 
vandaan? Want die overtuigingen controleren hoe jij denkt en wat je doet. Ze bepalen je  
gedrag en de resultaten in je leven. Wie heeft ze bedacht? Hoe zijn ze in je terechtgekomen? 
Op welke fundering heeft jouw leven zich opgebouwd? 

We moeten begrijpen hoe onze conditionering zich heeft gevormd en hoe deze ons leven  
bepaalt. Dan kunnen we controle hebben over ons leven in de meest prettige variant van  
controle. Pas dan zullen er geen beperkingen meer zijn. Verander je gedachten, verander je 
overtuigingen, en je leven zal veranderen (M. Pilarczyk).

6  Succes

https://www.michaelpilarczyk.nl/
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6.2

Van verlangen naar succes

BEPAAL EXACT WAT JE VERLANGT. 
MAAR VRAAG JEZELF EERST AF WAAROM JE DIT VERLANGT. 
1) Past het bij jou?
2) Voor wie doe je het?
3) Wat streef je precies na? 
4) Hoe ziet het eruit als je het hebt bereikt? 
Omschrijf dit in detail, dit maakt het gemakkelijk voor je hersenen.  
Het werkt niet als je enkel en alleen tegen jezelf zegt: ‘Ik wil een Ferrari’ 
 of ‘ik wil een marathon lopen’. Stel precies vast wat voor een Ferrari  
of marathon dit is. Wees zo gedetailleerd mogelijk en schrijf alles op. 
Visualiseer de zintuigelijke ervaringen die bij het bereiken van je doel 
horen, dit doen topsporters bijvoorbeeld ook!

BEPAAL DE DATUM WAAROP JE VAN PLAN BENT  
JOUW VERLANGEN TE VERWEZENLIJKEN. 
De einddatum moet realistisch zijn. Wat we daar mee bedoel is dat 
het een uitdaging moet zijn om je verlangen vóór een bepaalde datum 
te behalen. Het moet echter niet een uitermate stressvolle periode zijn 
waarin je in tijdsnood komt. Een marathon loop je in elk geval niet  
binnen zeven dagen. Vanuit een gezonde beginsituatie traint een  
persoon minimaal 9-12 maanden voor een eerste marathon. Wees  
dus realistisch met je tijdsindeling, maak kleine controleerbare stappen. 
Elk stapje dat je zet brengt je niet alleen dichter bij je doel maar geeft  
je ook ene goed gevoel en vergroot juist je motivatie.

BEPAAL EXACT WAT JE ERVOOR OVERHEBT 
OM JE VERLANGEN OM TE ZETTEN IN SUCCES. 
Wel zo eerlijk, want alleen de zon gaat voor niets op. Ook dit 
schrijf je op, zo uitgebreid mogelijk. Streef je naar een gezondere 
leefstijl, dan kan je dus o.a. bijvoorbeeld schrijven: ‘Drie keer per 
week sporten bij een personal trainer of een goede gym’.  
Of: ‘ik ga me volledig openstellen voor feedback door de beste  
professionals in het vak’. Of: ‘Ik trek er drie jaar voor uit’.  
Of: ‘Ik ga dit overleggen met mijn partner aangezien hij / zij enorm 
belangrijk is in dit proces’.

Onderstaande stappenplan geeft een goede richtlijn om jouw verlangen om te  
zetten in actie. Let op, er zullen momenten zijn dat je voor uitdagingen komt te staan. 
En daar gaat het net om: uitdagingen vereisen actie! Eenmaal in actie vergroot je de 
kans enorm om te slagen, simpelweg om het feit dat het niet meer in je gedachten 
is maar in real life… so, let’s go!

6  Succes
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OM HET PLAN ZO CONCREET MOGELIJK UIT TE WERKEN,  
BEGIN JE BIJ HET EINDE EN SCHRIJF JE ELKE STAP  
ACHTERWAARTS TERUG NAAR JE HUIDIGE BEGINSITUATIE. 
Dus stel, je wilt binnen nu en twee jaar 300kg deadliften, wat moet 
je over anderhalf jaar dan kunnen? En over een jaar? En over een 
half jaar? En over een maand, week, dag? Wees zo concreet  
mogelijk en doe dit wellicht met iemand die daar goed bij kan  
helpen. Iemand die al 350kg deadlift of een coach die ervaring  
heeft met zulke cijfers.

STEL EEN CONCREET EN DUIDELIJK PLAN OP  
OM JE VERLANGEN OM TE ZETTEN IN WERKELIJKHEID. 
Begin direct met de uitvoering van dit plan, ongeacht of je er  
klaar voor bent of niet. Dit is belangrijk. Het is voor velen van ons 
gemakkelijk om in gedachten te blijven hangen en daadwerkelijke 
actie uit te stellen. Je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf dat je er nog 
niet klaar voor bent, ‘eerst dit, dan kan ik starten’ en zo zal er  
telkens wel een excuus zijn. Herken dat dit maar je gedachten 
zijn, voortkomend uit overtuigingen over onszelf of bepaalde  
angsten. Probeer ze dus ook te zien als enkel gedachten, geen 
echte obstakels. De beste remedie is doen. Starten dus!

Think and grow rich  Atomic Habits

SCHRIJF EEN SCHRIFTELIJKE VERKLARING, BEKNOPT!  
OMSCHRIJF DAARIN JE DOEL, JE AMBITIE, JE VERLANGEN. 
Waarom is dit jouw verlangen? Wat maakt het jouw droom? 
Lees je schriftelijke verklaring twee keer per dag hardop, vlak 
voordat je naar bed gaat en ’s ochtends, direct als je wakker bent. 
Bespreek je doelen (en mogelijke valkuilen of obstakels hierin) 
met je omgeving. Dit vergroot de kans van slagen voor jou, het 
sociale aspect is niet te onderschatten hierin. Als anderen op de 
hoogte zijn van je doelen dan weet je ook dat anderen als het 
ware meekijken, dit geeft je meer motivatie op de moeilijke  
momenten om door te zetten. Daarnaast is het ook goed voor  
je band met anderen natuurlijk, maar is het voor je omgeving  
ook fijn om te weten waar ze rekening mee kunnen houden.  
Als je naasten bijvoorbeeld weten dat je stappen aan het zetten 
bent om gezonder te leven of af te vallen, kunnen ze rekening met 
je houden door jou bijvoorbeeld geen ongezonde of ongewenste 
dingen aan te bieden.

5

4
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Stap

Stap

https://en.wikipedia.org/wiki/Think_and_Grow_Rich
https://jamesclear.com/atomic-habits
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6.3 Ik wijk van mijn plan af
Dat kan en dat zal waarschijnlijk ook gebeuren. Een plan is een plan, een stuk theorie die slechts 
een richtlijn is. Het daadwerkelijke proces start pas als je begint met de praktijk, de fysieke  
uitwerking van je plan. De weg naar je doel is nooit zonder obstakels, en die zal je moeten  
ondergaan. Er is echter een verschil tussen de obstakels en omwegen die je zelf creëert, vanuit 
je eigen houding ten opzichte van een bepaald probleem en pure onmacht. Meestal ontstaan 
de obstakels op het moment dat iemand zelf bepaalt dat iets een probleem is. Meestal ontstaan 
de omwegen door de paniek die we zelf veroorzaken. 

WAT ZULLEN ANDEREN ERVAN DENKEN?
De meeste mensen laten zich zo beïnvloeden door familieleden, vrienden en de mensen om 
hen heen dat ze uit angst voor kritiek niet hun eigen leven leiden. Veel mensen trouwen met de 
verkeerde partner. Toch blijven ze bij die persoon en leiden ze een ellendig en ongelukkig leven, 
omdat ze bang zijn voor kritiek als ze hun vergissing zouden erkennen.

Miljoenen mensen volgen geen opleiding meer nadat ze van school zijn gekomen omdat ze 
bang zijn voor kritiek. Ontelbaar veel mensen laten hun leven door familieverplichtingen ver-
woesten omdat ze bang zijn voor de negatieve reacties. Mensen weigeren zakelijke kansen te 
grijpen en risico’s te nemen omdat ze bang zijn voor kritiek die ze over zich heen krijgen als ze 
falen. De angst voor kritiek is in die gevallen sterker dan het verlangen naar succes. 

Kortom, te veel mensen durven de lat niet hoog te leggen voor zichzelf, uit angst voor kritiek 
van mensen die waarschijnlijk iets in de richting zeggen van: 

‘Doe nu maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’

6  Succes
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MEN BEDOELT HET NIET ZO
Als ik (John) moet omgaan met oneerlijke, onterechte of zwak onderbouwde kritieken, ga ik 
er zelf meestal van uit dat mensen dat niet zo bedoelen. Misschien interpreteer ik iets verkeerd 
of luisterde ik niet zo goed, maar als het niks bijdraagt aan mijn overtuiging, neem ik afstand 
van de persoon of situatie. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar het is een tweede natuur van me 
geworden om me te focussen op de support in mijn leven en de mensen die positieve feedback 
geven. Positieve feedback, daarmee bedoel ik waardevolle kritiek, die soms keihard kan zijn, 
maar je wel verder helpt.

Twee belangrijke inzichten hierbij zijn:

BLIJF DOORGAAN
Jouw idee of plan moet gevoed worden met levenskracht. Alleen dan krijgt het kans om te 
groeien. Dagelijks zal je acties moeten ondernemen om je plan überhaupt een kans van slagen 
te geven. Ga er nu maar vanuit dat er mensen of bepaalde situaties zijn (zoals Corona) die  
het je moeilijk gaan maken. Jouw verlangen is hierin leidend, want als je het écht wilt, blijf  
je moedig en ga je door. Dit noemen we volharden. Begrijp ons niet verkeerd, neem zeker  
rust momenten maar geef niet op. Blijf doorgaan!

6  Succes

1  Mensen reageren vaak automatisch 
vanuit een onzekere bedoeling naar jou toe. 
Het is voor jou belangrijk om deze feedback 
te zien voor wat het is: namelijk een over-
tuiging vanuit zijn of haar oogpunt. Het zegt 
dus meer iets over hen dan over jou, het zegt 
iets over hoe zij informatie verwerken vanuit 
hun ervaringen en overtuigingen. Dit hoeft 
dus niks over jou te zeggen. Probeer hier 
dus bewust van te zijn en de feedback of het 
advies met een gezonde afstand te bekijken. 
Misschien kun je er iets van leren, misschien 
ook niet. Hoe dan ook, het is hun beleving en 
die mag er zijn. Maar dat betekent niet dat jij 
er iets mee moet.

2  Op het moment dat jij de knoop 
doorhakt en jouw gedrag gaat veranderen 
(iets waar we allemaal mee worstelen op 
momenten in ons leven) heeft dat ook invloed 
op je omgeving. Je moet je ervan bewust zijn 
dat je hier altijd een signaal mee afgeeft, al 
is het onbedoeld. Jij denkt misschien dat dat 
signaal is dat je voor jezelf een mooi doel wilt 
nastreven, maar het is aan de ander hoe hij 
of zij dat signaal opvat. Mogelijk kan iemand 
vanuit zijn eigen ervaringen of angsten het 
signaal op zichzelf betrekken. Zo kan hij jouw 
nieuwe gezonde gewoontes interpreteren als 
kritiek op zijn eigen ongezonde levensstijl. 
Nogmaals, dit ligt bij die persoon en niet  
bij jou. Jouw veranderingen zijn mogelijk 
spannend voor je omgeving en daar moeten 
ze misschien aan wennen. Maar wees niet 
bang om voor jezelf te kiezen hierin, dan  
zullen de mensen die echt het beste met je 
voor hebben vanzelf volgen.
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6.4 Doorzettingsvermogen
Er zijn een aantal eenvoudige stappen die leiden tot volharding. Voor deze stappen hoef je niet 
heel slim te zijn of op een universiteit gestudeerd te hebben. Ze lijken op de vorige stappen en 
komen ook uit de boeken genoemd op pagina 48.

1   Kies een vastomlijnd doel dat wordt gesteund door een brandend verlangen  
  om het te bereiken. 

2  Stel een vastomlijnd plan op en onderneem actie om dat plan direct uit te voeren. 

3   Sluit je mindset zoveel mogelijk af voor negatieve en ontmoedigende invloeden,  
dus ook voor negatieve opmerkingen van familie, vrienden en kennissen. 

4   Investeer in een prettige relatie met een of meer mensen die je aanmoedigen  
om zowel je plan als je doel te verwezenlijken. 

Succes kent geen andere weg. 

MAAR IK ERVAAR TEGENSLAG
Klopt, een geruststelling is dat elk goed idee dat ooit een plan werd, dat ooit een succes werd, 
nooit zonder slag of stoot ontstaan is! Er is maar één manier om te dealen met tegenslag en 
dat is door die aan te gaan. Doe dat met de mensen die je kan vertrouwen te delen, of een 
mentor op wie je van tijd tot tijd kan terugvallen. Misschien lees je het antwoord waarnaar je 
zoekt wel in een boek. Heel misschien wel in dit E-book… Hoe dan ook, tegenslag mag er zijn, 
hoe jij er mee omgaat, bepaalt je succes. Een tegenslag maakt dat je je doelen verscherpt en 
bijstelt. Zie ze dus als een hulpmiddel om nog gerichter aan je einddoel te kunnen werken.  
Ook hier geldt de regel: alles valt en staat met hoe je naar de dingen kijkt en wat je ermee  
doet. Zie je het als een leer proces, dan kan je groeien. Zie je het als een fout, dan haal je jezelf 
omlaag en kan je je motivatie verliezen.

Sterker nog, kijk eens terug op je leven. Welke tegenslagen heb je al wel niet overwonnen?  
Misschien kun je zelfs stellen dat die tegenslagen er gewoon bij hoorden, als een noodzakelijk 
onderdeel van het proces. Probeer het te zien als weerstand, op weg naar je doel. Weerstand 
hebben we nodig, om ons sterker te maken en van te leren. Of het nou de weerstand is in de 
vorm het gewicht dat je tilt in Krachtlab of weerstand in de vorm van onverwachte gebeurte-
nissen zoals de Corona crisis, het maakt ons sterker. Dit is training.

6  Succes
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12 regels

om niet te

vergeten

Focus je alleen op de dingen in het  

leven waar je invloed op hebt.

Jij bent niet je gedachten.

Zoek een dagritme op waar je struc tureel  

op vaste tijden of tijdsramen kunt eten, slapen, 

sporten en werken.

Beweeg je minder tijdens de lockdown en  

merk je dat je bijkomt? Eet 10-20% minder  

dan je voorheen deed. 

Of je nu veganistisch of carnivoor bent de  

energiebalans is leidend.

Eet geen energie die je niet van plan bent  

om te verbranden. 

Elke variant van activiteit die 

functioneel is, is goed.

Trainen met lichaamsgewicht wordt zwaar 

onderschat.

Als je iets wilt bereiken dan is routine  

en discipline hebben veel belangrijker  

dan plezier en motivatie. 

Maak je verlangens levendig. 

Tegenslag is geen reden tot opgeven.

Blijf doorgaan. 

7  Nawoord
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 Tot slot

Dit E-book is geschreven door John Voorjans en 
Pedro Gorissen. Hoofdzakelijk met als doel om 
alle trainees van Krachtlab op weg te helpen in 
de corona tijd. 

Met dit E-book willen wij je bewust maken van 
de dingen die je kunt doen om tijdens deze  
crisis je (mentale) kracht te behouden of er 
zelfs sterker uit te komen. 

Let op, dit is lang niet alles omvattend. Net zo-
als Krachtlab geen standaard schema’s schrijft 
voor haar trainees zal ook jij moeten kijken wat 
je hieruit meeneemt en toepast in je dagelijks 
leven. 

Mocht je vragen hebben of kunnen wij je ergens 
mee helpen? Meld je bij de Krachtlab coach!

In de toekomst zullen Pedro en John meer 
initia tieven bieden omtrent de onderwerpen  
die je zojuist gelezen hebt. 

Denk sterk. 

Sportieve groet, 

John Voorjans 
Pedro Gorissen

Website
www.krachtlab.com 

E-mail
info@krachtlab.com
john@krachtlab.com

pedrogorissen@gmail.com

WhatsApp
0623805679 
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