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WAT IS
ENERGIEBALANS
NU EIGENLIJK?

Hey daar! Wat leuk dat je ervoor
kiest om in jezelf te investeren!
Want wees nu eerlijk… Eindelijk
leren HOE je dat nu juist doet,
afvallen, in plaats van blindelings
diëten te volgen… dat klinkt als
een droom, toch? Waarschijnlijk
heb je al wat uitgeprobeerd hier
en daar, maar heb je je doelen nog
niet bereikt. Daarom wil ik je nu
tonen hoe het wél moet!
Weet wel dat je niet blindelings
gaat kunnen volgen in deze
muscle building guide. Nee, het
tegendeel zelfs. Ik ga je kritisch
leren nadenken, zodat jij te weten
komt wat werkt voor JOU. In de
plaats van je letterlijk voor te
schrijven wat jij moet doen, gaan
we samen op zoek naar een
duurzame manier om je doelen te
stellen, resultaten te behalen én
die te behouden.

Wat je doel ook is, ik ben er zeker
van dat ik je kan helpen!

KNOWLEDGE
IS POWER.
Daarom wil ik je met mijn muscle
building guide iedere week nieuwe
informatie bieden die je dichter bij
je doelen brengt. Iedere week krijg
je gemiddeld 7 lessen die theorie en
de praktijk combineren. Al doende
leer je nu eenmaal het beste.
Ik geef je de informatie week per
week
omdat
de
informatie
opbouwend is en ik wil dat je alles
goed verwerkt voor je overgaat naar
nieuwe stof.
So that’s that! Ik geloof voor de volle
100% in jou. Nu kan jij jezelf voor de
volle 100% geven! Heel erg veel
succes!!
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EEN KLEIN
WOORDJE
UITLEG...

Waarschijnlijk kom je gaandeweg
ook wel te weten waarom het je
vooraf niet lukte om resultaat te
boeken.
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WEEK 1
WORD JE BEWUST VAN JEZELF
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Deze
week
draait
vooral
om
bewustwording. Bewustwording van
je startpunt en van je huidige
gewoontes. Daarnaast gaan we
kijken naar je doelen. Zijn die
realistisch? Of moet je die nog wat
aanpassen? Daarnaast gaan we ook
bespreken waarom quick fixes geen
goed
idee
zijn
en
wat
de
energiebalans is. Let's go!

WAT ALS IK JE
VERTELDE DAT HET
HET WAARD IS?
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VEEL WERK.

1 KEEW -

WAT ALS IK JE
VERTELDE DAT JE
JE DOELEN
SOWIESO KAN
BEREIKEN, MAAR
DAT HET WERK
VRAAGT.

WEEK 1: WORD JE BEWUST VAN JEZELF
Ben je klaar om ervoor te gaan? Vast wel! Maar eerst moet je nog één belangrijk
dingetje doen: je startpunt vastleggen. Enkel zo kan je objectief nagaan of je
progressie boekt. Haal je meetlint, weegschaal en camera (of telefoon) erbij,
meet je lichaamsomtrekken en neem die progressiefoto’s.
Ik weet dat progressiefoto’s confronterend kunnen zijn, zeker de eerste keer.
Maar vergeet niet dat dit de before-foto is. Straks kan je hierop terugkijken en
zien hoeveel progressie je geboekt hebt! Foto’s zeggen veel meer dan het
getalletje op de weegschaal. Neem dus die foto’s, zodat je straks een eerlijke
vergelijking kunt doen!
Wat doe ik aan op mijn foto’s?
Het allerbeste is om je foto’s in bikini/badkleding of ondergoed te nemen. Als je
je lichaam onder je kleren verstopt, zal het moeilijk zijn om de foto’s te
vergelijken. Je hoeft de foto’s overigens ook met niemand te delen als je dat niet
wilt! Neem die foto’s voor jezelf, maar doe het wel!
Wat is het beste moment om mezelf te meten en wegen?
Hiervoor kies je een vast moment in de ochtend. Het beste meet en weeg je
jezelf direct na het opstaan, nadat je naar het toilet bent gegaan, maar nog voor
je ontbeten hebt. Als je een goede relatie hebt met de weegschaal, weeg je
jezelf het beste dagelijks. Dat kan soms mentaal moeilijk zijn omdat je gewicht
schommelt. Maar enkel door jezelf dagelijks te wegen, kan je je
gewichtsschommelingen leren begrijpen. Spoiler: gewichtsschommelingen zijn
normaal! Soms schommelt het naar beneden, soms naar omhoog. Je hoeft
geen goede dag te hebben omdat je minder weegt dan normaal en je hoeft ook
geen slechte dag te hebben als je gewicht hoger ligt.
Hoe neem ik mijn progressiefoto’s?
Zet de camera ter hoogte van het midden van je lichaam, kies voor een
natuurlijke lichtbron (zoals een raam) en neem foto’s van je voorkant, zijkant en
achterkant (zonder poseren!). Bij de foto van je zijkant houd je je armen voor je,
zodat je je lichaam beter kunt zien op de foto.
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1. Leg vast waar je begint

Om jezelf te meten, heb je een meetlint nodig. Meet jezelf op de volgende
punten:
Borst: adem uit en meet jezelf. Meet ter hoogte van je tepel.
Buik: adem uit en meet jezelf. Meet ter hoogte van je taille. Is die niet zo
duidelijk, kan je kiezen om ter hoogte van je navel, een moedervlek, je
heupbot… te meten.
Bovenbeen: meet steeds hetzelfde been aan het breedste stuk bovenaan je
dij.
Houd goed bij hoe je jezelf exact hebt gemeten, zodat je dit iedere keer
consistent doet. Elke 4 weken zal je een nieuwe meting moeten doen zodat je je
progressie goed kunt bijhouden.
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Hoe meet ik mezelf?

Als je al de gewoonte had om elke dag op de weegschaal te staan, is het je vast
al opgevallen dat je gewicht van dag tot dag varieert. Misschien hecht je hier nu
nog waarde aan. Maar ik wil je net tonen dat gewichtsschommelingen normaal
zijn. Door dagelijks je gewicht bij te houden en hier objectief over na te denken,
leer je je gewichtsschommelingen begrijpen.
Wat zorgt ervoor dat mijn gewicht schommelt?
Heel wat factoren spelen hierbij een rol, onder andere:
Vocht vasthouden
Hoeveel koolhydraten je de dag voordien gegeten hebt
Hoeveel zout je de dag voordien gegeten hebt
Stress (en het hormoon cortisol)
Spierschade door je training de dag voordien
Creatine
Je darminhoud (als jij je grote boodschap nog niet gedaan hebt, zie je dat op
de weegschaal)
Je fase in je menstruatiecyclus (vrouwen kunnen tot 3 kilo meer wegen rond
hun menstruatie)
Medicatie
Natuurlijk kan het even schrikken zijn dat je de weegschaal soms meer dan een
kilo ziet stijgen op 1 dag tijd. Maar dan kan je gaan kijken: heb ik gisteren meer
(zout/koolhydraten) gegeten dan anders? Heb ik veel stress de laatste tijd? Had
ik een extra zware training? Vaak merk je dat je gewicht na enkele dagen terug
stabiliseert. Daarom bereken je het beste na iedere week het gemiddelde van
de afgelopen week. En dat weekgemiddelde kan je dan vervolgens vergelijken
met het gemiddelde weekgewicht van de week ervoor. Verandert je
gemiddelde in de gewenste richting? Dan ben je goed bezig! Op die manier
leer je beter omgaan met gewichtsschommelingen.
Rond je menstruatie kan je overigens vergelijken met je weekgemiddelde van
tijdens je vorige menstruatie. Vaak voel je je intens gelukkig bij een plotse
daling in gewicht en is een stijging een trigger voor negatieve emoties. Probeer
toch te begrijpen dat één enkel datapunt op de weegschaal niks zegt.
Vaak denk je ook gewoon “fuck it” als het getalletje je niet aanstaat. Maar als je
jezelf consistent dagelijks weegt, gaan de dagelijkse schommelingen zichzelf
stabiliseren in je gemiddelde en zie je de onderliggende trend.
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2. Waarom is het zo waardevol om me elke dag te
wegen?

Dag 1: 76
Dag 2: 75,8
Dag 3: 75,9
Dag 4: 76
Dag 5: 76,3
Dag 6: 76,1
Dag 7: 76,2
Gemiddelde week 1: 76 kg
Dag 8: 76,1
Dag 9: 76,5
Dag 10: 76,2
Dag 11: 76,5
Dag 12: 76,3
Dag 13: 76,8
Dag 14: 76,6
Gemiddelde week 1: 76,4 kg
Deze persoon is dus ongeveer 0,5% van zijn/haar lichaamsgewicht zwaarder dan
de week ervoor. Perfect zoals gepland. Als je echter naar de aparte dagen zou
kijken, zou je denken: “Hier gaat iets mis.” Soms kom je aan, soms lijk je juist
heel hard af te vallen.
Maar data is niet meer dat: gewoon data. Een momentopname die afhankelijk is
van heel wat factoren. Focus je daarom niet op die momentopname, maar op
alle data die je hebt!
Samengevat
Je gewicht schommelt van dag tot dag
Dat heeft te maken met heel wat factoren zoals hoeveel vocht je vasthoudt
(door koolhydraten, training, zout, stress, creatine, …) en wat er nog in je
darmen zit
Je berekent beter een wekelijks gemiddelde (op basis van dagelijkse
metingen) om na te gaan of je wekelijks gemiddelde de goede richting
uitgaat
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Even een voorbeeld
We spreken in dit voorbeeld over een persoon die tussen de 76 en 77 kilogram
weegt. Het doel van deze cliënt was om gemiddeld 0,5 procent van het totale
lichaamsgewicht per week aan te komen. Dat zou neerkomen op iets minder
dan 400 gram per week. Dan begrijp je snel dat jij die progressie moeilijk van
dag tot dag kunt meten. Zeker niet als je gewicht ook nog eens schommelt.

Deze week hoef je nog niets te veranderen aan je voeding. Houd gewoon alles
bij wat en hoeveel je nu eet en drinkt. Dus: elke koffie (met eventueel melk), elke
cola zero, de olie en boter waarin je bakt, het koekje bij je oma… Echt alles!
Het is belangrijk om alles in te voeren om hier inzicht in te krijgen. Wees dus
daarom heel eerlijk met jezelf. Probeer niet de ideale versie van jezelf te zijn
door je snoep niet in te voeren. Zo lief je alleen tegen jezelf. Alles invullen dus,
zonder iets te vergeten!
De eerste weken kan dit een serieuze taak zijn en misschien vergeet je in het
begin wel nog wat dingen. Maak je geen zorgen, je hoeft niet vanaf dag 1 alles
perfect te doen. Je leert bij en word je intussen bewust van je eetgewoontes.
Dat is het allerbelangrijkste!
MyFitnessPal
Er zijn verschillende apps waarin je je voeding kunt bijhouden, maar
MyFitnessPal is (in mijn ogen) de beste optie. Maak hier dus een gratis account
aan, stel géén doelen (belangrijk! Dit doe je later pas) en ga alles bijhouden wat
je eet en drinkt. Het aantal glazen water die je per dag drinkt kan je apart
bijhouden. Op die manier krijg je inzicht in wat er in voeding zit, hoe de
macronutriënten in elkaar zitten, wat veel calorieën (kcal) bevat en wat minder
kcal bevat. Ook leer je hoeveel jij nu écht eet op een dag, wat belangrijke
informatie is.
Voeding wegen
Ik raad je aan om te werken met een keukenweegschaal, zodat je alles kan
afwegen. Zo weet je precies wat er op je bord ligt. Je weegt dan alle producten
die je wil gaan eten eerst af. Deze hoeveelheid grammen aan producten noteer
je in de app, waarna de app automatisch berekent hoeveel kcal en
voedingsstoffen het bevat. Maatbekers kunnen ook handig zijn om te weten
hoeveel milliliter er in een glas past. Giet dan altijd je glas tot hetzelfde punt vol,
zodat je niet iedere keer je drinken hoeft te meten.
Handige tips bij het wegen zijn:
Je kom op de weegschaal zetten, die op nul zetten en dan je product
toevoegen. Herhaal voor andere ingrediënten.
De pot van je product (bijvoorbeeld pindakaas of kwark) op de weegschaal
zetten, die op nul zetten en dan je product eruit scheppen. Het negatieve
cijfertje is wat je genomen hebt. Op die manier reken je ook het product dat
aan je lepel of mes blijft hangen (en je vervolgens oplikt) mee.
Vergeet niet de producten die je aan MyFitnessPal toevoegt te controleren!
Vaak zijn de gegevens van het product foutief ingevoerd waardoor de kcal of
macro’s niet kloppen. Ook veranderen voedingssamenstellingen wel eens. Dus
let er altijd op of het product dat je invoert wel juist is.
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3. Je voeding bijhouden

Je kan enorm precies zijn met MyFitnessPal. Wanneer je een Elstar appel
vergelijkt met een Jonagold appel, verschillen ze misschien 4 kcal met elkaar.
Het is natuurlijk niet altijd nodig om zo precies te zijn. Het steekt niet op 4 kcal
meer of minder. Wees dus nauwkeurig, maar wel realistisch.
Lees etiketten
Heb je ooit echt al gelet op voedingswaarden of ingrediënten? Doe dat eens!
Hoe meer je dat doet, hoe beter je inzicht wordt in kcal inschatten van bepaalde
voedingsmiddelen. Je kan hier al op gaan letten wanneer je in de supermarkt
bent om je boodschappen te doen. Zo kan je producten vergelijken en op basis
daarvan een betere keuze maken die aansluit bij jouw doel.
Maar wat zijn kcal nu eigenlijk?
Een calorie is de hoeveelheid energie die je nodig hebt om 1 gram water met 1°C
op te warmen. Dat komt overeen met 1 cal. Ik heb het hier echter steeds over
kcal, kilocalorieën. Eén kilocalorie is de hoeveelheid energie die je nodig hebt
om 1 liter water met 1°C op te warmen. Als ik het over calorieën heb, spreek ik in
de praktijk dus altijd over kcal, oftewel kilocalorieën. Voeding bevat energie en
dus ook kcal. Dat wordt gemeten in een bomcalorimeter.
Om je het proces te besparen, vertel ik je meteen wat de kcal van de drie
macronutriënten zijn:
1 gram eiwitten: 4 kcal
1 gram koolhydraten: 4 kcal
1 gram vetten: 9 kcal
1 gram alcohol: 7 kcal
Samengevat
Houd alles wat je eet en drinkt op dagelijkse basis bij om meer inzicht te krijgen
in jouw voedingsgewoontes en calorie-inname, dat kan je doen met de app
MyFitnessPal. Gebruik hiervoor ook een keukenweegschaal en eventueel
maatbekers. Controleer steeds de producten die je invoert.
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Hoe precies moet je zijn bij het tracken van je kcal?
Door het tracken van je kcal krijg je een nauwkeurig overzicht van de
hoeveelheid kcal die je op een dag nuttigt. Het is daarom belangrijk dat je alle
voeding weegt en invoert. Het is namelijk niet zo gemakkelijk om het juiste
gewicht te schatten. Je gaat al snel te weinig schatten, waardoor je dus minder
voeding invoert dan je eigenlijk gegeten hebt.

Wat zijn jouw verwachtingen en doelen? Wees even eerlijk. Het zou me niet
verbazen als je antwoord hierop was: “Zo veel mogelijk spiermassa winnen op zo
weinig mogelijk tijd en met zo weinig mogelijk moeite te doen.”
En dat is de val waar velen intrappen. De “quick fixes”, of de “magische pil”. Hoe
meer zo’n product voor jou doet, hoe beter. Want een duurzame verandering
maken in je leven is te moeilijk. Het lichaam van je dromen hebben, dat wil je
dan wel weer.
Ik weet dat dit hard klinkt, maar de waarheid is hard. Het lichaam van je
dromen? Dat ga je hoogstwaarschijnlijk niet in 12 weken bereiken.
Deze muscle building guide is een 12-wekenplan, maar dit is juist een aanzet om
te beginnen. Als je 12 weken aan de slag gaat hiermee, kan je hierna jaren
verder met de kennis die je hier hebt verworven. En waarschijnlijk ga je ook al
mooie progressie boeken in die 12 weken! Maar je droomlichaam krijgen? Daar
heb je in de meeste gevallen wel wat meer tijd voor nodig.
Dat model met dat lichaam? Dat vereist jaren van discipline en toewijding. En
waarschijnlijk ook nog eens goede genen. Soms zelfs anabole steroïden, want
niet iedereen is zo natuurlijk als je zo denken. (Ik zou je overigens niet aanraden
om steroïden te gaan gebruiken!)
En ja, als je jaren aan een stuk iedere dag bezig bent met jouw doel en je steeds
inzet en discipline toont, dan kom je heus wel aan je einddoel. Maar wees eerst
realistisch, bekijk wat jouw doel nu precies is en waarom dat jouw doel is.
Ik wil X kilogram wegen…
Daarbij wil ik ook zeggen: stop met je te fixeren op een bepaald getal. Waarom
wil jij exact X kilogram wegen? Omdat het een rond getal is? Omdat dit jouw
gewicht was toen je 18 jaar was? Omdat iemand anders zo veel weegt?
Eerst en vooral: je lichaam verandert. En elk lichaam is anders. Richt je dus niet
op hoeveel je woog toen je nog jonger was. En richt je al helemaal niet op een
ander persoon.
Weet dat je lengte en je hoeveelheid spiermassa een invloed hebben op
hoeveel jij weegt en hoe dat gewicht eruitziet op jou.

1 KEEW - EDIUG GNIDLIUB ELCSUM EHT• 21 ANIGAP

4. Wees realistisch

Deze vrouwen hebben allemaal hetzelfde gewicht.
En iemand die even groot is als jij kan overigens ook 10 kilogram schelen met
jou qua gewicht als deze persoon meer of minder spiermassa of vetmassa heeft.
Dus: laat dat getalletje los. Probeer je doel wat fysieker voor te stellen. Wat wil je
écht bereiken? Meer zichtbare spieren op bepaalde lichaamsdelen? Een
smallere taille of rondere billen hebben? Een bepaald gewicht kunnen heffen?
En ook: waarom is je doel zo belangrijk voor je? Wat betekent het voor je?
Laten we even dieper graven.
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Om even een voorbeeld te geven:

Ken je die periode 1 of 2 maanden nadat je jezelf een nieuw doel hebt gesteld?
Je schreeuwde het in het begin van de daken. Nu is het wat stiller. Dit is het
moment dat iedereen je vraagt hoe het gaat met je goede voornemens en
doelen.
Maar enkele maanden later zijn die doelen vaak al lang vergeten. Goede
voornemens begraaf je onder het stof van je dagelijkse taken en je gaat gewoon
weer door met je leven… Je doelen zijn nu vooral schuldgevoel en een
herinnering aan waar je geen tijd voor hebt gemaakt. Je weet zelfs niet meer
waarom je het zelfs geprobeerd hebt. En dat is waar het vaak aan ligt. Je weet
niet waarom je dat doel gesteld hebt in de eerste plaats.
Zo werkt het ook met de fitnessdoelen die je stelt, daarom gaan we hier even
verder op in.
Als coach wil ik dat elk doel dat je hebt, start met een waarom. Waarom wil je
een gezondere levensstijl? Waarom wil je meer lezen? Waarom denk je dat een
nieuwe job je gelukkiger zal maken? Wanneer ik hier een antwoord op krijg,
vraag ik het opnieuw. En opnieuw. Eigenlijk moet ik ongeveer 3 tot 5 keer
“waarom?” vragen (#brokenrecord) voor we de échte reden aan het oppervlak
brengen.
Stel: je wilt spiermassa winnen.
Je eerste “waarom” is zodat je er beter uit zou zien. Oké, goed; wie wil er niet
goed uitzien?
Bij de tweede “waarom” vertel je me dat dat je meer zelfvertrouwen zou geven.
Ik hoor iets veranderen in je toon, we komen dichterbij.
Bij de derde “waarom” zeg je dat je je nooit zelfverzekerd hebt gevoeld in jouw
lichaam. Daardoor durfde je geen presentatie te geven, omdat je niet wilde dat
een publiek een hele tijd lang naar jou zou kunnen staren.
En dan vraag ik waarom je die presentatie wilt geven in de eerste plaats. “Zodat
ik mijn verhaal kan vertellen over mijn eetstoornis, zodat ik misschien wel
mensen kan helpen. Zodat zij niet op dezelfde manier als mij hoeven te lijden.”
Een doel kan om zo veel meer gaan dan puur fysieke resultaten. Op deze
manier geef je je doel een stem, en kan je het niet zomaar aan de kant schuiven.
Niet elk doel heeft een hartverscheurend verhaal erachter, maar het zou je
verbazen hoeveel doelen gegrond zijn vanuit bepaalde waarden. Wanneer je die
aan het oppervlak kunt brengen en het een stem geeft, verandert je doel in een
missie. Dan moét je er ook echt voor gaan.
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5. Waarom-doelen

De neocortex is verantwoordelijk voor onze rationele gedachten. Die kan goeie
argumenten maken. Maar het limbisch brein is erg krachtig, vaak
tegenovergesteld aan onze neocortex en daardoor kan die de neocortex
verslaaan.
Dit kan een invloed hebben op je doelen. Je neocortex heeft alle redenen
waarom je naar de gym moet gaan, harder moet werken, gezond moet eten…
maar je limbisch brein weet wat goed voelt. En vroeg opstaan of “nee” zeggen
tegen wijn voelt niet zo goed.
Dus: je doelen moeten goed voelen. Die “feel good” goals krijg je door je
“waarom” een stem te geven. Wanneer je de waarden en emoties vindt die je
“waarom” sturen, ontstaat er een vlammetje in je limbisch brein en gaat je
lichaam ermee aan de slag.
Een waarom-doel opstellen
Stap 1: Stel jezelf de vraag “waarom?” tot je bij een waarde komt.
Kan je je herinneren dat je vroeger op het strand in het zand zat te graven tot je
water raakte? Wel, ik wil dat je dit nu opnieuw doet. Alleen is je schop die
“waarom?” en is het water zo’n waarde.
Je kan dit alleen doen, met een vriend, of met een coach (aka me
). Soms
voelt “waarom” een beetje te bekritiserend. Dan moet je de vraag veranderen in
“wat vind ik belangrijk hieraan?” of “wat zorgt ervoor dat ik dit wil?” Vraag jezelf
daarnaast ook af hoe je je zou voelen als je je doel behaalt, en hoe je je zou
voelen als je je doel niét behaalt. Vraag je af hoe dat komt.
Let op je emoties terwijl je jezelf deze vragen stelt. Voel je een krop in je keel, of
heb je als je het luidop zegt een pauze in je spreken... vraag jezelf eens af hoe
dat komt. Onze gevoelens (hallo daar, limbisch brein!) leiden ons naar onze
waarden en zorgen ervoor dat we aan de slag gaan en gemotiveerd blijven.
Stap 2: Creëer je visie
Stop niet wanneer je een waarde vindt. Ga op onderzoek naar waarom die
waarde betekenis heeft voor je. Vraag jezelf af: hoe zou het zijn om dit doel te
bereiken? Hoe zou het leven zijn om (bijvoorbeeld) nooit meer onzeker te zijn
over mijn uiterlijk? Wat als ik (bijvoorbeeld) een ander persoon met een
eetstoornis kon helpen die te overwinnen? Wat is mogelijk voor mezelf?
Zorg ervoor dat je een idee hebt van hoe dat doel bereiken zou voelen. Het
meest motiverende aan een doel hebben? Je bewust zijn van het eindstation
van dat doel.
Leg het daarna vast: schrijf het neer, teken/schilder het, neem jezelf op terwijl je
erover praat... keer terug naar deze visie wanneer je even minder gemotiveerd
bent.
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Waarom “waarom” ertoe doet…
In onze hersenen hebben we het limbisch brein en de neocortex. Ons limbisch
brein is de baas van onze gevoelens, ons gedrag en onze beslissingen. Het kent
geen taal, het is verantwoordelijk voor onze gevoelsmatige beslissingen.
Wanneer iets “gewoon goed voelt”, dat is je limbisch brein.

Laten we het even toepassen op mijn verhaaltje van daarnet.
Het doel “spiermassa winnen” kan gevaarlijk zijn. Voor de ene persoon kan 1
kilogram al veel betekenen. Voor mijn voorbeeld van vorige week zou dit echter
niks doen. Het zou haar geen stap dichter brengen bij durven spreken op een
podium. Ik kan wel vragen wat die persoon specifiek wil. Bijvoorbeeld: 5
kilogram meer wegen en mezelf kunnen optrekken. Dit is niet enkel specifiek,
maar ook meetbar. Er kan op eender welk moment gemeten worden wat de
vooruitgang is.
Het doel kan misschien ambitieus zijn, maar kan acceptabel is en haalbaar
gemaakt worden door haar voldoende tijd (bv. 6 maanden) te geven, door na te
denken over voeding (vooral voedzaam, niet te veel, maar ook ruimte voor
genietmomenten) en training. Er wordt genoeg ruimte gelaten om te
accepteren dat de persoon een training mist of een stuk taart wil eten.
Het doel wordt realistisch, relevant en echt door bijvoorbeeld een foto van de
presentatie die mijn voorbeeld wil geven aan de koelkast te hangen. Zo is die
waarom steeds in zicht wanneer je naar eten wilt grijpen. (Je kan dus een foto
van je waarom aan je koelkast en in andere kasten met eten hangen.)
Stap 4: Geef jezelf toestemming om gaandeweg de richting te veranderen
We zetten te vaak doelen waarvan we weigeren om onze eigen regels te
buigen. Voor sommige mensen werken zo’n rigide regels, maar de meesten
gaan daardoor opgeven. Of ze brengen je op een pad dat niets meer te maken
heeft met je originele “waarom?”
Zoals alles ik het leven, kunnen je doelen veranderen. Misschien wil je eerst 5
kilo aankomen, maar voel je je eigenlijk heel goed bij 2 of 8 kilo. Moet je dan op
dat getal focussen, of gewoon vrede nemen met het feit dat je je doel bereikt
hebt? (Zoals zelfverzekerd zijn.)
Om ervoor te zorgen dat je trouw blijft aan je “waarom”, plan je check-ins in. Zet
bijvoorbeeld data op je kalender waar je eens checkt hoe het gaat, of hou mij
hier af en toe eens over op de hoogte.
Stel jezelf de volgende vragen:
Ben ik nog steeds het juiste doel aan het nastreven?
Ben ik nog steeds committed ten opzichte van mijn gestelde doel?
Waarom?
Wat moet ik veranderen?
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Stap 3: Maak het doel SMART
Je kent SMART doelen vast wel: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch,
tijdsgebonden. Wanneer je je waarom en je visie hebt, moet je je doel zelf ook
SMART maken.

Focus op het proces
Stel ook kleinere doelen voor jezelf. Verdeel je grotere doel in kleinere stukjes.
Begin bijvoorbeeld bij 1 kilogram aankomen. Daarna kan je er nog 1 aankomen.
Zo lijkt je einddoel veel minder ver weg. Blijf verder ook progressiefoto’s nemen,
meet jezelf en let op hoe je kleding zit. Dat zegt veel meer dan dat getalletje op
de weegschaal. Misschien blijkt zelfs dat dat getalletje helemaal niet moest
veranderen om je doelen te behalen!
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Stap 5: Vier je succes!
Het is makkelijk om onze bereikte doelen te passeren zonder zelfs maar eens
om te kijken. Maar als je echt je betekenisvolle en uitdagende doelen gaat
nastreven, moet je ook eens durven genieten van het uitzicht. Wanneer je een
stappenplan maakt om je doelen te bereiken, zorg er dan voor dat je ook
benchmarks en beloningen inplant. Zoals een activiteit of een cadeautje aan
jezelf. En het moet je ook even laten reflecteren over wat je geleerd hebt en de
persoon die je aan het worden bent.

Ik weet het, ik weet het: een hoger getal op de weegschaal kan eng lijken. Het
liefst zou je gewoon afvallen misschien zelfs. Maar in de praktijk? Dat wil je écht
niet. Afvallen heeft nadelen als je spiermassa wilt opbouwen. Zo verlies je
bijvoorbeeld spiermassa als je gaat afvallen en loop je het risico dat je met
tekorten in bepaalde voedingsstoffen en vitamines gaat zitten.
Daarom wil ik het even hebben over het verschil tussen gewicht en vet
verliezen. Laten we het daar eens over hebben!
Gewicht versus vet verliezen
Wat is je gewicht nu eigenlijk? Je gewicht bestaat uit:
Je vetvrije massa (spieren, botten, organen, lichaamsvocht en glycogeen)
Je vetmassa (onderhuids vetweefsel maar ook vetweefsel in en tussen je
organen)
Je maag- en darminhoud
Als je gewicht verliest, gaat het dus steeds om één van deze puntjes.
Die eerste 1 à 2 kilogrammen die je verliest op dieet bestaan overigens meestal
voor het grootste deel uit vocht, omdat je glycogeenvoorraden uitgeput
geraken. Glycogeen is een koolhydraatvorm die dient als energiereserve en
bevindt zich in je spieren en lever. 1 gram glycogeen bindt zich met 3-4 gram
water. Dus als je minder koolhydraten eet, ga je ook minder vocht vasthouden.
En als je eens wat meer koolhydraten eet, zal je de volgende dag logischerwijs
dus ook wat meer vocht vasthouden.
Maar het doel is natuurlijk niet het vocht in je spieren verliezen. Net zo min als je
spiermassa wilt verliezen, want die zorgen net voor een strakker uiterlijk. Je wilt
niet gewoon minder wegen. Je wilt vetmassa verliezen. Hier zit een groot
verschil.
Bij de meeste strenge diëten waar je “zo snel mogelijk” moet afvallen, verlies je
ook een aanzienlijke hoeveelheid spiermassa. Je lichaam wilt je vetreserves
beschermen om te overleven. Wanneer jij gaat afvallen en niet bewust bezig
bent met je spiermassa behouden, gaat je lichaam als eerste je spieren
opofferen.
Maar dat wil je écht niet. Ook al lijkt dat lagere cijfertje op de weegschaal zo
aanlokkelijk. Waarom niet? Spiermassa verbruikt meer energie dan vetmassa.
Dus jij verbrandt meer kcal als je meer spiermassa hebt.
Als jij meer kcal verbrandt dan je eet, dan zit je in een calorietekort en ga je vet
verliezen. Zonder twijfel! Maar een te groot calorietekort zou betekenen dat je
ook spiermassa gaat verliezen. En daarom is afvallen wanneer je spieren wilt
opbouwen geen goed idee.
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6. Waarom afvallen een slecht idee is als je
spiermassa wilt opbouwen

Tekorten aan vitamines en mineralen
Een ander risico dat je hebt als je te weinig eet, is een tekort aan
voedingsstoffen.
Bij heel erg strenge diëten waar je snel van zou moeten afvallen, moet je heel
wat voedingsmiddelen vermijden. Denk aan diëten waar je weken- of
maandenlang overleeft op enkel shakes of diëten die bestaan uit een beperkt
aantal voedingsmiddelen (bijvoorbeeld iedere dag exact hetzelfde eten, of erger
nog: een appel- of eidieet). Na een tijdje kan je dan tekorten krijgen. Je hebt
immers variatie nodig om voldoende vitaminen, mineralen, spoorelementen,
vezels, etc. binnen te krijgen. Als je niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt,
kan je na een tijdje met gezondheidsproblemen beginnen kampen.
Samengevat
Vet verliezen is niet hetzelfde als gewicht verliezen. Gewichtsverlies kan ook
bestaan uit vocht, spiermassa, darminhoud…
Als je afvalt, bestaan de eerste kilogrammen meestal uit vocht omdat je je
glycogeenvoorraden uitput.
Je wilt er alles aan doen om geen spiermassa te verliezen om je
energieverbruik hoog te houden. Daarom ga je beter niet afvallen als je
spiermassa opbouwen als doel hebt.
Als je te snel afvalt loop je ook het risico dat je met tekorten gaat zitten, wat
tot gezondheidsproblemen kan leiden.
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Natuurlijk zijn er ook zaken die jij kunt doen om je spiermassa te behouden:
Sporten en bewegen (use it or lose it!)
Voldoende eiwitten eten
Niet in een calorietekort zitten

Ik ga je nu even het geheim vertellen achter elk dieet dat werkt: de
energiebalans. Dát is namelijk de beslissende factor waar het om draait als je je
doelen wilt gaan bereiken.
Zoals ik al eerder zei bestaat voeding uit energie. Wel, jouw vetmassa bestaat
ook uit energie. (Herinner je nog dat ik zei dat 1 gram vet 9 kcal is?)
Jouw vetreserves zijn dus ook jouw energiereserves. Iedere dag verbrand je een
bepaalde hoeveelheid energie/kcal en elke dag krijg je een bepaalde
hoeveelheid energie/kcal binnen. Dat betekent dat jij de hele dag door vet
verbrandt wanneer je energie verbruikt, maar ook iedere keer als je eet, vet
opslaat. Dat is helemaal niet erg! Wat beslist of je nu vet verliest of aankomt, is
de verhouding van energie-opslag versus energieverbranding.
Als je meer energie/kcal verbrandt dan je eet, dan ga je vet verliezen. Dat is een
negatieve energiebalans, oftewel een calorie deficit/calorietekort.
Als je meer energie/kcal eet dan je verbrandt, zal je aankomen in vetmassa. Dat
is een positieve energiebalans, oftewel een calorie surplus/calorieoverschot.
Dat is eigenlijk de energiebalans heel kort samengevat.
Op die manier kan je ook begrijpen waarom bepaalde diëten werken. Het werkt
niet per se omdat je een specifiek voedingsmiddel moet laten, het werkt omdat
je in een calorietekort zit. Al die diëten zijn eigenlijk manieren om in een
negatieve energiebalans te zitten. Ja, ook keto, glutenvrij, low fat, low carb,
shakes, detoxes… Ze werken allemaal hetzelfde. Als je minder eet dan je
verbrandt, verlies je vetmassa.
Als een bepaald dieet dus niet werkte, zat je dus ook gewoon niét in een
calorietekort.
Als je zomaar aankomt, dan zit je in een calorieoverschot.
Geen uitzonderingen.
De enige verklaarbare reden dat jij in gewicht (niet vetmassa!) aankomt terwijl
je in een calorietekort zit, zou zijn dat je oftewel vocht vasthoudt, oftewel sneller
spieren opbouwt dan je vet verbrandt omdat je heel hard traint, je herstel
optimaal is en je voldoende eiwitten eet. Weet dat dit om niet meer dan een
paar kilogrammen gaat, geen 10 kilogram. Maar hormonen zoals insuline en
cortisol kunnen er wel degelijk voor zorgen dat je vocht gaat vasthouden of juist
verliezen.
Om dat nu op jouw doel toe te passen: om spiermassa op te bouwen eet je best
in een licht calorieoverschot. Zo gebruik je de extra energie om spiermassa op te
bouwen, en zo min mogelijk vetmassa.
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7. Wat is energiebalans nu eigenlijk?

Ook denken mensen vaak dat een uurtje op de fiets +1000 kcal verbrandt en dat
je dat vervolgens mag compenseren met een calorierijke maaltijd die je niet
hoeft te tellen. Zo werkt het helaas niet. Je verbrandt in werkelijkheid
waarschijnlijk niet meer dan 300-400 kcal op dat uurtje tijd.
Onthoud voor nu dat de energiebalans altijd leidend is als je resultaten wilt
behalen!
Volgende week gaan we samen berekenen hoeveel kcal jij nu écht verbruikt per
dag en hoeveel kcal jij moet gaan eten om je doelen te bereiken. Ook kan je dan
je calorieën vergelijken met wat je deze week hebt ingevoerd. Waarschijnlijk ga
je daar nieuwe inzichten uit halen.
Ik kan me voorstellen dat je het even moeilijk hebt met het idee dat je het
vroeger verkeerd aanpakte. Maar no worries. Nu weet je beter en kan ik je
verder helpen, zodat jij terug progressie kan boeken!
Samengevat
Als je meer kcal eet dan je verbrandt, zit je in een calorieoverschot en zal je in
vetmassa aankomen. Geen uitzonderingen.
Als je minder kcal eet dan je verbrandt, zit je in een calorietekort en zal je
vetmassa verliezen. Geen uitzonderingen.
Als je aankomt in vetmassa, zit je nooit in een calorietekort.
Je gewicht kan toenemen als je in een calorietekort zit omdat je vocht
vasthoudt. Of omdat je heel hard traint, optimaal herstel en voldoende
eiwitten eet en daardoor meer spiermassa wint dan je vetmassa verliest. Je
kan niet in vetmassa aankomen in een calorietekort.
Om spiermassa op te bouwen eet je het beste in een klein calorieoverschot.
De energiebalans is altijd leidend.
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Hoeveel je écht eet, wil je juist daarom heel nauwkeurig gaan bijhouden. Ja, ook
de olie waarin je bakt, de dressing in je salade en dat koekje bij de koffie. En
snoepje kan al snel 100 kcal bevatten en een grote lepel pindakaas 180 kcal.

Dat was het dan voor je eerste week van the muscle building guide! Laten we
nog eens kort herhalen wat je deze week gelezen hebt:
Je kreeg de opdracht om je eerste progressiefoto’s te maken en meting te
doen, zodat je later kan zien hoe ver je al gekomen bent.
Je kreeg de opdracht om je voeding bij te houden.
Je hebt geleerd waarom jezelf dagelijks wegen nuttig is en waarom we
werken met een wekelijks gemiddelde van je gewicht om
gewichtsschommelingen te leren begrijpen en accepteren.
Je hebt geleerd waarom je realistische doelen nodig hebt en hoe je zo’n
doelen opstelt.
Je leerde waarom je best niet afvalt als je spiermassa wilt opbouwen.
Je leerde wat de energiebalans is en deze altijd leidend is als je bepaalde
doelen wilt bereiken.
Natuurlijk zal je eerste week niet perfect verlopen. Dat is normaal. Het is een
proces waarin je alles stap voor stap leert, uit fouten maken kan je alleen maar
bijleren! Zolang je je er maar bewust van bent. Dit is waarschijnlijk allemaal
nieuw voor je en je mag jezelf wat tijd geven om bij te leren. Later ga je hier de
voordelen van rapen! Deze week is je prioriteit dat je je bewust wordt van je
startpunt en je huidige leefstijl. Later kan je hierop terugkijken en zien hoeveel
je gegroeid bent!
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Week 1 in het kort

Volgende week krijg je van mij een bestand waarin je voedingsdoelen
beschreven staan, waar je je metingen in bij kunt houden en je jouw herstel
kunt tracken.
Hierbij voorzie ik natuurlijk uitleg over hoe alles werkt.
Je leert volgende week meer over eiwitten, koolhydraten en vetten en hoe je
deze het beste kunt verdelen.
Je leert wat basaal metabolisme, oftewel BMR (basal metabolic rate) is.
Je leert wat TEF is, de energie die je verbruikt om je voeding te verteren.
Je leert wat EAT en NEAT zijn, de energie die je verbuikt tijdens sportieve
activiteiten en wanneer je beweegt.
Je krijgt meer informatie over MyFitnessPal.
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Wat staat er volgende week op de planning?

Hopelijk heb je veel geleerd uit het eerste deel van mijn mucle building guide!
Zoals je in de inhoudstafel kon lezen, was dit slechts week 1 uit mijn 12wekenguide. In mijn coachingtraject krijg je toegang tot de andere 11 praktische
delen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je de volgende stap nemen en
transformeren tot een betere en fittere versie van jezelf? Ik luister graag mee en
help je stap voor stap verder naar je doelen!
Druk op de onderstaande knop om een gratis kennismakingsgesprek met me
in te plannen.
Hopelijk tot snel!

Plan nu een gratis
kennismakingsgesprek in
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Zin in meer?

