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Over de auteur

Over de auteur 
Nannet van der Ham (1962) is gediplomeerd personal coach, 
voedingsconsulente en Pilates instructeur.  

Vanuit haar Pilates Studio en op locatie geeft zij Nan Chi en 
Pilates en organiseert zij maandelijks workshops waar mensen 
kunnen leren hoe ze gezonder en gelukkiger kunnen worden.  

Haar no nonsense afvalmethode En nu écht Nooit meer 
overgewicht! heeft haar kracht bewezen.  

Vele cliënten zijn het afgelopen jaar door de originele en persoonlijke coaching van Nannet hun ballast 
kwijtgeraakt en staan gelukkiger in het leven.  

Haar ervaring met, en interesse en liefde voor, mensen gecombineerd met een niet te lessen 
nieuwsgierigheid naar hoe het leven, het lijf en de ziel in elkaar zit, bracht haar tot het schrijven van dit 
inspirerende boek En nu écht! Nooit meer overgewicht!  

Zij omschrijft dit boek zelf als een ‘vrolijke les in simpelweg gelukkig leven gebaseerd op het maken van 
keuzes en het ontdoen van ballast.’ 

Nannet woonde op verschillende plaatsen in de wereld, zoals Curaçao, Indonesië, Australië en Taiwan. 
Ze was getrouwd en gescheiden, en is moeder van een zoon en een dochter.  

Lang vroeg zij zich af:  

Vandaag de dag is er meer aandacht dan ooit voor ons lichaam en onze geest.  

We worden bestookt met producten waar we ons beter en jonger van gaan voelen, met artikelen in 
kranten en tijdschriften over wat we moeten doen en laten om ons gelukkig te maken en met reclames 
over wellness, fitness en happiness. 

We schaffen apparaten aan, kopen een sportuitrusting, bestellen boeken om ze enige tijd later in een 
hoek te schuiven en er de brui aan te geven.  

Hoe krijgen we het voor elkaar dat we ons echt gaan voelen als de koppen in de advertenties en bladen: 
gelukkig, vol zelfvertrouwen en in balans?  

Nannet heeft haar antwoord gevonden: door je lijf en je leven te voeden en koesteren.  

Hoe dat gaat, vertelt zij in dit boek. En nu écht! Nooit meer overgewicht! 
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Voorwoord
Mensen zijn rare wezens. Intelligent ook. De meest intelligente soort op aarde, wordt beweerd.  

Waarom werken wij onszelf dan zo vaak in de nesten?  

Waarom zijn we vaak zo ongezond bezig en regelmatig zo gestresst en ongelukkig?

Niet blij met ons leven en ons lichaam?  

Hoe we ons leven en lichaam kunnen koesteren en voeden, daarover gaat dit boek.  

En nu écht! Nooit meer overgewicht! 

Nu we een grotere welvaart hebben dan ooit en vrijwel alles wat ons hart begeert binnen handbereik ligt, 
worden onze eisen steeds hoger. Een nog betere baan, nog mooier huis, misschien is er nog wel een 
leukere man of vrouw, de kinderen kunnen vast nog beter op school…. 

Ook op het gebied van gezondheid en geluk leggen we de lat steeds hoger.  

We willen het liefst eeuwig jong, eeuwig vitaal en misschien wel eeuwig aantrekkelijk zijn. 
Onvolkomenheden in ons uiterlijk zijn weg te opereren, spuiten of zuigen. Onregelmatigheden en 
blokkades in onze geest zijn weg te praten, te mediteren en te workshoppen.  

Er zijn veel keuzes, er is veel informatie, er zijn zoveel mogelijkheden.  

Laten we er van uitgaan dat het rare, intelligente menselijke wezen één ultiem doel heeft, en dat is: 
gelukkig zijn.  

Er zijn duizenden manieren om geluk te bereiken. Door een bepaald beroep te kiezen waar je gelukkig 
van wordt zoals verpleegkundige, docent, wetenschapper, timmerman, psycholoog, tuinman. Of door 
een hobby, een passie, te hebben zoals zingen, de politiek, vrijwilligerswerk, kinderoppas, schilderen, je werk.  

De één wordt gelukkig van mensen om zich heen, een ander is liever alleen. Je kunt al gelukkig worden 
van een opkomende zon, of het pas zijn met een miljoen op de bank.  

Uiteindelijk komt geluk neer op één ding. Het is een cliché, en daarom zo waar:  

Je bent pas gelukkig als je gelukkig bent met jezelf.  

Alsof we dat nog niet wisten!  

‘En gaat dit boek me nu vertellen hoe ik gelukkig kan zijn met mezelf?’ hoor ik je vragen.  

Ja, dat gaat dit boek je vertellen!  

Voorwoord
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De kern van ‘met jezelf gelukkig zijn’ zit in ‘lekker in je vel zitten’.  

Dit gegeven pikken we er letterlijk uit.  

En nu écht! Nooit meer overgewicht! gaat over lekker in je vel zitten. Het legt de nadruk op het voeden 
en koesteren van ons lijf en onze geest. We gaan letterlijk en figuurlijk overtollige ballast kwijtraken en 
zullen dat gaan merken: een lichter lijf, een lichter hoofd, een lichter leven. 

We gaan ons overgewicht aan vet, aan zorgen, aan verplichtingen en angsten weg laten smelten, zodat 
onze ware body en spirit weer zichtbaar worden. Wat een feest der herkenning zal dat zijn!  

Alsof we een verloren gewaande vriend terugvinden en weer in onze armen sluiten. 

Ons lichaam is onze levenslange beste vriend. Je beste vriend doe je geen pijn, die koester je! 

En nu écht! Nooit meer overgewicht! laat je op laagdrempelige wijze door de bomen het bos weer zien.  

En nu écht! is geen ingewikkeld geheim. Het is geen dieetboek, geen fitnessprogramma, geen spirituele 
reis. Het kan de wereld een mooiere plek om te vertoeven maken, het kan de kosten van de 
Gezondheidszorg omlaag brengen, maar En nu écht! Nooit meer overgewicht! is vooral een vrolijke les in 
simpelweg gelukkig leven. Het is een schop onder je kont en een aai over je bol. Het opent je ogen en je 
hart. Het is iets wat we allemaal wel weten maar in de loop van de tijd vergeten zijn.  

Heel veel plezier bij het lezen en….heel veel plezier in je gelukkige leven! 

Voorwoord
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1. Twee kanten, twee keuzes 
We lezen (zelfhulp-)boeken en volgen workshops over afvallen, kopen boeken over succes hebben, een 
goede ouder zijn, rijk worden. De conclusie van alle methodes is dat alles valt of staat met het maken van 
keuzes. Als je vindt dat je iets aan je leven of je lijf wilt veranderen, dan maak je de keuze om dat te doen.  

Dat is verschrikkelijk moeilijk. Het is al moeilijk om te erkennen dat aan alles twee kanten zit en dat je 
de keuze hebt om de ene of de andere kant op te gaan.  

En toch is dat zo. Al die zelfhulpboeken en workshops leggen het haarfijn uit en proberen ons over een 
streep te trekken, allemaal op een verschillende manier. Het doel is hetzelfde: ons te motiveren om 
onszelf bij de kladden te pakken en een keus te maken.  

Alles heeft namelijk twee kanten: je kunt het wél doen of niet doen. Je kunt die kant op of de andere kant. 
Wel eten, niet eten, wel kopen, niet kopen. En alles wat je wel doet heeft een kant of gevolg, en wat je 
niet doet heeft ook een kant, of consequentie. Zelfs met het meest vreselijke dat je in het leven kunt 
overkomen heb je een keuze.  

Mijn vader overleed drie maanden geleden. Vanmorgen sprak ik mijn moeder, die zei: ‘Het heeft geen 
zin om bij de pakken neer te gaan zitten. Het is niet altijd makkelijk maar ik ga doen wat papa zou willen, 
en dat is plezier maken.’  

Soms heb je een duwtje in je rug nodig, maar je hebt echt een keuze.  

Er is een aantal jaren geleden een inspirerend boek geschreven, De Kracht van het Nu van Eckhart 
Tolle. Hierin wordt gesproken over een pijnlichaam, een veld van negatieve energie dat bezit heeft 
genomen van je lichaam en geest. Eckhart Tolle beschrijft het pijnlichaam als iets dat onderdak heeft 
gevonden in jouw binnenruimte. Het is opgesloten levensenergie, energie die niet meer stroomt.  

Letterlijk schrijft hij: ‘Natuurlijk zit het pijnlichaam daar vanwege bepaalde dingen die in het verleden 
zijn gebeurd. Het is het verleden dat in jou voortleeft, en als je je ermee identificeert, identificeer je je 
met het verleden. Een slachtofferidentiteit is het geloof dat het verleden sterker is dan het heden, maar 
het tegendeel is waar. Het is het geloof dat andere mensen, en wat die je hebben aangedaan, 
verantwoordelijk zijn voor wie je nu bent., voor je emotionele pijn of je onvermogen echt jezelf te zijn.  

De waarheid is dat de enige macht die er is, vervat is in dit moment; het is de macht van je aanwezigheid. 
Als je dat eenmaal weet, besef je dat jij nu verantwoordelijk bent voor je binnenruimte – jij en niemand 
anders – en dat het verleden het niet op kan nemen tegen de Kracht van het NU.’ 

Je eigen verantwoordelijkheid nemen en een keus maken geldt voor alles. Voor gewicht verliezen, 
iemand loslaten, iemand benaderen, je werksituatie, je familierelaties, gezonder worden. Wat er ook 
gebeurd is, en ik schuif dat niet achteloos weg, hoor, is gebeurd. Je kunt de keus maken daar een streep 

onder te trekken en nu verder te gaan. Ik ben graag hierbij je begeleider. 

Twee kanten, twee keuzes
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In dit boek concentreren wij ons op het verliezen van overgewicht, met andere woorden: van ballast.  

Waarmee bedoeld wordt dat we ons van meer dan alleen lichaamsvet ontdoen.  

Al lang geleden is vastgesteld dat lichaamsovergewicht vaak een kwestie is van ‘tussen de oren’. Ballast 
tussen de oren, in het hoofd dus, kan zich openbaren als verdriet, onvrede, woede en depressiviteit. Ken 
je de termen ‘emotie-eten’, ‘troost-eten’ en het gezegde ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’?  
Bereid je voor op een verandering van je leven! 

Het primaire uitgangspunt van En nu écht! Nooit meer overgewicht!  is om een keuze te maken voor een 
goed functionerend, prima onderhouden, glanzend, authentiek, prettig zoevend en snorrend lichaam in 
plaats van een krakkemikkig verroest wrak met verpieterde spieren, vroegtijdige veroudering en klachten.  

Met een vitaal lijf en een ontspannen geest kunnen we de wereld aan. Ons zelfvertrouwen neemt toe, de 
angst verdwijnt, ons zelfbewustzijn groeit….heeeee…..wat is dat? Voelen we ons gelukkig?! 

En nu écht! is een levensstijl, geen tijdelijk programma. Hoe doen we dat? Kan iedereen het? Kost het 
veel tijd? Veel geld? Doet het pijn? Kunnen we onze gewoontes handhaven? Hoe lang duurt het? Op 
deze vragen geeft dit boek zeker antwoord, plus een heleboel tips en aanmoedigingen om je doel te 
bereiken: een gezond en gelukkig leven. 

We maken nu de keuze voor het voeden en koesteren van ons lijf en ons leven.  

Twee kanten, twee keuzes

http://onlibri.nl/link.axd?id=c7e9e1d5-b68e-4bfe-8304-6001c46f0fad
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Een gevolg hiervan zal onder andere zijn dat jouw lichaam een gewicht gaat bereiken dat bij jou past.  

We besluiten nu dat we gaan kiezen voor verandering.  

Jij neemt verantwoording voor je eigen lijf en je eigen leven.  

Zeg het maar hardop: er gaan dingen veranderen. En nu écht! Nooit meer overgewicht!

Wat je ook overkomen is en wat anderen ook zeggen. Alleen jij kunt die keuze maken.  

En ik wil graag je duwtje in de rug zijn. 

Twee kanten, twee keuzes
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2. Gelukkig leven, de definitie en het doel 
Aan de slag! We gaan bepalen wat voor jou een gelukkig leven inhoudt.  

Aan de slag 

Je missie. 
Neem een stuk papier, of open een document, Klik een lege pagina aan, schrijf op en vul aan: 
‘Ik  leid een gelukkig leven als….’. Je schrijft op wat voor jou een gezond en gelukkig leven 
inhoudt.
Schrijf het allemaal op. Tot in de details. Welke ingrediënten moet je leven bevatten? Wat 
moet er gaan, wat moet er blijven? Concentreer je op ‘lekker in je vel zitten’. 

Als je eenmaal begint te schrijven, komen de ingrediënten vanzelf. Als je lijstje volledig is maak je er een 
mooi verhaal van. We noemen het jouw missie. Dat is jouw doel en definitie van een gelukkig leven. Ik 
doe met je mee en heb dit geschreven:  

“Mijn missie: Ik woon in een mooi huis met genoeg kamers voor iedereen. Met mijn kinderen en man. 
Er is een tuin. Ik schrijf vanuit een werkkamer met openstaande ramen. Ik help mensen door hen in de 
richting van een gelukkig en gezond leven te leiden. Ik vind voldoening in mijn werk. Ik heb vrienden 
waar ik leuke dingen mee doe. Ik ben slank en stijlvol. Ik zorg goed voor mezelf. Mijn kleding zit mij 
lekker. Elke dag ga ik naar buiten om frisse lucht in te ademen en te bewegen. Ik voel mij sterk in mijn 
lijf en soepel. Ik maak door de lessen die ik geef en boeken die ik schrijf verschil in de levens van 
mensen en zo draag ik bij aan een prettiger wereld. Ik voel me gezond en gelukkig.” 

Dat is nogal wat! Wat heb jij geschreven? Misschien is jouw verhaal veel langer. Misschien staat er alleen 
maar: ik wil gewicht verliezen. We maken nu de keuze om zo te gaan leven dat we ons gezond en 
gelukkig gaan voelen. 

Het helpt echt om je missie uit te printen en in je portemonnee mee te dragen, op je koelkast te plakken, 
in je toilet op te hangen of naast je bed te leggen. Je moet jezelf er vaak aan herinneren.  

Sla je missie op als ‘werkboek En nu écht!’. Voila! Je hebt de aftrap gegeven! 

Over de kunst van gelukkig leven zijn en worden boeken vol geschreven. De mensen zijn, lijkt het, meer 
dan ooit op zoek. De traditionele godsdiensten boeten aan populariteit misschien in, maar we blijven 
nieuwsgierig naar de bron van alles.  

Persoonlijk ben ik overtuigd van de letterlijk onmetelijke kracht van de mens. Ik geloof dat we bijna op 
het punt zijn aangekomen van een nieuwe evolutie. We zijn over duizenden jaren geëvolueerd tot de 
wezens die we nu zijn. Zijn we nu klaar?

Ik denk het niet. Er is een explosief groeiende belangstelling voor het paranormale, het intuïtieve en 
spirituele. Ons zesde zintuig wordt het ook wel genoemd en dat zintuig ontwikkelt zich steeds meer.  

Gelukkig leven, de defi nitie en het doel
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Als je je verdiept in het onderwerp van het zesde zintuig kom je uiteenzettingen tegen over het trillen 
van energie. Energie, de universele kracht die in en om ons allen is, kan met een hoge of lage frequentie 
trillen. Hoe hoger de frequentie, hoe meer je in je kracht zit. En hoe liefdevoller jij je voelt naar jezelf 
toe en anderen. Interessant, niet?! 

Hoe bereik je de hogere trillingsfrequentie? Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. De een noemt 
het ‘in je flow zitten’, alles loopt lekker. De ander praat over synchroniciteit, alle schijnbare 
toevalligheden die als puzzelstukjes in elkaar vallen en synchroon lopen zodat er iets moois ontstaat. ‘Als 
een speer gaan,’ ‘Vleugels hebben,’ ‘Alles klopt’ zijn voorbeeldteksten van mensen waarvan de energie een 
hoge trillingsfrequentie heeft. Wij gaan die hogere trillingsfrequentie ook bereiken. Wij krijgen ook vleugels!  

Heb je wel eens van NLP, neuro linguïstisch programmeren, gehoord? Zoek het op internet en het 
komt 12.800.000 keer naar boven. Of je er interesse voor hebt of niet, is nu niet belangrijk.  

Het principe van NLP is dat je je een voorstelling maakt van hoe je wilt zijn of wat je wilt bereiken. Het 
innerlijke beeld dat ontstaat heeft een positieve invloed op je ervaren, je handelen en het bereiken van 
resultaten. De Amerikaan Anthony Robbins is een bekende NLP-deskundige (zijn boek Je Ongekende 
Vermogens is een miljoenenbestseller) evenals de Nederlandse Roy Martina. NLP is voor tienduizenden 
mensen over de hele wereld inspiratie geweest om de keus voor verandering te maken. 

Dr. Wayne Dyer schreef een boek dat in het Nederlands Willen is Kunnen heet. Deepak Chopra schreef 
onder andere in De Zeven Wetten van Succes hoe je succes kunt hebben in alle gebieden van het leven. 
Het voert veel te ver alle levenscoaches, goeroes, deskundigen en doctoren op te noemen. Wat zij 
allemaal doen is ons de weg wijzen naar dat doel dat we allemaal koesteren: geluk, gezondheid, rust en 
succes, op welk gebied dan ook.  

Het zijn allemaal zeer inspirerende schrijvers en in meer of mindere mate komt het trillen van energie in 
hun boeken steeds terug. Ook wij zullen het trillen de komende tijd gaan voelen. 

Uit het boek Een Ongewoon Gesprek met God van Neale D. Walsch springt één zin er uit: het is niet 
voldoende om iets te willen, je moet het doen of zelfs al zijn.

Ik ga je niet vertellen om elke dag voor de spiegel te gaan staan en tien keer te zeggen: ik wil gelukkig 
zijn. Ik ga je wél vertellen dat je het vanaf nu bent. Alles wat je in je missie hebt beschreven, bén je.  

Gelukkig leven, de defi nitie en het doel
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Aan de slag 

Een spelletje in de tijd. 

Doe na het lezen van deze gekaderde tekst je ogen even dicht en zie jezelf. Op straat, in de zon. Je 
loopt langs etalages, waar je natuurlijk een blik op werpt en je ziet jezelf. Een stralend mens, met een 
opgeheven hoofd en een tred die zelfvertrouwen uitstraalt. Iemand loopt je tegemoet en je zegt 
vriendelijk gedag. Je glimlach geeft de onbekende passant een blij gevoel. Je denkt: het leven is mooi. 
Mensen zijn aardig. Je kleren zitten je lekker en staan je goed. Je voelt hoe bij elke stap je sterke 
spieren spannen. Je voelt je mooi en zo sterk als een huis. Je voelt je gezond en gelukkig. 
Hoe ver weg of hoe dichtbij is deze situatie? Vanaf nu ben je deze persoon. 

Gelukkig leven, de defi nitie en het doel
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3. Voed en koester je lijf en je leven 
Je kent de vraag vast: als je nu zou horen dat je nog maar kort te leven had, wat zou je doen? En hoe te 
simpel het ook mag klinken: eigenlijk moeten we altijd zo leven!  

Maar wat vind je van deze: als je weet dat jij aan je leven kwaliteiten ontneemt die het zou kunnen 
hebben, zou je dat dan stoppen? Ja, toch? Want we ontnemen werkelijk ons lichaam en onze geest, zeg 
maar ons lijf en ons leven, kwaliteit.  

Ik weet niet hoe het bij jou is maar ik jakker vaak door zonder rust te nemen, slaap te kort, eet ongezond. 
Ik zeg nee tegen dingen die ik zou willen en ja tegen de dingen die ik eigenlijk niet wil. Ik houd me bezig 
met moeten in plaats van met zijn.

We vinden het niet gek dat een glas breekt als we het te hard aanpakken, of een gootsteen verstopt raakt 
als we er vieze troep ingooien, of een plant verpietert als we de aarde niet verversen, maar als onze body 
er de brui aan geeft fronzen we geïrriteerd de wenkbrauwen, duwen tegen beter weten in nog even door 
totdat de hele boel vastloopt en we niet meer weten waar het begin en eind van het probleem is.  

Weet je wat? We gaan stoppen met het misbruiken van ons lichaam en onze geest, het is verdorie onze 
tempel! Als deze tempel instort, kunnen we niet verhuizen naar een andere, maar liggen we bedolven 
onder de puinhopen en duurt het jaren eer de tempel weer staat. Als dat ooit nog kan. 

Voed en koester je lijf en je leven

NU TE KOOP!

GOOD FOOD
Méditerranée

http://www.onlibri.nl
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We gaan vanaf nu voor kwaliteit. Voor vitaliteit en blijheid. We hebben maar één leven, daar willen we 
toch uithalen wat er in zit? Er zit heel veel in ons leven wat er uitgehaald wil worden. Kom op, we gaan 
het gewoon doén. Hoe? We gaan ons lijf en leven voeden en koesteren. 

Aan de slag 

Keuken Cleaning 
Oké, oké. Genoeg peptalk. Time out voor actie. 

Je bent nu zo gemotiveerd om aan de slag te gaan dat we dat ook direct doen. Ga naar je keuken, pak een lege vuilniszak en trek je 
koelkast open. Stel jezelf de vraag: wat is misbruik, waarmee vergiftig ik mijn lichaam? Gooi die producten in de zak. Doe hetzelfde
met je keukenkastjes.
Wat er weg moet? 

� Alles waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken 

� Alles wat er al langer dan twee maanden in staat en waarvan je weet dat je het toch niet gaat eten/drinken 

� Volle melkproducten 

� Slagroom

� Witte rijst 

� Snoep en koekjes 

� Frisdranken met suiker 

Ongetwijfeld moet je nu naar de winkel om de kasten aan te vullen, maar lees eerst nog even verder! 

De definitie van voeden is ‘voedsel geven aan’, ‘bevorderen,’ of ‘aanwakkeren’. 

De definitie van koesteren is ‘goed verzorgen’. 

Wij gaan dus voedsel geven aan ons lijf en ons leven, het aanwakkeren en goed verzorgen. 

Ons lijf en leven hebben drie dingen nodig: goede voeding, beweging en ontspanning. Op deze drie 
zaken concentreren we ons in dit boek. Voor het succes van En nu écht! Nooit meer overgewicht! gaan
we uit van:

Drie principes:  

- nooit meer de woorden diëten of lijnen in je mond nemen,  
- bewegen op je eigen kracht en 
- ontspannen met je eigen handen.  

Voed en koester je lijf en je leven
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Vier methodes:

- genieten van voeding,  
- fitwalking,  
- spierbeheersing  
- en handoplegging 

Tien elementen: 

- voed en koester je lijf en je leven 
- eet per dag verplicht 1 stuk van je favoriete lekkernij 
- beweeg en eet zoals de natuur het bedoeld heeft 
- beschouw je lichaam als je beste vriend 
- maak van elke activiteit een bewust en plezierig ritueel  
- beweeg in je optimale vetverbranding zone 
- eet zoveel mogelijk regenboog voedsel 
- drink calorievrij 
- laat je spieren niet verpieteren 
- luister naar je hartintelligentie 

Vanaf nu vergeten we het nooit meer: 

Het 1e element: 

Voed en koester je lijf en je leven! 

Voed en koester je lijf en je leven
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4. Het principe van overgewicht en calorieën  
We hebben vastgesteld dat we uiteindelijk gelukkig willen zijn. De link is gelegd naar ‘lekker in je vel 
zitten’ en vervolgens naar het ontdoen van ballast in je lijf, inclusief je hoofd. Deze ballast noemen we 
vanaf nu overgewicht.  

Hoeveel overgewicht heb jij letterlijk aan je lichaam? Daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar voor de 
spiegel te gaan staan en te voelen hoe je kleding om je lichaam zit. 

Misschien weet je het exact. Je kunt het laten berekenen bij de huisarts, een gewichtspraktijk of  
diëtiste, fitnessclub of op internet. Tik op je zoekmachine ‘ideaal gewicht’ en meer dan een miljoen 
links verschijnen!  

De volgende cijfers gelden voor mannen en vrouwen vanaf 19 jaar. 

Drie doe-het-zelf methodes om te bepalen of je overgewicht hebt (als je dat nog niet wist!). 

1. BMI berekening. BMI = Body Mass Index en geeft een verhoudingsgetal tussen je lengte en gewicht. 
2. Vetpercentage berekening. Deze berekening werd vijftien jaar geleden door het British Journal 

of Nutrition geïntroduceerd. 
3. De meetlintmethode. 

Aan de slag 

Het berekenen van onze lichaamsgegevens.  

Je hebt een goede weegschaal, een rekenmachine en een meetlint nodig. 

1. Jouw BMI = gewicht : lengte x  lengte (in meters, dus bv. 1.70) Is deze waarde tussen de 18.5 en 24.9? Dan heb je een gezond
gewicht. Misschien wil je nog enkele kilo’s kwijt om nog lekkerder in je vel of in je kleding te zitten! Is je uitkomst hoger dan 24.9? Dan 
is er werk aan de winkel om af te vallen. Zit je onder de 18,5, dan mag er gewicht bij. 
2. Jouw vetpercentage = (1,2 x BMI) + (0,23 x leeftijd) – (10,8 x geslacht) – 5,4.  
Vul bij geslacht een 1 in als je een man bent en een 0 als vrouw.
Is de uitkomst tussen de 25-34% als vrouw of 15-25% als man? Dan word je gewicht beschouwd als gezond.
3. Pak een centimeter en meet je taille. Voor mannen is een taille omvang van maximaal 94-102 en voor vrouwen van maximaal 80-88
cm. normaal.
En weet je, als je toch bezig gaat: meet alle lichaamsdelen!  
Vul de cijfers in en je startgegevens zijn compleet! 

Plak deze gegevens in je werkboek En nu écht!  

Het principe van overgewicht en calorieën
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Zet er met grote letters boven: En nu écht nooit meer!

Gewicht  : 
BMI   : 
Vetpercentage  : 
Omvang borst  : 
Omvang taille  : 

Omvang heupen  : 
Omvang linkerdij : 
Omvang rechterdij : 
Omvang linkerkuit : 
Omvang rechterkuit : 

Op de zeer aan te bevelen website van het Voedingscentrum is je BMI ook eenvoudig te berekenen. 

Zie: games.voedingscentrum.nl/body_mass_index/body_mass.html 

Tot zover de cijfers. Er is over gewicht, vetmassa, spiermassa en lichaamsvocht heel veel te vertellen. Dat 
doe ik nu niet. Je hebt zojuist de keus gemaakt je van overgewicht te ontdoen en staat vast te popelen om 
te gaan werken aan dat doel. De lichaamsberekening is slechts belangrijk om je vooruitgang te kunnen 
bijhouden. We gaan onszelf geen getal als doel stellen om af te vallen. Natuurlijk is het heel stimulerend 
om op de weegschaal de progressie bij te houden, maar de belangrijkste eikpunten zijn: hoe zit je kleding, 
hoe zie je er uit in de spiegel en het allerbelangrijkste; hoe voel jij je? 

We komen tot de kern van lichaamsvet verliezen volgens En nu écht! Nooit meer overgewicht!  

 Deze is gebaseerd op het volgende concept: 

� 1 kilo vetweefsel bestaat uit 7000 kcal. 
� 1 pond vetweefsel dus uit 3500 kcal. 
� Wil je 1 pond vet kwijtraken in een week, dan moet je 3500 kcal. verliezen. 
� Dat is per dag 500 kcal. 
� Dat kun je doen door anders te eten en drinken, of 
� Door meer te bewegen, of 
� Door een combinatie van anders eten en bewegen. 

Wij gaan voor dit laatste. 

We gaan de vetkaars aan beide kanten aansteken en smelten zo het snelst het vet weg. 

Lukt het je om per dag 500 kcal. meer te verbruiken dan nu, dan ben je over een maand twee kilo vet 
lichter. Niet slecht!  

Een kilocalorie is de eenheid die warmte-energie meet. De nieuwere term, joule, heeft de populaire term 
kcal. nog altijd niet verdrongen. 1 kcal. is 4,2 joules. 

Het principe van overgewicht en calorieën
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5. Het tweede element 
En Nu écht! Nooit meer overgewicht! is geen ingewikkeld mysterie. Er is echter wel iets bijzonders aan de 
hand. Er zijn tien elementen die tezamen het succes bepalen van het slagen van jouw missie! 

We weten wat het eerste element, voed en koester je lijf en je leven, inhoudt.  

Het tweede element zal je verbazen. Ik kom er zo op terug! Voor nu: 

Kom achter je computer vandaan. Het is tijd om je benen te strekken. We gaan winkelen! Je koel- en 
keukenkastjes zijn leeg en moeten worden aangevuld. 

Aan de slag 

Naar buiten 

� Poets je tanden 

� Kam je haren 

� Drink een glas water 

� Verzorg je lippen (ook eventueel voor mannen als je last van droge lippen hebt) 

� Trek schoenen aan waar je goed op kunt lopen 

� Zet de vuilniszak uit de keuken klaar bij de voordeur 

� Kopieer onderstaand boodschappenlijstje 

Het tweede element

http://onlibri.nl/link.axd?id=2bd58390-3699-42b4-b0b0-2a5b4a68ba93
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En Nu écht! Nooit meer overgewicht! is een levensstijl. Jij bepaalt voor het grootste deel wat voor 
boodschappen er in je keuken komen. Het is ten slotte geen tijdelijk dieet, en je moet je lekker in je vel 
voelen, anders houd je de levensstijl niet vol. Ik help je deze eerste keer een eind op weg: 

� Knäckebröd 
� Volkoren

ontbijtkoek 
� Volkoren beschuit 
� Muesli naturel, 

zonder rozijnen en 
suiker en niet 
krokant

� Magere yoghurt 
� Magere melk 
� Karnemelk 
� Eieren
� Walnoten
� Cashewnoten 
� Volkoren rijst 
� Aardappelpuree 
� Aardappelen 

� Pindakaas
� Appelstroop 
� Sandwichspread
� Ham
� 20-30+ kaas 
� Magere brie 
� Hüttenkäse 
� Mozzarella
� Potje mini asperges 
� Magere smeerkaas 
� Bananen 
� Appels
� Kiwi’s
� Thee (koop ook een 

pakje bijzondere thee) 
� Citroensap 
� Favoriete 

limonadesiroop
� Alfalfa
� Ananas, vers of uit 

blik
� Rode en groene 

paprika 
� Wortelen
� Tomaten 
� Komkommer 
� Blikje tonijnsalade op 

water 
� Halvanaise
� Tomatenketchup 
� Volkoren brood 

Uiteraard, denk je, er staat geen snoep op de lijst. 

Maar nu komt het bijzondere: je koopt ook een zakje van je favoriete lekkernij! Of een klein flesje wijn! 

Let wel: zak-juh, fles-juh!

Het mag een zakje zijn van niet meer dan 25 – 40 gram, of een flesje van 250 cl. 

Houd je van hartig: dan is het een zakje chips (25 gram). Houd je van zoet, dan koop je een klein zakje 
M&M’s (38 gram). 

Vaak kun je deze minizakjes niet los in de supermarkt kopen, maar slechts in familieverpakking. Of je 
moet er voor naar een benzinepomp. Dit is een hel belangrijk onderdeel van je succes om je nu echt voor 
altijd van overgewicht te ontdoen: 

Het 2e element: 

Elke dag eet/drink je 1 stuk van je favoriete lekkernij. 

Dat is je snoeprantsoen en daar moet je het bij laten. Je mag het snoepen over de hele dag verdelen of in 
een keer nemen. Het is een bewezen manier om gewicht kwijt te raken hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt.  

Het tweede element
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Kijk, snoepen, snaaien, ons te buiten gaan, doen we allemaal op zijn tijd. Laten we dat vanaf nu als een 
gegeven beschouwen. Wellicht heb je al heel wat pogingen ondernomen om jezelf een streng dieet op te 
leggen. En hoe liep dat af?  

Aangezien we een levensstijl willen creëren die we een leven lang vol houden en waar we volop plezier 
mee beleven moeten de ingrediënten prettig zijn. Voor wijn en bier geldt hetzelfde. Koop, net als bij de 
snoep, het liefst 1 flesje per dag. Waarom? 

1) het verleidt je niet tot teveel eten en drinken en  
2) het noodzaakt je tot een dagelijkse loop naar de winkel.  

Vind je dat wat overdreven, sla dan meerdere stuks in, maar houdt je aan onze rantsoenregel: één stuk per 
dag. Koester je lekkernij en geniet ervan! 

Hopelijk is er een winkelcentrum of supermarkt op loopafstand en gaan we nu, gewapend met de lijst, 
lopend op weg om boodschappen te doen. De eerste stop is bij een huishoudwinkel waar je een 
boodschappenkar aanschaft. Vanaf nu doe je lopend je boodschappen! 

Ik hoor het eerste protest. Het kan niet. Je hebt een druk leven, moet na je werk je kind van de opvang halen, rijdt dan altijd
direct door naar de supermarkt en haalt in 1 keer alle boodschappen voor de week. Mmmmm. 
Lukt het echt niet? Kan je de auto niet thuis parkeren, lopend je kind en de boodschappen halen, onderweg je hoofd leeg 
makend, lucht insnuivend, de dag overdenkend en besprekend, samen de boodschappen uitzoekend, en voldaan thuiskomen, 
wetend dat je vanavond niet meer de deur uithoeft voor de sportschool omdat je de dagelijkse portie beweging al hebt gehad?  
Is het echt onmogelijk, parkeer dan je auto zo ver mogelijk weg van de supermarkt en loop de winkel in. Na het winkelen 
terug naar de auto en weer heen en weer naar de winkel om de winkelwagen terug te zetten.  

Neem op de terugweg 3 grote lege dozen en een verse bos bloemen van het seizoen mee! 

Aan de slag 

We gaan! 

� Vuilniszak mee 

� Boodschappenlijst op zak 

� Boodschappenkar kopen bij de huishoudwinkel 

� Boodschappen doen 

� 3 lege dozen meenemen 

� En bloemen 

Je bent weer thuis. Staan je bloemen mooi gerangschikt in de vaas? Kook water, pak je mooiste mok voor 
je bijzondere thee (momenteel ben ik verslaafd aan een thee met de prachtige naam Tension Tamer) en zet 
een muziekje op.  

Het tweede element
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Een aantal nummers die op ons nieuwe En Nu écht! Nooit meer overgewicht! lijf zijn geschreven zijn: 

- I Will Survive – Gloria Gaynor 
- Imagine – John Lennon 
- Live is Life – Opus 
- A Thousand Beautiful Things – Annie Lennox 

- I Want To Break Free – Queen 
- I Am What I Am – Gloria Gaynor 
- The Voice Within – Christina Aguillera 
- Unwritten – Natasha Bedingfield 

Laat de tekst van dit laatste nummer je inspireren: 

Reaching for something in the distance   Reik naar iets in de verte 
So close you can almost taste it    Zo dichtbij dat je het bijna kunt proeven 
Release your inhibitions     Laat je remmingen los 
Feel the rain on your skin    Voel de regen op je huid 
No one else can feel it for you    Niemand kan het voor jou voelen 
Only you can let it in     Slechts jij kunt het binnenlaten 
No one else, no one else     Niemand anders, niemand anders 
Can speak the words on your lips    Kan de woorden op jouw lippen spreken 
Drench yourself in words unspoken   Drenk jezelf in onuitgesproken woorden 
Live your life with arms wide open   Leef je leven met je armen wijd open 
Today is where your book begins    Vandaag is waar jouw boek begint 
The rest is still unwritten     De rest is nog ongeschreven 

Vandaag is jouw boek begonnen! 

Het tweede element
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6. De houtkachel 
Je overgewicht is er niet in een week aangekomen en is er ook niet in een week af. Echt niet. Je lichaam is 
superslim en laat zich echt niet in de luren leggen. 

Als jij van vandaag op morgen heel weinig gaat eten, verlies je even gewicht. Dit is vooral water. Je voelt je 
slap, zeker niet ‘lekker in je vel’ . Binnen een paar dagen denkt je lijf: ‘Wat gebeurt er? Er komt bijna geen 
voedsel naar binnen. Ik ga heel spaarzaam om met het verbruiken van die voeding anders ben ik zo  
door de voorraad heen!’ En zo vertraagt je lichaam, als een soort noodmaatregel,  de stofwisseling, het 
omzetten van voeding naar energie. Er wordt slechts heel spaarzaam calorieën verbrand. 

Zie je lijf maar als een houtkachel, of een open haard. Als de kachel mooi schoon is en je legt er de juiste 
houtsoort in die goed droog is en je rookkanaal is vrij van obstakels en wijd geopend voor zuurstof, dan 
raast je kachel als de beste. Hij geeft warmte en licht, een hoog oplaaiend vuur. Om zo prachtig te branden 
moet er regelmatig nieuw hout op het vuur gelegd worden. Er moet een beetje gepookt en geschoven 
worden, misschien wat gewapperd. Mensen komen graag om dit vuur heen zitten en het kacheltje staat  
fier te stralen. 

Maar…..als we nat, hard hout op de stapel leggen, er papier bijgooien en een plastic zak, stort het vuur in. 
Het smeult nog een beetje en wapperen en poken heeft geen zin. Het rookkanaal raakt verstopt en er 
ontstaat een nare stank. Als we helemaal niets meer in de kachel stoppen gaat het vuur steeds lager branden, 
tot het uit gaat. Niemand wil om dit kacheltje zitten. Het geeft geen energie, het voelt koud en donker. 

Leg je de link? De stevige, goed gebouwde open haard is jouw lichaam. Het rookkanaal zijn je longen en 
bronchiën, het hout is je voeding, het wapperen en poken je beweging, het houtaroma is jouw 
lichaamsgeur, het hoopje zachte as je ontlasting. 

Of is dat koude, haperende geval jouw slecht doorbloede en slecht gevoede lichaam, met verstopte aderen 
en weinig energie? Helpt zelfs een flinke scheut spiritus (lees: alcohol) maar heel tijdelijk om de vlam te 
doen ontbranden en net zo hard weer te laten doven waarna het nog moeilijker is om de circulatie weer op 
gang te brengen? Brrrrr. You get the picture. 

De houtkachel
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7. Strafwerk en koesteren 
Voeden en koesteren van ons lichaam is dus meer dan ooit het devies. 

Maar…we zijn ook mensen…die rare wezens, weet je nog? En niets menselijks is ons vreemd. We weten 
nu al dat we ons lichaam en, trouwens ook onze geest, regelmatig zullen misbruiken. Zullen vergiftigen 
met slechte brandstof die onze inwendige vlam afbreekt in plaats van doet oplaaien.  

Wat doe je als iemand vergif heeft ingenomen? Je probeert de boel te neutraliseren. Je probeert te 
verdunnen, vaak met water; of het raam open te zetten zodat de lucht klaart. Met je lichaam kan je dat ook 
doen. We weten meestal heel goed dat we over de grens van ‘wat gezond is’ zijn gegaan. Ons lichaam laat 
ons dat weten door een vol gevoel in je maag, een opgeblazen buik, winderigheid, boeren, duizeligheid, 
misselijkheid, een sloom gevoel, trillerigheid, trage, zware bewegingen en weinig energie. 

De oplossing? En nu écht!?

Probeer de schade te beperken door te neutraliseren. En door je lichaam en geest te voeden en koesteren. 
Stel, je hebt teveel gegeten. Je voelt je daardoor helemaal niet lekker. Vinger in je keel is geen optie. Je 
beschadigt je slokdarm, je maag raakt nog meer van slag, er kan blijvend letsel ontstaan. Er zit niets anders 
op dan het lichaam het voedsel te laten verteren, het via je darmen naar buiten te werken en er een streep 
onder te zetten. Je kunt het verteren en verbranden van de kilocalorieën een handje helpen door iets 
lichamelijks te doen. 

Strafwerk en koesteren

      Nannet’s
                   Body-N-Balance Pilates Studio  

  Pilates - Nan Chi – Fitwalk – Reiki – Personal coaching 

En nu écht! Nooit meer overgewicht! 
Actief dagevenement voor bedrijf of vereniging

- Voedinganalyses (ook per e-mail) 

- Bedrijfsworkshops in de Studio of op locatie 

- Familie/vriendinnen/vrijgezellen uitjes 

- Countdown naar de mooiste dag 

- 7 dagen per week Pilates 

- 4x per week fitwalks 

- Abonnementen & strippenkaarten 

- Kleine groepen & persoonlijke begeleiding 

- Reiki voor jong & oud 

www.nannet.net  06-51187209 

http://onlibri.nl/link.axd?id=76dba878-6dee-4c6e-9cdb-31ae917b1030
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Het gaat als volgt: 

� Je hebt een zak chips/drop/koekjes leeggegeten 
� Je voelt je schuldig en beroerd 
� Je gooit de verpakking weg, ruimt de boel op (= neutraliseren) 
� Je poetst je tanden (= neutraliseren) 
� Drinkt een glas water (= neutraliseren) 
� Kamt je haren 
� Verzorgt je lippen 
� Trekt je loopschoenen aan. Frisse lucht! 

Eén nuance: we noemen het geen strafwerk, maar koesteren. Dus, hup, naar buiten en maak je lijf weer 
blij. We slaan twee vliegen in één klap, want we doen buiten meteen een karweitje.  

Karweitjes: 

(Tussen haakjes het aantal verbruikte calorieën dat je ongeveer (afhankelijk van lichaamsgewicht) per half 
uur  verbruikt.) 

� Oud papier en glaswerk wegbrengen  (160 kcal.) 
� Boodschappen halen   (160 kcal.) 
� De heg snoeien    (200 kcal.) 
� Het pad vegen    (150 kcal.) 
� Het gras maaien    (200 kcal.) 
� De schuur opruimen   (80 kcal.) 
� Het balkon schrobben   (120 kcal.) 
� De ramen lappen   (110 kcal.) 
� De hond uitlaten   (160 kcal.) 
� Kop thee drinken bij een kennis (lopend) (160 kcal.) 
� Auto wassen    (200 kcal.) 

Bij thuiskomst: streep er onder. Je hebt het goed gemaakt en gaat weer verder. 

Hier hebben we het derde element van het succes van En nu écht! Nooit meer overgewicht! 

Het 3e element: 

Beweeg en eet zoals de natuur het bedoeld heeft met ons lichaam. 

Het lichaam is gemaakt om te bewegen en als we honger krijgen van het bewegen gaan we op zoek naar 
voedsel en eten tot het hongergevoel weg is. De verstandintelligentie (je hebt ook een hartintelligentie, 
komen we op terug) van de mens heeft ons ver gebracht, maar ten opzichte van ons lichaam heeft het ons 
in sommige gevallen ook ver van huis gebracht. 

Strafwerk en koesteren
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Waar vind je nog prominent trappen in warenhuizen, kantoren of hotels? Ze fungeren vaak slechts nog als 
nooduitgang. Terwijl het qua ‘lekker in ons vel zitten’ en overgewicht kwijtraken juist onze rédding kan zijn.  

Draai het idee om: de liften en roltrappen gebruik je alleen als je in nood bent, dat wil zeggen bepakt en 
bezakt met koffers of tassen. Anders: lopen! 

Strafwerk en koesteren
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8. Rituelen 
Begint het je al te dagen waar we mee bezig zijn? 
Ons ultieme doel is geluk – we bereiken het door ballast (= gewicht) in ons lichaam, inclusief hoofd, te 
verminderen en ons lijf te voeden en koesteren – we stoppen het misbruiken van ons lijf en onze geest.  

Dan ontstaat er een prachtige wisselwerking: het overgewicht, het vet, de zorgen en de angsten smelten weg. 
Je gaat inzien dat je geest en je lichaam je beste vrienden zijn en plat gezegd: die zadel je niet op met troep! 

Aan je beste vrienden besteed je aandacht, daar maak je plezier mee en die geef je nu en dan een cadeau. 
Als je met je beste vriend bent is het leven leuk. 

Hee, die beste vriend heb je al bij je!  

Misschien heb je haar of hem wat verwaarloosd en is zij of hij daardoor van slag, maar je beste vriend: dat 
ben je zelf!  

Nu is het zaak om het vertrouwen van je beste vriend weer te herwinnen. Je gaat je beste vriend laten zien 
dat op jou te bouwen is. Dat je je woord kunt houden en dat het prettig toeven is bij jou. Elke dag weer ga 
je dat laten zien. Je doet dat onder andere door middel van je rituelen. 

Het 4e element 

Beschouw je lichaam als je beste vriend! 

Rituelen worden in de Dikke van Dale omschreven als plechtigheden en ceremonieën in verband met 
belangrijke momenten van het leven. 

Laten we vaststellen dat elk moment belangrijk is! Een moment is namelijk het enige dat je hebt, het 
volgende moment kan alles anders zijn. En van elk moment kun je iets bijzonders maken door middel van 
rituelen. Vandaar het tanden poetsen, haren kammen en lippen verzorgen voor je de deur uitgaat. Dit 
ritueel fungeert als verfrissing en als afsluiting. Je was met iets bezig, gaat over tot wat anders en om dat 
aan je lichaam en geest duidelijk te maken voer je het ritueel van tanden poetsen, haren kammen en lippen 
verzorgen uit.  

Vandaar ook het bloemen kopen, thee maken en muziek opzetten. Maak van het moment dat jij thuis bent 
een belangrijk moment en geniet met al je zintuigen.  

Rituelen zijn de slingers in je leven en maken alles tot een feest!  

Het volgende ritueel dat ik wil introduceren is het ritueel van puin ruimen! 

Rituelen
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Het 5e element: 

Maak van elke activiteit een bewust en plezierig ritueel 

Rituelen
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9. Puin ruimen 
In het kader van ballastverwijdering gaan we puin ruimen. We hebben alweer lang genoeg gezeten! De 
volgende beproefde puinruimmethode werkt altijd: 

Je hebt bij de supermarkt drie grote dozen gehaald, je hebt nog wel vuilniszakken of misschien plastic 
uitvouwkratten. Eén bak of zak krijgt het label ‘weggooien’, één het label ‘bewaren’ en één ‘weet ik nog 
niet’. We pakken al je kamers aan en beginnen met de badkamer.  

Je leest je missie naar een gelukkig leven nog een keer en sluit een paar tellen je ogen. Je ziet jezelf voor je.  

Trek comfortabele kleren aan, poets je tanden, drink een glas water en zet een lekker muziekje op.  

Je zegt: En nu écht!, stroopt je mouwen op, klikt of legt dit boek weg en stapt je badkamer binnen.  

Grondig bekijk je al je schoonheids- en verzorgingsproducten.  

Neem alles even in je hand en bedenk of je het gebruikt, ooit nog gaat gebruiken, of het bij je past, nog 
houdbaar is of dat het alleen maar ruimte inneemt.  

Puin ruimen

http://onlibri.nl/link.axd?id=b2cb5b3e-22e7-48af-81d2-c0b8329aecfd
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(Voor je nu als man afhaakt en denkt: dit is niets voor mij: ja, met je badkamer ben je wellicht eerder klaar 
dan een dame. Wat dacht je ervan om vervolgens de schuur, de box of de garage aan te pakken? Of de 
zolder? Ik denk dat het een hele klus kan zijn dus denk vooral aan het ritueel van het jezelf gezellig maken 
met comfortabele kleding, een muziekje en iets te drinken.  

Een lichamelijk zware klus als het opruimen van je garage of zolder kan je al gauw 400 kcal. verlies aan 
calorieën opleveren. Neem je drie dozen mee en gooi weg, bewaar of weet het nog niet!) 

Zie steeds je zelf voor je zoals je bent in jouw beschreven doel.  

Oud gereedschap, is het een boor of een föhn, weg er mee. Misschien is of het geurtje allang oud, de verf 
of oogschaduw niet meer flatteus, en de beits of nagellak geklonterd. Weg ermee!  

Stop ondertussen je badjas in de wasmachine, spuit schimmelvreter op de verkleurde voegen van je 
badkamertegels en zet je toilet in het sop. Heb je een vloerkleedje liggen? Kan dat nog? Is het schoon?  

Neem je voor een mooi blocnote aan te schaffen dat je gebruikt om je boodschappen en ideeën op te 
schrijven. Misschien ligt er wel een mooi, leeg schrift ergens in een kast. Aangeschaft voor iets, je wist niet 
wat. Je hebt het aangeschaft voor dit moment en je gaat het nu gebruiken. 

Schrijf op dat je een luchtverfrisser of wc-blok wilt kopen, een nieuwe wc- en tandenborstel, frisse 
tandpasta, een geurig stuk zeep (de ouderwetse Maja zeep wekt nostalgie naar oma’s tijd op!), 
scheerschuim, scheermesjes, goede shampoo, conditioner, douchegel, bodylotion en zelfbruiner. Heb je 
een favoriete dag- en nachtcrème, mascara en lippenstift? Check of je genoeg hebt. 

De ‘bewaar’ – spullen gaan terug in de kast, de ‘weet ik nog niet’ –spullen blijven in de doos en de 
‘weggooi’ –spullen gaan…….je raadt het. 

Hier laten we het even bij. Het doel is dat je letterlijk en figuurlijk ruimte maakt voor verandering. Voor 
nieuwe dingen en ideeën.  

Als je zin hebt maak je nu weer een fikse wandeling, vanaf nu een fitwalk genaamd, naar de drogist om je 
badkamerspullen te kopen. Misschien wil je een geurkaarsje op je wastafel, of een flesje met een mooie 
bloem er in.  

Heb je een voldaan gevoel? Ik hoop het!  

Wil je jezelf een cadeautje geven? Doen! Een lekker geurtje? 

Als het je te duur is vraag je de verkoopster om een monsterflesje.  

En als je weer thuis bent stap je onder je frisse douche, scheer je je glad en smeer je je in met je nieuwe 
zelfbruiner. Er zijn geweldige bruiningscrèmes op de markt die je een natuurlijke vakantiekleur geven. Je 
spiegelbeeld geeft je een oppepper. You’re on your way, baby! 

Dit is wat wordt bedoeld met de levenswijsheid: ‘Wees niet te gefocust op je einddoel, maar geniet van de 
weg er naartoe’. Het grappige is dat het geluksgevoel dat je nu voelt in je glimmende badkamer, ook je 

Puin ruimen
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einddoel is: geluk! De trillingfrequentie van je energie is ongetwijfeld hoger dan voorheen, je zit in je flow 
en dus: we hebben de smaak te pakken en gaan zo door met puin ruimen. 

Voor we de volgende kamer onder handen nemen echter eerst een uitleg over weer een van de pijlers van 
En nu écht! Nooit meer overgewicht!: fitwalking. 

Puin ruimen

      Beleef 8 dagen 

Hongkong  
      met Cathay Pacific
al voor c 931,- all-in 

Inclusief:
  non-stop retourvlucht met Cathay Pacific
   5 nachten (6 dagen) in een centraal gelegen  

4-sterren hotel inclusief transfer en late check-out 
  10 kg. extra bagage op de retourvlucht...  

Shop till you drop!
   gratis halve dag Hongkong Island Tour
   kortingsvouchers voor transport, tours, restaurants, etc.

Prijzen
  Pakket incl. vlucht in economy class: c 931,- all-in*

   Pakket incl. vlucht in business class: c 2.531,- all-in*

Vertrekdata in 2007
1/3/6/8/10/13/15/17/20/22/24/27/29/31 - mei
3/5/7/10/12/14/17/19/21 - juni

Informatie en boekingen
   020 - 653 2010 (tijdens kantooruren)
@ nl_reservations@cathaypacific.com
 i www.cathaypacific.nl

Meer informatie over Hongkong
www.discoverhongkong.com - 
www.hkentertainment.com - www.hkclubbing.com 
- www.hkoutdoors.com - www.12hk.com

 *  prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en overige toeslagen.  
Voor alle vertrekdata geldt dezelfde prijs. Prijzen zijn op basis  
van een 2-persoonskamer. Voor een 1-persoonskamer geldt  
een toeslag van € 175,- voor 5 nachten.

http://onlibri.nl/link.axd?id=ff11b4b9-9e5a-44e9-8912-f21d68fc0b8d
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10. Fitwalking 
Fitwalking is lopen in een stevig tempo. Het criterium is dat je nog moet kunnen converseren zonder 
buiten adem te raken. Fitwalking heeft alle elementen van een gezonde workout in zich: conditie, kracht 
en uithoudingsvermogen worden versterkt en de lichaamsvormen worden gestroomlijnder.

Fitwalking of fitlopen is sportief wandelen, powerwalken wordt het ook genoemd. Dit betekent stevig 
doorlopen met een tempo van 6 à 7 km. per uur. Door een krachtige armbeweging en een sterke afzet van 
de voet zijn veel spieren tegelijk actief. Daardoor komt de hartslag op een niveau dat nodig is om vet te 
verbranden en conditie op te bouwen.  

Daarnaast heeft fitwalking extra voordelen:  

� Het speelt zich af in de buitenlucht  
� Vergt geen overmatige concentratie met betrekking tot ingewikkelde combinaties  
� Stimuleert de sociale contacten  
� Is niet blessuregevoelig
� Is geschikt voor alle leeftijden  

Waarom is fitwalking zo gezond? Het: 

� vermindert de kans op hart- en vaatziekten  
� verbetert de conditie van hart en bloedvaten  
� verlaagt het cholesterolgehalte  
� heeft een bloeddrukverlagend effect  
� brengt het lichaamsgewicht op peil  
� vermindert de kans op osteoporose (botontkalking)  
� verbetert het algemene uithoudingsvermogen en het fitheidgevoel  
� versterkt de spieren en vergroot de spierkracht  
� belast de gewrichten minimaal  
� vermindert depressiviteit en onlustgevoelens 

Dit laatste wordt door deskundigen als huisartsen, psychiaters en psychologen steeds vaker onderschreven. 
Een goed gesprek en een flinke wandeling in de buitenlucht kan meer positiviteit opleveren dan 
antidepressiva of andere stimulerende middelen. Fitwalking is een natuurlijke manier om het hoofd leeg te 
maken, van ballast te verlossen, en zou het medicijngebruik kunnen terugdringen. Tegelijkertijd is het een 
van de meest effectieve manier om ons te ontdoen van overtollig lichaamsvet! 

De techniek van fitwalken is eenvoudig. 

Belangrijk is dat je schoenen draagt die lekker zitten: de goede maat en voldoende steun aan de onder- en 
zijkant van je voet. De schoenzool moet de stappen op steen en beton goed kunnen opvangen.  

Fitwalking
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Je begint te lopen en trekt je schouderbladen licht naar beneden en naar elkaar toe op een ongeforceerde 
manier. Alsof de bladen met een los strikje aan elkaar verbonden zijn. Hierdoor heb je de borstkas meer 
geopend en kan er veel zuurstof in je longen stromen.  

Bij elke stap die je zet span je de bilspier van het been waarmee je afzet (het been dat dus ‘achter’ staat) 
extra aan. Je knijpt je bilspier, hier komt de term ‘billen knijpen’ die je nog vaker van me zult horen, vandaan!  

De armen bewegen mee met je pas. Je kunt de armen gebogen houden, of gestrekt en ze bewegen met 
elke stap krachtig langs je lichaam. Hierdoor breng je de bloed/zuurstofcirculatie nog meer op gang, 
verhoog je het calorieverbruik en gebruik je meer spieren, bijvoorbeeld de schuine buikspieren van je taille. 
Last but not least, trek je je onderbuik licht in de richting van je stuitje. Het is alsof er een grote magneet 
onder de huid van je buik zit die je buikspieren richting je onderrug trekt.  

Fitwalking 

� Kan altijd en overal 
� Is gratis 
� Kan net zo lang duren als jij wilt 
� Doet het lichaamsvet wegsmelten en onze eigen lichaamscontouren naar voren komen 
� Geeft na afloop een natuurlijke voldoening of ‘high’ door het aanmaken van endorfine, de 

natuurlijke opbeurende stof 
� Verbruikt, afhankelijk van je conditie, 300 tot 750 kilocalorieën per uur 
� Brengt ook je belangrijkste spier in betere conditie: je hart! En waar zou je zijn zonder je hart?! 

Elke dag een uur fitwalken zou jou dus al de 500 kcal. vermindering kunnen opleveren waar wij eerder 
over hebben gesproken. Dan hoef je aan je eetgewoontes niet eens wat te doen! 

Dit gaat altijd op: als jij veel kilocalorieën wilt innemen en geen overgewicht wilt, moet je heel veel 
bewegen om de balans te houden. Topsporters en bodybuilders zijn het bewijs. De bekende borden vol 
spaghetti zijn noodzakelijk om de razende houtkachel van deze sporters te blijven voorzien van brandstof. 

Hoe weet je nu of je snel genoeg fitwalkt om bijvoorbeeld 500 kcal. per uur te verbranden? 

Ons doel was: overgewicht kwijtraken, en dus is het belangrijk dat we vet verliezen. 

Hiermee komt de term vetverbranding zone in beeld. 

Het is belangrijk dat je met je zogenaamde optimale vetverbranding hartslag loopt.  

Dit is het aantal hartslagen per minuut waarbij jij het looptempo een tijd kunt volhouden zonder uitgeput 
te raken, maar waarbij je ook weer niet fluitend om je heen kijkt, gezellig keuvelend en slenterend. Dit 
laatste doet praktisch niets voor je vetverbranding, het eerste houd je niet lang vol en doet dus ook niet 
veel voor de vetverbranding. 

Er is, onder andere op internet, heel veel te lezen over vetverbranding. Ga maar eens kijken op 

Fitwalking
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Fitwalking met een optimale vetverbranding hartslag is een bewezen en prettige manier om dat  
doel te bereiken. 

Aan de slag 

Je optimale vetverbranding hartslag. 
Vul het volgende sommetje in: 

220 minus je leeftijd = 
60% hiervan =   90% hiervan =  
Voorbeeld: 220 - 44 = 176 
60% hiervan = 106  90% hiervan = 158 

Uitleg:

Ik zit in mijn optimale vetverbranding zone als mijn hartslag niet lager is dan 106 slagen per minuut (of 
beats per minute, BPM) en niet hoger dan 158 BPM. Als je deze twee getallen optelt en door twee deelt 
( = 132), dan zou je kunnen zeggen dat je met een hartslag van gemiddeld 132 BPM na een uur optimaal 
vet hebt verbrand. Volg je me nog? 

Fitwalking

http://onlibri.nl/link.axd?id=502f17a8-247e-472d-a26e-f2fd7bd904f6
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Natuurlijk verbruik je ook super veel calorieën als je nog harder je best doet en je hartslag hoger is dan 158 
BPM, maar: 

a. houd je dat niet lang vol, 
b. ben je daarna zo moe dat je op de bank ploft en het volgende uur heel weinig calorieën 

verbruikt zodat je bij elkaar opgeteld op hetzelfde gemiddelde verbruikte calorieën 
uitkomt  en 

c. is de kans op blessures groter. 

Je hartslag kun je controleren door met een secondewijzer bij de hand, je vinger aan de pols te leggen en 
de hartslagen in je ader 10 seconden lang te tellen en vervolgens met 6 te vermenigvuldigen. 

Je kunt ook investeren in een hartslagmeter. Hier pleit ik zeer voor! 

Een goede hartslagmeter vertelt je bij elke activiteit hoeveel calorieën je hebt gebruikt. Je stelt het 
apparaatje in met jouw gegevens als lengte, gewicht, leeftijd, man/vrouw en drukt op ‘start’. Je hartslag 
wordt gemeten en de calorieën berekend. Als je wilt de hele dag door! Er zijn veel typen meters te koop en 
het is aan jou hoeveel extra snufjes aan het apparaatje moeten zitten. Een tijdmeting, horloge, is fijn, een 
lichtje, een geluidssignaal dat begint te piepen als je onder of boven je vetverbranding zone komt, en een 
‘summary’, oftewel samenvatting van de gelopen tijd, verbruikte calorieën en hoe lang je in je zone liep, 
zijn eigenschappen die een hartslagmeter zou moeten hebben. 

Samenvatting: 

Fitwalking is een geweldige manier om gewicht te verliezen: 

- je hoeft er geen abonnement voor af te sluiten 
- geen uitrusting voor te kopen 
- je kunt het vanaf dag 1 
- je kunt het combineren met een sociale afspraak, de zogenaamde Walk & Talk 
- je kunt het met al je dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen, in praktijk brengen 
- je krijgt er vele bonusvoordelen bij als een frisse neus, gezond gelaat, kennis van je omgeving, 

helder hoofd en heldere ideeën en eventueel nieuwe contacten. 

De voorwaarde om gewicht te verliezen is dat je een uur lang, meerdere keren per week fitwalkt in je 
optimale vetverbranding zone.  

De hond uitlaten, met de kinderwagen wandelen, je oma met de rollator begeleiden zijn prima voor het 
onderhoud van je conditie en spieren, maar doen niets voor gewichtsverlies! 

Wil je zien hoe een fitwalk er uit kan zien? Ga naar www.fitwalks.com en klik op filmpje 

Krijg je zin om nu naar buiten te gaan? Doen!  

Ik zie je zo terug! 

Fitwalking
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Het 6e element: 

Loop in je optimale vetverbranding zone 

Fitwalking
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11. Jouw boudoir 
Het klinkt zo prachtig: boudoir! Wordt omschreven in het woordenboek als damesvertrekje, maar is het 
voor heren natuurlijk ook. Dit is mijn pleidooi voor jouw boudoir. Een eigen plek voor je eigen weldaad, 
wellust en welzijn. Als er letterlijk ruimte in je huis vrij is om je eigen boudoir te creëren is dat geweldig, 
maar een opgeruimde bad-, slaap- en woonkamer voldoen ook prima. De badkamer was al onder handen 
genomen, we lopen nu door naar de slaapkamer.  

Je zit op je bed en sluit je ogen. Je ziet de persoon voor je die je in je missie hebt beschreven. Jij bent die 
persoon. Je bent prachtig en zelfverzekerd. Je hebt een keus gemaakt om verandering in je leven aan te 
brengen, je hebt rotzooi uit je keuken en badkamer weggegooid en vervangen voor zaken die passen bij 
het lichaam en leven dat jij vanaf nu hebt. Je hebt gefitwalkt en je voelt je bloed stromen. Je vingers jeuken 
om aan de slag te gaan in je slaapkamer.  

Je weet dat je er een prachtig ritueel van kunt maken als je je concentreert op wat je doet, je geurkaars of 
een wierookstokje aansteekt, muziek speelt of…geniet van de stilte. 

Trek je kleding uit en je brandschone badjas aan, pak een glas koel water, maak een kop thee, schenk een 
glas wijn in en kom weer in actie! 

De drie dozen vervullen weer hun taak: alles wat je in je vingers krijgt verdwijnt in een van de dozen. 

Je kleding en schoenen. Kleren die ooit prima bij je pasten zijn nu misschien gedateerd. Misschien voel jij 
je er niet meer lekker bij. Is it still you?

In het kader van keuzes maken en kiezen voor verandering spraken we erover om een streep onder wat 
gebeurd is te zetten en nu te gaan leven volgens onze missie. Daar hoort heel erg bij dat we ons ontdoen 
van de ballast uit ons verleden. En kleding wegdoen die we jaren hebben hangen is daar een onderdeel van. 

Zie je zelf als de persoon die je nu bent. Hoe oud ben je? Wat voor werk doe je? Wat wil je uitstralen? 
Controleer ook heel kritisch de staat van de kleding en schoenen. We gaan voor kwaliteit, weet je nog? De 
naden, de zolen, de kleuren, de randen. Verschoten kleuren, versleten randen? Weg ermee! Je bent een 
persoon met stijl! 

Trek de kleren waar je over twijfelt aan. Keur jezelf kritisch in de spiegel. Ben je trouwens ontevreden 
over je spiegel, maak dan een notitie in je schrift en ga er later op uit om een passpiegel te kopen die je 
achterop een deur of kast kunt monteren. 

De bergen kleding worden groter, de kasten leger. Zuig en lap de planken helemaal schoon en stop je 
bewaarspullen weer terug. Op de manier die jij prettig vindt. Ik heb op mijn planken de stapeltjes op kleur 
gesorteerd, en in het hanggedeelte de rokken bij elkaar, de broeken, de vesten en de blouses.  

Gooi het beddengoed in de was en maak je bed op met je mooiste lakens. Open het raam, pak alle 
rondslingerende spullen op en gooi ze weg, in de wasmand of waar het hoort. Stof je lege nachtkastjes en 
vensterbank af, zuig langs de plafondrand en onder je bed en haal boeken en tijdschriften weg.

Jouw boudoir
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Als je nu je slaapkamer binnen komt zie je een uitnodigend bed, sfeervolle verlichting, gesloten kasten en 
gepaste wandversiering. Dit laatste is belangrijk. In deze kamer breng je veel tijd door. Slapend, lezend en 
vrijend. Wil je het zigeunerjongetje met de traan aan je muur? De ingelijste schoolfoto van je kinderen? Een 
tropisch eiland? Naakte mensen? Een surrealistisch schilderij? Niets? Omring je met wat jij echt mooi vindt.  

Heb je in de gaten wat je aan het doen bent? Je bent je ruimte aan het ontdoen van ballast en daarmee 
ruim je ook je hoofd op. Je gang staat waarschijnlijk vol met zakken en de drie dozen. Er gaan spullen naar 
de kledingbakken, naar de vuilnisbak, naar de schoenmaker en stomerij en naar een vriendin of familielid 
die je er blij mee maakt.

Trek je kleren weer aan, demonteer de tas van je boodschappenkar en stapel de zakken er op, pluk 
eventueel een kind van achter zijn of haar computer om je te helpen en fitwalk de hele boel weer je huis 
uit. Opgeruimd staat netjes! 

Eenmaal terug ga je op je fris opgemaakte bed zitten genieten van je werk. Dit is jouw plekje, je boudoir. 
Hier kun je wel – zijn. Je voelt je wederom voldaan. Een beetje moe misschien ook. Klopt. Onderschat de 
workout en de verbruikte calorieën niet. Je hebt alweer een groot deel van je 500 kcal. minder per dag 
verbrand. En we hebben nog met geen woord gerept over voeding! 

Als je nu zin hebt in een stuk van je dagelijkse snoeprantsoen houd ik je niet tegen.  

Je hebt het verdiend! 

Puinruimtips: 

1. Wees meedogenloos. Als je iets al maanden niet hebt opgedaan, omgehangen en aangetrokken, is 
het tijd voor ‘Weggooien’. Je zult het niet eens missen. 

2. Natuurlijke materialen, zoals wol of katoen, blijven vaak het langst mooi, houden een goede 
pasvorm en vervelen niet zo snel. Dit geldt voor kleding, schoeisel, sieraden en accessoires. 
‘Bewaren’! 

3. Koester de erfstuksieraden die je hebt. Laat ze schoonmaken, draag ze of hang ze op een mooi plekje. 
4. Controleer alle kleding en maak een stapeltje ‘verstelwerk’, ‘stomerij’ en ‘schoenmaker’. Check of 

alles schoon is en fris ruikt. Zo niet: in de was of buiten hangen.  
5. Kleding in één uni-kleur is tijdlozer dan een print. Vooral de sterke kleuren als donkerblauw, 

donkerbruin, zwart, wit, rood, donkergroen kunnen als goede basis fungeren. ‘Bewaren’! 
6. Vergeet je ondergoedlade niet. Verkleurde, vale onderbroekjes, boxershorts en vormenloze bh’s die 

niets meer toevoegen: ‘Weggooien’! Ondergoedsetjes die onvolledig zijn of niet meer matchen? Weg.  
7. Afgetrapte onherstelbare schoenen? Weggooien. Maak een aantekening op je boodschappenlijstje 

dat je inlegzooltjes wilt kopen voor schoenen die nog wel mooi zijn maar niet lekker zitten. 
8. Al is iets nog zo lelijk, als je er aan gehecht bent, als het een speciale herinnering voor je heeft: 

‘Bewaren’. 
9. Maak onderscheid in kleding die echt weggegooid moet worden, naar het goede doel kan of de 

mooiste spullen die je naar een kringloop- of tweedehandswinkel kunt brengen. Bonus: een 
voldaan gevoel dat je meewerkt aan recycling, geld en een zee aan leuke ‘vintage’ (hip woord voor 
tweedehands) spullen voor garderobe en huis. 

Jouw boudoir
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12. Voed je lichaam 
Hoeveel boeken zouden er al zijn volgeschreven over eten? Hoeveel over, het hier verboden woord: 
diëten? Eten en lichaamsgewicht zijn een fascinerend fenomeen.  

Het klopt zo vaak niet meer met hoe de natuur het ooit heeft bedoeld met ons.  

We moesten jagen, klimmen, kruipen om aan ons vlees, groente, zaden en fruit te komen.  

Elke dag weer want we hadden geen koelkast, in de oertijd.

Nu stappen we in het slechtste geval in onze auto, parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij de deur van een 
supermarkt waar alles bij elkaar te koop is zodat we niet van plek naar plek hoeven te jagen. We duwen 
een kar vol met eten en drinken rond waarvan we amper weten of het natuurlijke voeding bevat of 
kunstmatig is en eenmaal thuis hebben we zo’n trek gekregen dat we een pak koek open trekken en het in
één keer opeten. Ik chargeer, ik weet het. En ik ga graag nog een stapje verder.  

We hebben een keus!  

De meeste, zo niet alle, mensen vinden overgewicht niet fijn. Het maakt dat zij niet lekker in hun vel zitten 
en daar was het ons nu juist om te doen. Naast het grote argument om gewicht te verliezen: je wilt lekker 
in je vel zitten, zijn er nog wat redenen waarom we nu gaan kiezen voor verandering. Van overgewicht kan 
je ziek worden. Je kunt er zo ziek van worden dat jij je kind niet kunt opvoeden zoals jij wilt, of zoals je 
kind zou willen. Of niet meer zult zien opgroeien… 

Voed je lichaam
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De ballast zit je misschien zo in de weg dat je niet lekker kunt ravotten. Misschien schaam je je en durf je 
niet in sportkleding. In badkleding. Je partner zegt: ‘ Zo zijn we niet getrouwd!’ en inderdaad, zoals je er 
nu uitziet, zo was je misschien niet toen je trouwde. Je kleding past niet meer en je moet een hele nieuwe 
garderobe aanschaffen.  

Overgewicht begint de samenleving steeds meer geld te kosten. Allemaal argumenten om nu je 
verantwoordelijkheid weer te nemen, een diepe zucht te slaken, een streep te zetten onder het verleden en 
te zeggen: En nu écht! Nooit meer overgewicht! 

Kom op, we gaan er nu echt voor! Het leven is te leuk om die ballast in de weg te laten zitten en het is 
trouwens ook gewoon leuk om die ballast te elimineren! Let maar op! 

Als je wilt afvallen, moet je per dag meer calorieën verbruiken dan je tot je neemt. Zo simpel is het. Punt. 

Ik ben van mening dat een goed gevoel van lekker in je vel zitten en een garderobe die je goed past de 
beste maatstaven zijn om te bepalen of je op je juiste gewicht zit, maar dat is toch niet helemaal correct. 

We hebben met de drie overgewichtmeetmethodes uit het vorige hoofdstuk bepaald of we te dik zijn.  

Zo ja, dan gaan we daar wat aan doen. En nu écht! 

Het werkt verhelderend om met getallen te werken.  

Nee, ik vraag je niet om calorieën te gaan tellen, dat doe ik voor je, maar het maakt het concept wel duidelijk. 

Ik heb het je voorgerekend: 500 kcal. per dag minder door minder eten of meer bewegen of door een 
combinatie levert je na een maand twee kilo minder gewicht op. Ongeveer, want er kunnen allerlei 
lichaamskrachten loskomen waardoor het meer of soms minder is dan twee kilo.  

Hoe gaan we dat aanpakken? We hebben hiervoor gelezen wat een fikse fitwalk voor ons lijf kan doen. 
Een uur lopen levert je gemiddeld 400-500 kcal. verbranding op. Maar voeding speelt ook een zeer 
belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol in het afvalproces.  

Als eerste moet je het woord voeding, en daaronder verstaan we ook drinken, eens tot je door laten 
dringen. Voeden……koesteren. 

Voeden betekent ook stimuleren, laten bloeien. Denk aan planten, aan ideeën, die voed je ook. 

Het zou geweldig zijn als alles waar jij je lijf mee voedt, jou zou laten bloeien en stimuleren. 

Dat bereik je door echte voeding tot je te nemen. Wat is echte voeding? Natuurlijke voeding, zo min 
mogelijk gefabriceerde en bewerkte voeding. Wat is cola nou eigenlijk? Of drop? Winegums? Ik noem dat 
non-voedsel. Op je dagelijkse snoeprantsoen na, blijf je hier het liefst zo ver mogelijk vandaan! 

Na het verplicht elke dag eten van je snoeprantsoen komt hier weer een volgend succeselement: 

Voed je lichaam
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Het 7e element: 

Eet zoveel mogelijk regenboog voedsel! 

Regenboog voedsel kun je toepassen bij je ontbijt, lunch en diner. Het komt er op neer dat je in een 
maaltijd zoveel mogelijk kleuren groente en fruit verwerkt. 

Aan de slag 

Voorbeelden van regenboog voedsel als ontbijt, lunch, diner of tussendoortje: 

– Regenboogomelet: een geklutst gebakken ei met broccoli, uien, champignons, tomaten, maïs, en groene paprika 

� Regenboogsmoothie. Een fruitmix van bijvoorbeeld kiwi, banaan, aardbeien, ananas, bramen, frambozen. Eventueel 
in combinatie met yoghurt, muesli en noten 

� Regenboogbak: Een grote bak met magere yoghurt, stukjes fruit als appel, aardbeien, kiwi, bosbessen met wat 
honing of een beetje aardbeien- of chocoladesaus 

� Regenboogbord: een bord vol groente en fruit, gecombineerd met mager vlees, gevogelte of vis en kaas. Tomaat met 
mozzarella, ananas en augurkjes met kaas, miniasperges omwikkeld met kip-of kalkoenfilet of ham, 
komkommerschijfjes met americain filet of magere brie 

� Regenboogsalade: knapperige salade met jonge maïs, groene, gele en rode paprika en tomaat, uienringen, stukjes 
tonijn, kaas of ham. Voorzichtig met de dressing! 

� Regenboogratatouille: een pruttelpotje dat zowel vegetarisch als met reepjes shoarmavlees, gehakt of draadjesvlees 
bereid kan worden. Courgette, aubergine, tomaten, uien, paprika, champignons, verse knoflook en 
rozemarijnblaadjes gaan in een pan waarin een scheutje olijfolie is verhit. Laat de ratatouille ongeveer 20 minuten 
stoven. Op internet vind je vele varianten van heerlijke ratatouille recepten. 

� Regenboogroerbak: Roerbak kidney of bruine bonen, sperziebonen, jonge maïs, uienringen, rode paprika in een wok. 
Kan met of zonder vlees of gevogelte worden gegeten en met of zonder rijst. 

Echter, laten we realistisch blijven. Bovenstaande is heel gezond en ik beveel het van harte aan, maar we 
zijn mensen en ons vlees is zwak. Er zijn vele rapporten en boeken geschreven over het voordeel van 
authentiek, natuurlijk voedsel. Vlees wordt vaak afgezworen, evenals zuivelproducten. De argumenten 
daarvoor zijn onder andere dat een mensenlichaam niet gemaakt is om vlees te eten. We hebben er de 
juiste tanden en kiezen niet voor en ons spijsverteringsstelsel kan rauw vlees niet aan.  

Er is geen diersoort dat op volwassen leeftijd nog melk drinkt. Wij wel. Sinds kort wordt zelfs verband 
gelegd tussen dierlijke eiwitten (die bijvoorbeeld in melk zitten) en kanker. De groeistoffen die in de 
eiwitten zitten om baby’s te laten groeien zouden op latere leeftijd geen kant op kunnen en misschien 
kankercellen laten groeien. Aan de andere kant is de calcium in zuivel wel goed voor de botten. Er komen 
wekelijks nieuwe onderzoekresultaten bij. Soms spreken deze elkaar tegen.  

Vuistregel nummer 1: houd je zoveel mogelijk aan echte, natuurlijke 
voeding. Eet zoveel mogelijk regenboog voedsel. 

Ik zeg: houd vuistregel 1 zoveel mogelijk aan. Natuurlijk, schoon voedsel, rechtstreeks uit de natuur en zo 
min mogelijk bewerkt door koken, bakken en stoven is het beste voor ons lijf. In plaats van ons torenhoge 
beperkingen op te leggen waarvan we weten dat we die vanmiddag, morgen of volgende week toch zullen 

Voed je lichaam
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gaan breken, komen we tegemoet aan onze zwakheid. Ik heb je verteld dat je per dag je favoriete lekkernij 
mag eten. Dat klopt nog steeds. 1 keer per dag! Later meer hierover. 

Vuistregel nummer 2: neem zoveel mogelijk vochtrijk voedsel tot je.

In een sinaasappel zit veel vocht, in een koekje niet. In een asperge zit veel vocht, in kaas niet. Als je zorgt 
dat per dag je grootste portie voedsel vochtrijk is, ben je een heel eind in de goede richting.  

Vochtrijk voedsel is voornamelijk groente en fruit. In groente en fruit zitten, zoals we nu echt wel weten, 
heel veel goede voedingstoffen, waaronder koolhydraten. Voor het gemak noem ik koolhydraten suiker, 
maar dan wel van het goede soort. Niet te vergelijken met de witte kristalsuiker die je in je koffie strooit! 
Koolhydraten geven ons snel energie. Het is brandstof en werkt sneller dan vet of eiwit. Ook nu kan ik 
een lang wetenschappelijk verhaal gaan vertellen over hoe het precies in elkaar zit, ik doe het niet. We 
houden het praktisch. 

Vuistregel nummer 3: minstens de helft van je dagelijkse voeding 
bestaat uit koolhydraten.

15 tot 20 procent uit eiwitten en 30 tot 35 procent uit vet. 

Het voedingscentrum houdt het op iets minder en beveelt minimaal 40% koolhydraten aan. Wat mij 
betreft doe je daar letterlijk een schepje groente en fruit bovenop!  

Met andere woorden: je haalt zoveel mogelijk de koolhydraten uit groente en fruit. Ook weer niet te veel 
eten want dan zetten de koolhydraten (= suiker) in je lichaam om in vetvoorraad.  

Koolhydraten zitten onder andere ook in producten als aardappelen, volkorenbrood, volkorenpasta, 
volkorenrijst en peulvruchten. Je hebt misschien wel eens gehoord over snelle en langzame koolhydraten. 
Snelle koolhydraten geven snel energie maar er komt daarna weer snel een energiedip en een hongergevoel. 
Deze koolhydraten zitten vooral in snoep en koekjes, in non-food. De langzame koolhydraten zitten 
onder andere in zaden, onbewerkte granen, peulvruchten en pasta die kort gekookt is. 

Om je een idee te geven volgt hier een voorbeeld voeding. 

Een lange ervaring met afslankende cliënten toonde mij aan dat een basisvoeding van minimaal 1500 kcal. 
per dag in de verhoudingen van 55% koolhydraten, 15% eiwitten en 30% vet de beste afvalresultaten geeft.  

Voed je lichaam
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Een basisvoeding van 1525 calorieën ziet er zo uit:

Brood    5-7 sneetjes (175-245gr.) 
Aardappelen    3-5 aardappels of 
(of rijst, pasta, peulvruchten)  opscheplepels rijst/pasta (150-250gr.) 
Groente    4 groentelepels (200gr.) 
Fruit    2 stuks fruit 
Zuivel    400 ml. melk(producten) en 
    20 gr. kaas (1 plak) 
Vlees(waren), vis, 
kip, ei, vleesvervangers   100-120 gr. 
Halvarine, margarine, 
bak-en braad producten   10-35 gr. 
Dranken    1,5 liter 

Het hangt van je levensstijl af of je aan 1525 calorieën genoeg voeding hebt per dag. 
In ieder geval mag je aan dit basismenu je snoeprantsoen toevoegen! Let wel: 1x per dag. 
Bijvoorbeeld een zakje chips van 25 gram. Dit levert 140 calorieën. Of een zakje M&M’s van 38 gram 
ongeveer 200 calorieën. Of een klein flesje wijn van 250 cl.:250 calorieën.

De clou van je snoeprantsoen, het dagelijks verplicht ‘zondigen’, is dat je op een gegeven moment zo 
bewust bezig bent met wat je in je lijf aan het stoppen bent dat het helemaal niet meer lekker voelt om de 
junk (= troep) waar je aan verslaafd bent tot je te nemen! Dat is de dag dat de vlag uit mag!  

Hoewel het altijd moeilijk zal blijven om op het rechte pad te blijven zal je lichaamsbewustzijn je nooit 
meer verlaten. Je zult het dus nooit meer zo ver laten komen dat je je volledig te buiten gaat aan de junk. 
En gebeurt dat wel dan gaat je lichaam zo heftig protesteren dat je het een volgende keer wel laat. Hoe je 
na je zonde je lichaam weer kunt koesteren weet je reeds! 

Vuistregel nummer 4: lees de etiketten!

Bij het lezen van de voedingsetiketten gaat een wereld voor je open. Je hebt er weliswaar soms een 
leesbrilletje bij nodig maar van de informatie word je veel wijzer en vooral bewuster van wat je eet en drinkt. 

Realiseer je bijvoorbeeld dat alles per 100 gram of 100 ml. wordt genoemd. Als je bij een pak drinken 
denkt dat het wel meevalt als er opstaat dat er 75 calorieën per 100 ml. in zitten moet je eens meten 
hoeveel ml. jij in je glas schenkt. Dat is al gauw 2,5 keer zo veel. Waardoor je ineens bijna 190 calorieën 
binnenkrijgt.  

Vuistregel nummer 5: eet niet te weinig!

Als je te weinig kilocalorieën gaat eten om af te vallen denkt je lichaam: ‘Gekke Henkie! Er komt weinig 
binnen, ik ga op de spaarstand voedsel verbranden (denk aan de smeulende houtkachel!).’ 

Voed je lichaam



En Nu Écht! Nooit meer overgewicht!

 OnLibri.nl
45 

 

Je stofwisseling vertraagt. Op het moment dat jij de moed opgeeft omdat je jezelf zowat uithongert en er 
te weinig gebeurt met je gewicht of je het simpelweg niet meer uithoudt, ga je weer meer eten. Je lichaam 
kijkt nog even de kat uit de boom: er komt meer voeding binnen, maar wie zegt niet dat er straks weer te 
weinig komt? Het lichaam blijft voor de zekerheid nog op een laag pitje energie verbranden en slaat het 
overschot aan voeding op….. als vetvoorraad voor magere tijden. Weer een zwembandje erbij! 

Op de lange termijn werkt geen enkel dieet. Zodra je stopt met diëten komen er nog meer kilo’s bij dan je 
al had. De reden daarvoor heb je zojuist gelezen. Je lichaam vertrouwt je niet meer! Je hebt je beste vriend 
bedonderd! Je pest je lijf door het te weinig te voeden, stopt er vervolgens weer van alles in, probeert nog 
een keer op rantsoen te gaan, je houdt het niet vol en gooit de handdoek in de ring. Je lijf is totaal van slag 
van al dat gejo-jo. Niet meer doen! Nooit meer! 

Vuistregel 6: varieer je voeding.

Je lichaam is superslim, maar ook gemakzuchtig op zijn tijd. Als je het elke dag hetzelfde te eten geeft 
word het lui en niet uitgedaagd om op hoog niveau kilocalorieën te verbranden. Al wissel je het ontbijt en 
de lunch maar af, dan ben je al op de goede weg. Zorg dat je een aantal verschillende ontbijt- en 
lunchproducten in je (koel-)kast hebt staan. Zo kan je elke dag wat anders klaarmaken. 

Voed je lichaam
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Voorbeelden: 
Volkoren beschuit 
Knäckebröd 
Ontbijtkoek 
Volkoren brood 
Eieren
Appelstroop, halvajam, pindakaas, hagelslag 

Sandwichspread
Kaas 
Magere yoghurt 
Banaan, appel, kiwi, mandarijn, sinaasappel, 
etc.
Weetabix, Allbran, droge muesli 

Vuistregel nummer 7: begin de dag met een goed ontbijt.

Redenen: je lichaam heeft de hele nacht gerust. Zodra je gaat eten komt het tempo van de stofwisseling 
weer op gang. Ik zei eerder dat koolhydraten snel energie geven. Maar van veel suiker kan je ook snel in 
een dip raken en dan verlangt je lichaam weer naar meer. De oplossing ligt in een ontbijt met een goede 
mix van vet, eiwit en koolhydraten. Een regenboogomelet of regenboogbak zijn goed. Of twee bruine 
boterhammen met geraspte appel, banaan, appelstroop, sandwichspread of gekookt eitje. Of een 
beschuitje met kaas, plakje ontbijtkoek en beker yoghurt met een klein scheutje limonadesiroop. 

Eerder meldde ik dat En nu écht! geen dieet is, maar een levensstijl. Daardoor is het ondoenlijk en ook niet 
de bedoeling om lijsten met producten te geven. Er is een uitgebreid boekje over voeding in deze reeks 
geschreven, ………. . Maar het belangrijkste is dat je leeft volgens de vuistregels van En nu écht! 

De laatste: 

Vuistregel nummer 8: blijf je lichaam zien als je beste vriend.

Als je heilige tempel, als de houtkachel die warmte en licht wil verspreiden. 

Als je bedenkt wat je een mooie schone kachel aandoet door er allerlei vuilnis in te gooien, hoe die gaat 
stinken (trek hierbij de vergelijking met je adem en winderigheid!) en hoe weinig energie de kachel heeft 
om te branden en te verwarmen dan ga je je vast twee keer bedenken voor je er weer giftige troep in gooit. 

Over gif gesproken: een kort woord over alcohol. 

1 gram koolhydraten levert 4 calorieën, 1 gram eiwit ook. 1 gram vet levert 9 calorieën en 1 gram alcohol 7 
calorieën. Een 150 cl. glas droge witte wijn levert 150 calorieën, zoete wijn bijna 100 calorieën meer. Een 
750 cl. fles wijn bevat dus 750 calorieën, bijna de helft van je gemiddelde dagelijkse behoefte als je af wilt vallen.  

Helaas voeden alcoholcalorieën op geen enkele manier je lijf, het zijn zogenaamde lege calorieën die zich 
in je lichaam opslaan als vet. Alcohol is dus geen voeding. Een teveel aan alcohol is zelfs een regelrechte 
aanslag op je gezondheid. Je lever moet keihard werken om de onnatuurlijke gifstoffen die het lichaam 
binnenstromen af te breken en draait overuren.  

Zoals je weet duurt het nooit heel lang tot een machine in overdrive vastloopt en dat gebeurt bij het 
verwerken van grote hoeveelheden alcohol op den duur ook. En dan heb ik het nog niet over andere 
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ernstige en onflatteuze gevolgen van alcohol als gedragsverandering, slaperigheid, vergeetachtigheid en een 
blubberig lichaam.

Tegenwoordig hebben veel mensen overgewicht door alcohol. Het is misschien wel de meest onderschatte 
dikmaker. Daar komt ‘ie weer: je beste maatje voer je geen gif. Dus probeer het alcoholgebruik beperkt te 
houden. Elke dag van de week 1 glaasje wijn of bier minder levert je per maand meer dan een pond 
vetverlies op, dat is na een jaar 6 kilo. Daar hoef je verder niets voor te doen! 

Tip: mix een hippe Spritzer.  

Alcoholisch: Een combinatie van ijskoud koolzuurhoudend (mineraal-) water en witte wijn of rosé. 

Non-alcoholisch: de wijn wordt vervangen door appelsap. Met een paar ijsblokjes in een elegante 
champagneflute lach je iedereen uit! 

Meer informatie en online cursussen vind je op www.minderdrinken.nl en www.alcoholdebaas.nl.  

Volgens mijn filosofie hoeven er in drinken helemaal geen calorieën te zitten. Bij mijn weten drinkt geen 
enkel dier vloeistoffen met calorieën. Je voedingstoffen, je calorieën, haal je uit voedsel. Om je dorst te 
lessen drink je het liefste water. Ons lichaam behoort voor minstens de helft van het gewicht uit water te 
bestaan. Afhankelijk van je levensstijl is zo’n twee liter per dag het gemiddelde. Het is belangrijk veel water 
te drinken als je aan het afvallen bent. Er komen gifstoffen vrij in je bloed die je door veel water te drinken 
snel via je nieren uitplast.  

Het 8e element: 

Drink calorievrij! 

Wat als je geen water lust? 

Thee, warm of koud, en met of zonder smaakje is een optie. Appelsap aangelengd met water. Dit geldt 
overigens voor heel veel mierzoete vruchtensappen die, na even wennen in de verdunde vorm veel frisser 
smaken. Er is een grote variëteit in limonadesiropen. Cactus-, limoen- en cranberrysap zijn allemaal 
heerlijke en stijlvolle dorstlessers.  

Hoewel het niet slecht lijkt te zijn voor de gezondheid ben ik geen voorstander van zoetstoffen. Ze vallen 
niet onder mijn vuistregel van natuurlijke voeding. Ik kies liever met mate voor een sap met natuurlijke 
suikers en aangelengd met water dan voor een drank met de toevoeging light waarbij de zoete smaak 
kunstmatig verkregen wordt. 

Voed je lichaam
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En nu écht! Vuistregels: 

1. Houd je zoveel mogelijk aan echte, natuurlijke voeding. 
2. Neem zoveel mogelijk vochtrijk voedsel tot je. Eet zoveel 

mogelijk regenboog voedsel. 
3. Minstens de helft van je dagelijkse voeding bestaat uit 

koolhydraten.
4. Lees de etiketten. 
5. Eet niet te weinig. 
6. Varieer je voeding.  
7. Begin de dag met een goed ontbijt.
8. Blijf je lichaam zien als je beste vriend. 

Door het hele voorgaande verhaal loopt de rode draad: je kunt keuzes maken. Jij kiest wat je eet en drinkt. 
Je bent het aan je dierbaarste bezit, je lijf, verplicht het te koesteren en voeden. Je lichaam is trouw. Het 
wil jou niet in de steek laten. Het ploetert voort terwijl jij het blijft misbruiken.  

Al stop je ik-weet-niet-wat in je mond, je trouwe metgezel zal het proberen te verwerken en verteren. 
Poept en plast uit wat niet te verteren is en probeert overeind te blijven. Maar vroeg of laat loopt ook dit 
ingenieuze apparaat vast. En of je dan nog opgelapt kan worden of total loss wordt verklaard is de vraag.  

Dat is moeilijk voor ons: lange termijn denken! Het is nu lekker wat we eten en drinken en ons lijf lijkt zich 
goed te houden…dus vooruit maar met de geit.  

Zo werkt het niet. Hoe het wel werkt gaan we nu uitvinden. Ik introduceer de term spierbeheersing. 

Voed je lichaam
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13. Spierbeheersing 
Je bent een eind op weg. Je voelt het binnen in je lichaam een beetje kriebelen. Eigenlijk ben je best wel 
opgewonden om in actie te komen! Het is tijd bijna tijd voor je Plan van Aanpak.  

Ga even terug naar het begin. We willen, in alle opzichten, ballast kwijt raken.  

In dit boek concentreren wij ons op ballast in de vorm van lichaamsvet, maar we merken nu al dat de 
ballast in ons hoofd ook gaat verdwijnen. En in ons huis ook nog! Alles heeft dus met elkaar te maken en 
met dat gegeven gaan we aan de slag. 

Terug naar je lijf. Er is een oefenmethode die jou aanzet tot grootse daden. Een manier van spieren 
beheersen die jou energie geeft en vleugels. Waardoor jij je bewust wordt van je leven en je lijf en de 
keuzes gaat maken die je hart je ingeeft.  

Deze methode van spierbeheersing heet Contrology. Het betekent letterlijk ‘onder controle hebben’. Het 
geldt voor je body en je mind en ik kwam vijf jaar geleden met deze methode in aanraking. Ik geloof er 
heilig in en draag het uit naar een ieder die er naar wil luisteren en mee wil doen!  

Contrology is rond de eeuwwisseling van 1900 uitgevonden door Joseph Pilates. Deze Duitser uit 
Mönchengladbach werd in 1880 geboren en was een ziekelijk jongetje. Om zichzelf sterker en gezonder te 
maken probeerde hij allerlei sporten uit en had een grote interesse voor stromingen uit het verre oosten. 
In 1912 werkte hij als instructeur in de zelfverdedigingsport in Engeland. Toen de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak werd hij als vijandelijke vreemdeling gevangen genomen. In het krijgshospitaal waar hij verbleef 
verfijnde hij zijn Contrology methode. Hiervoor gebruikte hij ijzeren veren die hij vastmaakte aan de 
ziekenhuisbedden. De patiënten die er in lagen liet hij oefenen om ze sterker en weerbaarder te maken.  

Pilates vertelde later graag over het feit dat tijdens de wereldwijde griepepidemie van 1918 in Engeland 
duizenden mensen stierven, maar op de afdeling van Pilates geen een. Volgens Joseph was dit het bewijs 
van de effectiviteit van Contrology. Tussen de wereldoorlogen in emigreerde hij naar de Verenigde Staten 
waar hij op 8th Avenue zijn Pilates Studio opende.  

Zijn Contrology methode werd een groot succes. In eerste instantie in de danswereld. Vele beroemde 
dansers en danseressen gebruikten de methode om sterk en soepel te worden. In de tachtiger jaren, toen 
Joseph al was overleden, ontdekte de rest van de wereld de methode die tegenwoordig bekend is als 
simpelweg Pilates. 

Pilates of Contrology is een holistische oefenmethode die je lichaam en geest sterker en soepeler maakt.  
Holistisch komt van het Griekse woord holos dat ‘heel’ betekent. Contrology trekt het geheel van lichaam, 
geest en universele energie bij elkaar. De ademhaling speelt een grote rol bij het maken van de bewegingen 
en de mind, geest, wordt bij de oefeningen betrokken doordat opperste concentratie gevraagd wordt. Je 
hoofd komt hierdoor vrij van andere gedachten. Er zijn veel yoga invloeden te vinden in de Contrology 
methode van Pilates. 

Spierbeheersing
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Contrology bestaat uit lichaamsoefeningen die je op een gecontroleerde manier uitvoert en waarbij de 
nadruk ligt op je zogenoemde Powerhouse, je romp. De oefeningen dienen in een vloeiende beweging te 
worden uitgevoerd, waarbij de kwaliteit en de techniek belangrijker zijn dan het aantal herhalingen.  

Je buik- en rugspieren worden sterker, de vorm van je romp en je houding verbetert en je wordt leniger.  

Laat je spieren niet verpieteren! Geef ze vorm en kracht en ze zullen je eeuwig dankbaar zijn en je belonen 
met een soepel en krachtig lichaam! 

Zullen we aan de slag gaan? 

Er zijn tientallen Contrology oefeningen, ik volsta hier met een selectie van tien. 

Als je deze spieroefeningen dagelijks uitvoert ga je gegarandeerd verschil voelen in je lichaam, je voelt je 
een ander mens. Een die lekker in haar of zijn vel zit. Je voelt je energieker en zelfbewuster en dat werkt 
door naar andere delen van je leven. Als vanzelf gaan je schouders naar achteren en je hoofd omhoog. Je 
hele houding verandert, letterlijk en figuurlijk. 

Bij de volgende oefeningen stel je voor dat er een grote magneet in je buik onder je navel is geïmplanteerd. 
Deze buikmagneet wordt naar een tweede magneet die in je onderrug, op je stuitje is geplakt, getrokken. 
Nu betrek je de dwarse buikspieren, de transversus abdominis, afgekort tot TA. 

Je ademt in en uit in je ribbenkast, die als een blaasbalg in- en uitzet.  

Spierbeheersing

MCP, specialisten in
foodcommunicatie
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Op mijn website www.nannet.net kun je het filmpje met deze oefeningen bekijken! 

Aan de slag 

De Principes van Pilates’ Contrology: 

� Houd de ‘magneten’ in je buik en onderrug naar elkaar toe getrokken, TA is nu 
aangespannen

� Haal adem in je ribbenkast 

� Maak extra lengte met je romp door je heupbotjes en onderste ribben uit elkaar te trekken 

� Houd connectie tussen deze botjes 

� Houd de schouderbladen ontspannen naar elkaar getrokken alsof ze met een strikje aan 
elkaar verbonden zijn 

1. Roll Up 
2. De 100 
3. Lowering the Legs 
4. Side 2x tikken 
5. Push the Ball 

6. Swimming
7. Plank Pose 
8. Side Plank 
9. Push Up 
10. Stretch

1. Roll Up 
Lig op je rug. Voeten op de grond en in één lijn met knieën, heupen en schouders. Houd je 
lichaam volgens de Pilates Principes. Adem in, adem uit en rol jezelf ruggenwervel voor 
ruggenwervel van de grond tot je zit. Daarna rol je net zo rustig wervel voor wervel weer terug 
naar de grond. De beweging en je rug voelen als een rupsband. Niet met je rug trekken. Houd de 
armen uitgestrekt. Herhaal dit 6 keer. 

2. De 100 
Lig op je rug. Trek je knieën naar je borst. De magneten in je romp zijn naar elkaar toe getrokken. 
Je tilt je hoofd helemaal omhoog, er is nog ongeveer 10 centimeter tussen je kin en je borst. Strek 
je benen schuin omhoog, houdt de TA aangespannen, en pomp de gestrekte armen 100 keer 
krachtig op en neer. De rest van het lichaam is bewegingsloos! 

3. Lowering the Legs 
Een van de zwaarste oefeningen! 
Lig op je rug, armen ontspannen naast je lichaam, de schouderbladen licht naar elkaar toe, 
magneten naar elkaar toe getrokken. De rug ligt bijna plat op de grond. Til beide benen gebogen 
omhoog. Laat een voor een de benen, gebogen in een hoek van 90 graden, zakken. Adem uit 
terwijl je deze zware beweging maakt. Trek het been op en wissel af. Herhaal dit in totaal 6 keer. 

4. Side 2x Tikken 
Rol op je zij. Benen gestrekt en alle Pilates Principes in werking. Je hoofd rust op je onderste arm, 
bovenste arm rust voor je buik op de grond. Til het bovenste been op, trek het wat langer en 
houd het stil. Tik het onderste been 2x omhoog tegen het bovenste been en laat het weer zakken. 
Herhaal dit 6 keer en doe vervolgens dezelfde oefening op de andere zijde. 

Spierbeheersing
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5. Push the Ball 
Rol op je buik. Trek de magneten weer naar elkaar toe. Je handen zijn op elkaar gestapeld en je 
voorhoofd rust daar op. Til met de aangespannen TA beide benen gestrekt een stukje van de 
grond. Vergeet niet de buikspieren (TA) goed aangespannen te houden! Draai de voeten naar 
buiten, beeld je in dat er een bal tussen je hielen geklemd zit en duw deze bal met snelle verende 
bewegingen een stukje in. Denk aan het tempo in het versje ‘1, 2, 3, 4, komt er nog wat van, 5, 6, 
7, we wachten al zo lang!’ Herhaal deze beweging 16 keer, of zing tweemaal het versje!  

6. Swimming
Strek nu je armen naar voren, handpalmen naar elkaar. Trek magneten samen. Til benen en armen 
tegelijk een klein stukje op van de grond en maak een strakke zagende beweging. De benen maken, 
net als de armen, de beweging van het flipperen bij de borstcrawl. Blijf ademhalen! 

7. Plank Pose 
Zet je ellebogen precies onder je schouders. Krul je tenen, zodat je klaar bent om daar op te 
steunen. Span de TA aan, trek de magneten naar elkaar toe. Adem in, dan uit en trek je romp, 
dijen en knieën omhoog. Houd deze Plank positie zo lang mogelijk vast en vol. Blijf ademhalen. 

8. Side Plank 
Breng nu vanuit de vorige positie je gewicht op je rechter elleboog. Houd de TA goed 
aangespannen en de taille opgetrokken van de grond. Je voeten zijn onveranderd en door de draai 
naar rechts gekruist komen staan. Houd deze Side positie zo lang mogelijk vol. Adem door. Rol 
dan terug op beide ellebogen en verder op de linker elleboog. 

9. Push Up 
Kom op handen en knieën, waarbij de handen precies onder de schouder en de knieën precies 
onder de heupen staan. Trek de magneten weer naar elkaar toe. Strek het rechterbeen gestrekt 
horizontaal naar achteren. Kom met je gewicht naar voren, voorbij je handen en laat je gezicht 
zakken. Je zakt hierbij door je ellebogen die je zo dicht mogelijk bij je taille probeert te houden. 
Duw jezelf weer omhoog en wissel van been. Herhaal dit in totaal 6 keer. 

10. Stretch
Kom op je rug liggen en luister nu goed naar je lijf. Heb je last van je nek? Rol je hoofd 
voorzichtig van rechts naar links. Voel je de onderrug? Trek je knieën op, sla je handen er om 
heen en draai rondjes met je knieën, alsof je in een pan roert. Kom zitten, strek je met de benen 
gespreid naar rechts, dan naar links en dan naar voren. Vervolgens kom je op je hurken en rol je je 
rug langzaam omhoog tot je rechtop staat. 

Goed gedaan! 

Het 9e element: 

Laat je spieren niet verpieteren. 

Spierbeheersing
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14. Koester je lichaam 
Misschien lees je dit hele verhaal op een moment dat je écht geen tijd hebt om naar een supermarkt te 
lopen met een boodschappenkarretje. Of het is avond en zijn de winkels dicht.  

Plan nu dan wel het moment dat we echt aan de slag gaan. Anders verzanden we in ‘dat komt wel een 
keer’. Het moment dat we onze missie opschrijven is echter wel nu .

Vraag je nu oprecht af: wat wil ik in dit leven? Wat maakt voor mij een leven gelukkig? Hoe kan ik mijn lijf 
en mijn leven voeden en koesteren?  

Met het risico te zweverig te klinken: hiervoor moet je je hart openen. Je gaat nu gebruik maken van je 
hartintelligentie in plaats van je verstandintelligentie. Als je nu je ogen sluit en je hand op je hart legt, voel 
dan wat het je zegt. Schrik niet, er komt van alles naar boven!  

Aan de slag 

Luister naar je hart. 

Stap van je computerstoel.
Ga naar het toilet, neem een slokje water, poets je tanden! 
Elimineer alle externe ruis in de vorm van TV, Cd, radio en stemmen, door een rustig plekje op te zoeken. 
Ga zitten op een voor jou comfortabele wijze. Bij de computer, op een stoel, op een kussen, op je bed, in kleermakerzit, of met de voeten op 
de grond. 
Houd een pen en papier of je toetsenbord onder handbereik. 
Maak je rug lang en trek je schouderbladen licht naar elkaar en naar beneden toe. 
Ontspan je armen en handen. Leg ze op je schoot, knieën of op je hart. Sluit je ogen. 
Adem een paar keer heel diep in en uit. Je inademing duurt tellen lang. Stofzuig bij de volgende inademing alle gedachten die in je hoofd 
rondzweven bij elkaar en blaas ze bij de lange uitademing naar buiten.  
Stel je voor dat je met een minicamera door je lichaam kunt scannen.  
Je begint bij je voeten en kijkt in elke teen. Gaat dan naar je enkels, omhoog door je kuiten naar je dijen, je heupen en je buik.
Hoe voelt het in je lichaam? Zitten je organen als je lever en je nieren, je darmen en je longen veilig opgeborgen in een stevig en gezond lijf? 
Voelt je rug sterk? Zijn je schouders ontspannen? Je scant verder omhoog. Langs je borst waar links je hart zich bevindt. Hoe klopt het? Is 
je lichaam blij met je? Voelt het als twee handen op één buik? Ontspan je gezicht. Laat alle uitdrukking gaan. Je wangen hangen, je 
wenkbrauwen zijn relaxed en je voorhoofd is glad. Je kaken en lippen zijn los van elkaar, je kaaklijn is ontspannen.  
Je realiseert je: dit ben ik. Dit is de essentie. Ik, de ziel, en het omhulsel, mijn lijf.  
Ik voel me hier thuis en ik wil hier heel lang prettig blijven wonen. Geen rustverstoorders, geen burengerucht. Ik ga deze magisch mooie plek 
niet volstoppen met ballast. Ik houd het schoon en fris. Soepel en sterk. 
Je ademhaling is diep en vult via je longen, je buik. Je voelt hoe je buik opzwelt als een ballon als je inademt en weer leegloopt als een 
ballon als je uitademt. Je vult je hele lichaam als je inademt en je voelt de zuurstof door je lichaam gaan en je bloed stromen.
Je concentreert je op je hart en opent de deur van je hart. Voorzichtig, want de dingen die je hart wil zeggen staan te trappelen van 
ongeduld. Zet je hart wagenwijd open en laat ze maar komen, de zaken van je hart.   
Je vingers kunnen het bijna niet bijhouden om te schrijven wat je hart je allemaal vertelt.  
Schrijf het maar gauw op. Het is zo belangrijk om de dingen die je weet vanuit je hart niet te veronachtzamen. Vroeg of laat komen die 
dingen naar boven en moet je er mee aan de slag. Ik kan voor jou niet invullen wat het is, maar ik denk dat je weet wat ik bedoel.

Wat je net deed, was luisteren naar je hart. Je ontdeed je lichaam van ballast, maakte het lichter en 
koesterde het. Je keerde helemaal in jezelf en blies alle gedachten die er waren weg. Dat is mediteren. Het 
wordt wel genoemd: je komt bij jezelf. Of bij je ziel. Ik geloof dat jij je ziel bént. Als je naar je hart luistert 

Koester je lichaam



En Nu Écht! Nooit meer overgewicht!

 OnLibri.nl
54 

 

in plaats van altijd naar je verstand, als je bewustzijn groeit met betrekking tot je lichaam, jij je concentreert 
op ‘nu’, en je leven met rituelen versiert, dan leef je met bezieling.

De diepe ontspanning en de rust die je voelt maakt je lijf zo blij! Hiermee koester je je lichaam in de 
opperste vorm.  

Het 10e element: 

Luister naar je hartintelligentie 

Koester je lichaam
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15. Handoplegging 
Dit klinkt je misschien wat twijfelachtig in de oren? Wat gaan we nu krijgen? Niks raars aan, het is heerlijk, 
dus laat me je er meer over vertellen. 

Misschien heb je wel eens van reiki gehoord. Of van quantum touch. Het zijn methoden van 
handoplegging met als doel te ontspannen en te genezen. Ik las erover en raakte gefascineerd. Van huis uit 
heb ik geen spiritualiteit meegekregen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg was toch eigenlijk wel 
altijd het devies. Dus schreef ik mij uit nieuwsgierigheid in voor een cursus reiki I en daarna vervolg II. 
Het Japanse woord reiki betekent letterlijk universele levensenergie. Ki is Japans voor energie. Zoals dat in 
het Chinees Chi heet.  

Reiki bleek geweldig! Door mijn handen op bepaalde plaatsen van mijn lichaam te leggen voelde ik rust, 
mijn ogen gingen anders staan, zachter en helderder. Mijn lichaam was overal dezelfde temperatuur, ik had 
geen last van koude voeten, en ik straalde. Het voelde alsof de pijpleidingen in mijn lichaam ontstopt 
waren, blokkades opgeheven en alle energie vrij kon stromen door mijn hele lichaam. Ik ging meer over 
handoplegging lezen en begon te experimenteren met mijn familie en kennissen als proefkonijnen. Want 
handoplegging kun je doen bij jezelf, bij anderen en zelfs op afstand. 

Wat er precies gebeurt bij het genezen van het lichaam door handoplegging weet niemand 100%. Degene 
die de handoplegging bij een ander doet, geneest diegene niet. Je geneest jezelf. Selfhealing. Het zijn je 
zelfgenezende krachten.  

Handoplegging
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In feite is dat wat je door dit hele boek heen doet: Je geneest jezelf van ballast. Zo ook met handoplegging. 
We kunnen het allemaal. Maar als je zelf verstopt zit met obstakels en lijdt onder de ballast in je lijf en 
leven kun je soms moeilijker de universele levensenergie door je handen laten stromen. 

Handoplegging heeft alles te maken met de trillingsfrequentie van energie. De belangrijkste wijze om je 
energie op een hoger niveau te laten trillen is een goede ademhalingstechniek. 

Het Latijnse woord ‘inspirare’ betekent ‘inademen’. Als je geïnspireerd bent, heb je levenslust. Hoe meer je 
dus goed inademt naar je buik, hoe levenslustiger je wordt. Letterlijk: lust om te leven! 

Als je moe bent of je gejaagd voelt, verdrietig of bang, ga dan op een stoel zitten of op je rug liggen en leg 
je ene hand op je buik en de andere op je hart. Probeer als het ware je hart te beschermen. En je buik, het 
gevoelige centrum van alles, waar het leven begint, waar je alle sensaties het eerste voelt (je onderbuik 
gevoel), stel je gerust.

Je concentreert je op je diepe ademhaling en laat de energie door je handen en vingertoppen stromen. Je 
ontspant je gezicht en focust alleen maar op het inhalen van energie vanuit het universum om je heen en 
op het doorgeven van de energie via je handen.  

Gedachten duw je weg. Je concentreert je op je lichaam, scant als het ware met een minicamera door je lijf 
en voelt waar het pijn doet. Daar leg jij je handen. Door de diepe buikademhaling toe te blijven passen blijft 
de energie op een hoog niveau trillen en stromen. Je voelt je rustig worden en de pijn neemt af of verdwijnt. 

Je voelt de energie door je heen stromen. Je ervaart sensaties in je handen van warmte en kou, van ‘vol’ en 
‘leeg’. Als je handen gaan gloeien, voelt het alsof juist op die plaats veel energie ontbreekt. Je concentreert 
je op het lichaamdeel dat je onder je handen hebt en ervaart leegte. Er moet bijgetankt worden en zo 
beschouw je het ook letterlijk! Handoplegging is, naast het voeden van het lichaam met eten en drinken, 
het voeden van het lichaam met universele energie. 

Over handoplegging raak je niet uitgepraat. Het is een van de machtige, onuitsprekelijk mooie krachten 
van de natuur. Wij zijn de natuur. Het is een gave die we allemaal in ons hebben. Maar we ontwikkelen al 
onze gaven niet altijd. Zoals met alles, praten, schrijven, fitwalken, spierbeheersing, baart ook hier 
oefening kunst. 

Handoplegging verhoogt de trillingsfrequentie van de energie in je lichaam. Het stimuleert je 
zelfgenezende vermogens. Het brengt je gedachten tot bedaren en vult je met nieuwe levenslust. Het 
ontspant je spieren en je tank wordt volgegoten met levenslust. Ik raad iedereen aan deze gave te 
ontwikkelen, want het maakt je gelukkiger. Heeee……..stond er niet zoiets in je missie?? 

Handoplegging
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16. En nu écht! 
Beste lezer, de apotheose nadert! 

Een apotheose zijnde dat het voor iedereen mogelijk is om gelukkig te zijn, het ultieme doel van de mens. 

Het is ook niet moeilijk om te weten dat gelukkig zijn binnen handbereik ligt. De daaropvolgende stap, En
nu écht!, om de keus voor geluk te maken en aan de slag te gaan is wel moeilijk. Maar na het lezen van dit 
boek hopelijk niet meer!  

Mij helpt het, als het leven voor mij helemaal niet gelukkig is, zoals tijdens mijn scheiding, het verliezen 
van een geliefde, de ziekte en dood van mijn vader, het niet hebben van geld, om heel diep te gaan in mijn 
verdriet. Ik zwelg in mijn verdriet. Ik huil als een beest, loop de hele dag in mijn pyjama, onopgemaakt en 
met vette haren, eet wat ik voor handen heb en maak niets af. Mijn huis is een puinhoop, ik ben een puinhoop. 

Maar van zo diep kun je alleen maar weer omhoog klimmen. Herrijzen als een feniks. En dat gebeurt als je 
een keus maakt. 

In deze context is het interessant om het boek De Helende Reis van Brandon Bays eens te lezen. Of je het 
er mee eens moet zijn laat ik in het midden, maar het heeft mij minstens wat inzichten gegeven! 

Een laatste metafoor voor we weer in actie komen. 

Zie je lichaam als een jonge hond. We laten ons lichaam, dat uitbundige huisdier, uit door het te laten 
bewegen. Door te fitwalken of door de tientallen andere manieren (zie verderop) om ons lichaam te 
bewegen. We laten het uit zodat we ons letterlijk uit-gelaten gaan voelen.  

En na het uitlaten is het goed rusten. Dan is het tijd om de dorst te lessen, de maag te vullen met echt 
voedsel en te koesteren. Het beestje met een doek droog te wrijven, op te kammen, vers water en voedsel 
te geven en op een lekker warm plekje te voeden en koesteren.  

Niets lekkerders toch dan schoongewassen en warm aangekleed op de bank te kruipen met een dekentje? 
Met een boek, een mooie film, je kind, je partner, of gewoon met je ogen dicht? 

Dat is koesteren! 

Aan het begin van dit boek gaf ik de definitie van koesteren: goed verzorgen. 

Het is de helft van je missie, echt waar. Koester jezelf: verzorg jezelf goed. In alle opzichten.  

(Ver-)zorg dat je het leven hebt dat je wilt. Je kunt het maar één keer leven.  

Als je jezelf toe gaat staan om dagelijks je lichaam te koesteren door het te behandelen zoals hierboven, 
door naar je hart te luisteren en door je lijf als een jonge hond te zien, dan ben je al zo ver in je missie! 
Weet je: je zit er nu middenin! Je bent de persoon die je in je missie beschrijft. Nu !
(Ver-) zorg dat je relatie, je werk, je huis, je lichaam, je hoofd, je agenda is zoals jij het wilt. Schrap de ballast!  

En nu écht!
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Ballast in de vorm van lichaamsvet is bijna nooit op zichzelf staand. Het is bijna altijd een gevolg van een 
gebeurtenis. Ziekte, ruzie, verlies, verlating, onzekerheid, angst.  

Loop naar je badkamer waar je misschien al puin geruimd hebt, en kijk naar jezelf in de spiegel.  

Kijk jezelf een paar tellen in de ogen. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Wat zie je? Je bent echt 
prachtig. Je bent net zo mooi en goed als ieder ander.  

En net als ieder ander weet je het soms helemaal niet. Zit je in een dip, of erger, in een vicieuze cirkel waar 
je niet of met heel veel moeite uit komt.  

Je weet dat er een keus is. En je maakt de keus voor verandering. Je wilt het nare gevoel niet meer, de 
ballast niet meer. Je wilt jezelf terug.  

Je hebt je missie opgeschreven en je voelt je sterk om de uitdaging aan te gaan, je hebt er zin in. Je bent 
gemotiveerd en vrolijk. Je voelt het verschil niet letterlijk, maar je voelt het wel in je hart en in je hoofd: je 
voelt je energiek en je energie trilt op een hoog niveau!  

We zijn goed op weg. Ik probeer jou door de bomen het bos weer te laten zien. Je te ontdoen van 
overgewicht. Haal de ballast uit je leven. Echt, het werkt als een trein.  

Neem één voor één je kamers onder handen. Nu zijn je woon- en werkkamer aan de beurt, en de rapen 
zijn helemaal gaar! Wat een rommel kom je tegen!  

Inmiddels vind je dat niet meer een opgave, maar een uitdaging! Joepie, weer een lade die uitgeplozen 
moet worden, weer een stapel post die moet worden doorgespit. Blijf het principe van de drie dozen vast 
houden: bewaren, weggooien en ‘weet niet’.  

Hier volgen de inspirerende puinruimadviezen voor je woonkamer! 

Aan de slag 

Puin ruimen in de woonkamer 

� Haal de rituelen erbij. Zet je favoriete muziek op, maak een regenboogbord, schenk jezelf een drankje 
in

� Controleer je planten. Staan ze er mooi bij? Nee? Kunnen ze met kunstmest nog tot bloei gebracht 
worden? Zo niet, dan met zachte hand de kamer uit 

� Bekijk je stapels tijdschriften en kranten. Bedenk kritisch of je je abonnementen wilt houden. Schrijf 
alle ‘to do’ dingen, zoals abonnementen opzeggen, op je boodschappenlijstje. 

� Rangschik je boekenkast. Neem je voor om elke dag een uur te lezen. Leg het boek dat je hebt 
uitverkoren vast klaar. Op je nachtkastje of op de salontafel. 

� Gooi kleedjes, dekens en kussentjes in de wasmachine. 

� Ik sluit niet uit dat je zin krijgt je hele kamer om te gooien: Doen! Maar doseer je kracht en energie 
want je bent nog niet klaar! 

En nu écht!
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Je zult je inmiddels hebben afgevraagd wat deze lijst te maken heeft met gewicht verliezen op het gebied 
van overgewicht. Voel je niet al een klein beetje dat je de controle over je leven weer terug krijgt? Dat 
heeft alles te maken met afvallen!  

Niet te lang over nadenken: hier komt de volgende lijst voor je werkkamer: 

Aan de slag 

Puinruimen in je werkkamer 

� Maak je hele bureau leeg. 

� Ga door je stapel post en volg: bewaren – weggooien – weet niet. 

� Handel de bankzaken en post allemaal af. 

� Update je agenda en als je er geen hebt, zet het op je lijstje om er een aan te schaffen. Een mooie die 
past bij de persoon uit je missie.

� Ik hoop dat je weer een vuilniszak hebt moeten opentrekken. Heerlijk! Een opgeruimd huis is een 
opgeruimde geest! 

Ik kan wel door-en doorgaan. Ik weet bijna zeker dat je enthousiasme zulke grote vormen aanneemt dat je 
misschien niet alleen je kamer finaal omgooit maar ook besluit om de muren rood te verven, andere 
gordijnen te nemen en een nieuw vloerkleed koopt.  

We bulldozeren door, En nu écht! en gaan naar een wat moeilijke onderwerp: vriendschap en kennissen. 
Het klinkt hard, maar ook zij kunnen zo’n ballast zijn! Ga eens na door middel van je adressenboekje of 
email contacts wie je nu echt als vriend wilt houden. Wees eerlijk tegenover alle anderen.  

Geef duidelijk aan dat je momenteel in een fase van je leven zit ( door kinderen, baan, relatie, 
familieomstandigheden of je geeft helemaal geen reden op) dat je geen tijd en energie hebt om de 
vriendschap te onderhouden zoals zou moeten. Je meldt je als het ware af. Voor even of voor altijd, dat 
kun je in het midden laten.  

Beloof niets, maak geen afspraken. Waarom niet? Omdat je ballast kwijt wilt. Nog explicieter: ballast in de 
vorm van lichaamsvet. En dat kost tijd en energie. In plaats van een koffiedate met een vage kennis had je 
een uur kunnen fitwalken, zwemmen, spelen met je kind, noem maar op. Het zou natuurlijk samen 
kunnen gaan, dus stel, als je zin hebt, voor om samen te gaan zwemmen, lopen of fitnessen. 

De kern van het verhaal is om je te ontdoen van verplichtingen. Als je erg geniet van je wekelijkse 
koffieochtend bij een familielid: doen. Zo niet: schrappen. Schrappen, schrappen, schrappen. 
Verplichtingen mogen op de lange termijn niet ten koste gaan van jezelf.  

En dan een hele belangrijke: werk. 

Helaas ben ik ervaringsdeskundige en heb ik werk jarenlang als een enorme ballast meegedragen. 

Mijn hart zei dat ik thuis moest blijven en genieten van mijn twee jonge kinderen. De ratio (lees: de 
hypotheek, de bankrekening) zei: doorwerken. Ik liep volledig vast. Genoot van niets en was constant aan 

En nu écht!
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het werk, al dan niet betaald. Als ik nu iemand hoor praten over werk zoals ik deed na de geboorte van 
mijn zoon gaan alle alarmbellen af: schrappen!! 

Onthoud: je hebt altijd een keus. Je kunt echt met minder toe.  

Ga de hele lijst maar af: 

- Ga zitten op een rustige plaats in een comfortabele houding. Leg je hand op je hart, laat je 
hartintelligentie het woord doen en stel je hart de volgende vragen: 

- Wat maakt mij gelukkig qua werk? 
- Waarom werk ik? 
- Wil ik het werk blijven doen dat ik nu doe? 
- Wil ik het in hetzelfde aantal uren doen als ik nu doe? 
- Als je iets wilt veranderen: breng het op bij je baas. Nee heb je, ja kun je krijgen. 
- Krijg je nee, bedenk dan een alternatief. 
- Betrek je partner bij je dilemma: is het mogelijk om te stoppen met werken? Kun je je permitteren 

een tijd naar ander werk te zoeken? Kunnen de rollen misschien omgedraaid worden? 
- Pas het systeem van bewaren – weggooien – weet niet ook toe op je werkplek 

Als je over iets twijfelt, in dit geval misschien je werk, kun je het volgende systeem toepassen: 
Het plussen en minnen! 

En nu écht!

NU TE KOOP!

GOOD FOOD
Méditerranée

http://www.onlibri.nl
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Aan de slag 

Plussen en minnen 

Pak een stuk papier of open een document. 
Schrijf eerst alle plussen van je werk op, en daarna in een tweede 
kolom alle minnen. 
Het wordt snel duidelijk of je deze situatie moet doorzetten of niet. 

Nog vraag jij je misschien af: wat heeft dit met overgewicht te maken? Ik dacht dat ik centimeters kwijt 
zou raken, kilo’s vet zou verliezen en ik krijg alleen maar opdrachten om mijn huis op te ruimen en mezelf 
als een hondje te zien! 

Hier komt jouw Plan van Aanpak. 

En nu écht!
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17. Plan van Aanpak 
Aan de slag 

Plan van Aanpak deel 1. 

� Spreek het hardop uit: En nu écht! en geniet van de vrolijke weg naar je doel: nooit meer overgewicht! 

� Wees je bewust van wat je doet en volg het ritueel: Poets je tanden, kam je haren, verzorg je lippen! 

� Drink een glas water. 

� Creëer een werkboek En nu écht! in je computer of schrijf in een mooi schrift. 

� Bepaal je missie. Zoek nu een comfortabele en rustige plek waar je je ogen even kunt sluiten en beantwoord de vraag: Wat maakt 
mijn lijf en leven gelukkig? Schrijf gedetailleerd neer wat er in je opkomt. - Besluit dat je vanaf nu deze persoon bent. 

� Ruim puin in je koel- en keuken kast. 

� Ga fitwalkend op weg om boodschappen te doen en een boodschappenkar te kopen. Neem de vuilniszak uit de keuken mee. 

� Ruim puin in de bad- en slaapkamer, op zolder en in de garage. 

� Blijf rituelen toepassen om het moment aangenaam te maken: muziek, geurkaars, drankje, prettige   kleding. 

� Beloon jezelf. Maak regenboog eten of breek je snoeprantsoen aan. 

� Ga in bad of onder de douche en verzorg jezelf. 

� Bepaal je overgewicht door middel van de meetmethodes. 

� Neem je lichaamsmaten op met een meetlint en schrijf ze in je werkboek: En nu écht nooit meer! 

Tot zover zijn de stappen bekend. Volgt deel 2: 

Aan de slag 

Plan van Aanpak deel 2 

� Print de volgende bladzijde en pak of koop een doos kleurpotloden. Bij elk uur van de dag kleur je in wat je in die tijd doet. Je
schrijft onderaan wat elke kleur voor activiteit is. Blauw is bijvoorbeeld slapen, rood is werk buitenshuis, geel sociale contacten,
bruin het huishouden, oranje is sport, geel is boodschappen doen, etc. Time management! Plak of scan het in je werkboek. 

� Plan 3 tot 5 keer per week een uur beweging in de vetverbranding hartslagzone in. Dat staat, en daar houd je je aan. Zie het 
laatste hoofdstuk voor inspiratie 

� Doe elke dag de tien spierbeheersing oefeningen van Joseph Pilates. Langzaam en geconcentreerd. 

� Plan een uur lezen per dag in. Boeken, tijdschriften en internet kunnen je leven verrijken. 

� Maak een afspraak met de kapper, de schoonheidsspecialiste, de pedicure. Jij bepaalt of het ‘of –of ’ is of ‘en-en’ is! Wat mij
betreft alledrie, maar ik kan niet in je hoofd of portemonnee kijken! 

� Koop zoveel mogelijk echt, natuurlijk voedsel. Lees de etiketten.  

� Probeer zo vochtrijk mogelijk te eten en zoveel mogelijk groente en fruit bij je voeding te stoppen.  

� Onthoud dat in drinken geen calorieën hoeven te zitten. 

� Onthoud dat, om af te vallen, er meer calorieën verbruikt moeten worden dan er in je lichaam gaan. Je weet zelf of er balans is
tussen deze twee. Bepaal bij alles wat je in je mond stopt en giet of je je lijf, je houtkachel, er mee vergiftigt of voedt.Zondig je? 
Probeer te neutraliseren door een glas water te drinken, tanden te poetsen, haren te kammen en lippen te verzorgen. Ga naar 
buiten, doe een karweitje of beweeg. Dan streep er onder en weer verder. 

� Koester je lichaam door het rust te geven.  

� Laat door handoplegging en diepe ademhaling de universele energie je lichaam vullen. 

� Gebruik op alle momenten dat je niet weet wat je moet doen of laten je hartintelligentie. Je hart weet het namelijk wel. 

� Leef het leven dat je in je missie beschrijft. Koop de voeding, de kleding, de uitstraling die daar bij hoort. Lees de boeken die je wilt 
lezen. Bezoek films, musea en theater. Maak er tijd voor. 

� Maak tijd in je timemanagement lijst voor sociale contacten die jij de moeite waard vindt. 

Plan van Aanpak
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

06.00

07.00

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

01.00

02.00

03.00

04.00

05.00

Plan van Aanpak
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De laatste stap in je Plan van Aanpak is: geniet van je leven! Wees blij dat je leeft en laat iedereen daar in 
delen! Schrap alle ballast. Ga zo vaak als nodig is na of je per ongeluk weer overgewicht je lijf en leven 
binnen hebt laten sluipen. Weg ermee! De klok tikt door, het enige wat je in je leven hoeft te zijn is: 
gelukkig! Ga aan de slag. En nu écht! Word actief en energiek. 

Het is voor iedereen weggelegd om gelukkig te leven.  

Er zijn zoveel mooie dingen! Als je gaat lopen zie je de natuur en als je geniet van de natuur ga je 
misschien fotograferen en van de mooie foto’s wil je misschien een collage maken en voor je het weet heb je je 
opgegeven voor een computercursus photoshoppen en ontmoet je daar op een avond de liefde van je leven. 

Plan van Aanpak

http://onlibri.nl/link.axd?id=2bd58390-3699-42b4-b0b0-2a5b4a68ba93
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18. Tot weerziens 
Je vroeg me in het begin of ik je zou gaan vertellen hoe je gelukkig kunt zijn met jezelf. Ik hoop dat ik je 
bij de hand heb gepakt en we samen op weg zijn gegaan. We wilden ballast en overgewicht kwijtraken en 
ik denk dat dat proces in gang gezet is. Verlies de moed niet. Je wilt geen tijdelijk strafdieet, je wilt een 
gelukkige levensstijl die jij je hele leven vol kunt houden. Zijn er downs, dan neutraliseer je, straft jezelf 
met een frisse neus en een uur beweging en zet er een streep onder. We blijven mensen. 

Ik zou antwoord geven op de vragen Hoe doen we het? Kan iedereen het? Kost het veel tijd? Veel geld? 
Doet het pijn? Kunnen we onze gewoontes handhaven? Hoe lang duurt het? 

Het antwoord op de eerste vraag heb ik je het afgelopen uur gegeven. Kan iedereen het? Ja. Kost het veel 
tijd? Nee, het wordt je levensstijl. Kost het veel geld? Nee. Doet het pijn? Nee.  

Kunnen we onze gewoontes handhaven? Dat kun jij nu met je hartintelligentie bepalen: vergiftig en 
misbruik je, of voed en koester je? Ben je al op weg naar dat zoevende, goed functionerende, prima 
onderhouden, glanzende lichaam of nog steeds een krakkemikkig verroest wrak met verpieterde spieren, 
vroegtijdige veroudering en klachten?  

Hoe lang het duurt eer je resultaat voelt en ziet is aan jou. Je voelt je nu al een gelukkiger mens. Als je elke 
dag 500 calorieën meer verbruikt of minder eet of een combinatie hiervan volhoudt, ben je na een maand 
twee kilo ballast kwijt, en dat zie je! Houd je zoveel mogelijk aan de 8 voedingsvuistregels en houd in de 
gaten dat je in je vetverbrandzone beweegt. 

Over een maand herhaal je de lichaamsmetingen. Of je checkt je broekriem! En het belangrijkste: vraag je 
af of je al minder ballast voelt en je gelukkiger voelt. Bereid je voor op een verrassing! 

Print de En nu écht! Nooit meer overgewicht! poster aan het eind van dit boek en plak hem op je koelkast 
of toilet 

Dit was mijn levensles in simpelweg gelukkig leven gebaseerd op het maken van keuzes en het  
ontdoen van ballast.  

Ik heb bewust gekozen voor een laagdrempelige benadering, zonder te technisch of gedetailleerd te 
worden. Het gaat bij En nu écht! Nooit meer overgewicht! om het grote geheel en het veranderen  
van je levensstijl.  

Wil je meer lezen over de diverse onderwerpen klik dan de websites aan die hierna worden genoemd. Of 
bezoek mij op mijn website www.nannet.net. 

Tot weerziens en heel veel plezier in je gelukkige leven!  

Tot weerziens
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19. Inspiratie 
50 ideeën om gelukkig te leven. Websites om ideeën op te doen en het concept van En nu écht! Nooit meer 
overgewicht! op één A4tje.

1. Lopen, fitwalken, is de beste beweging, doe het elke dag. Om af te vallen: in de 
vetverbranding zone! 

2. Spreek Walk & Talks af met partner, familie en vrienden. Je loopt in een goed tempo als 
je nog nét kunt converseren. 

3. Schaf een hartslagmeter aan. 
4. Laat je fiets nakijken of koop er een. Zet hem zo neer dat je hem heel vaak kunt pakken 
5. Loop trappen, vermijd roltrappen en de lift. 
6. Laat de auto zo veel mogelijk thuis! Heb je er twee? Misschien kan er wel een weg. In de 

bus en de trein beleef je de wereld en kun je mensen ontmoeten die jouw meer inzicht 
geven. In de file beleef je minder! 

7. Ga touwtjespringen, een effectieve manier om conditie op te bouwen en vet te verbranden 
8. Speel met je (klein-)kinderen of die van een ander. 
9. Ga frisbeeën in het park. 
10. Vliegeren op het strand. 
11. Quicksteppen met je partner, ouder of grootouder. 
12. Swingen in de disco of met je kind. 
13. Huur een ouderwetse roeiboot en ga picknicken. 
14. Plan een familietoernooi honkbal. 

Inspiratie

      Nannet’s
                   Body-N-Balance Pilates Studio  

  Pilates - Nan Chi – Fitwalk – Reiki – Personal coaching 

En nu écht! Nooit meer overgewicht! 
Actief dagevenement voor bedrijf of vereniging

- Voedinganalyses (ook per e-mail) 

- Bedrijfsworkshops in de Studio of op locatie 

- Familie/vriendinnen/vrijgezellen uitjes 

- Countdown naar de mooiste dag 

- 7 dagen per week Pilates 

- 4x per week fitwalks 

- Abonnementen & strippenkaarten 

- Kleine groepen & persoonlijke begeleiding 

- Reiki voor jong & oud 

www.nannet.net  06-51187209 

http://onlibri.nl/link.axd?id=76dba878-6dee-4c6e-9cdb-31ae917b1030
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15. Verbeter elke avond het record slagen badminton. 
16. Speel tafeltennis in de garage of in de speeltuin. 
17. Word lid van je favoriete sport. 
18. Ga elke week een keer zwemmen. 
19. Bedrijf zo vaak mogelijk de liefde – is echt heel gezond! 
20. Houd je persoonlijke hygiëne in de gaten. Als je je fris en schoon voelt, voel je je sexy! 
21. Speel pakkerdje, verstoppertje, stand in de mand, Twister etc. met een kind of je vrienden. 
22. Bedenk actieve verjaardagfeestjes of kinderpartijtjes met estafettes, wedstrijden, dansen. 
23. Houd je huis schoon en zie de activiteit als een En nu écht! manier om overgewicht kwijt 

te raken. 
24. Was zelf je auto. 
25. Koester je tuin of balkon. 
26. Maak van zoveel mogelijk activiteiten prettige rituelen. Je bent het waard! 
27. Gooi je oude kloffie weg.  
28. Maak niet de fout om ondergoed, schoenen, kleding, sieraden altijd voor speciale 

gelegenheden te bewaren. Elke dag is een speciale gelegenheid, dus draag je mooie 
spullen zoveel je kunt. 

29. Ga nooit met ruzie de deur uit. Gebeurt dat wel, stuur een sms’je om te zeggen dat je niet 
meer boos bent en om de ander geeft. 

30. Doe spontaan aardige dingen voor een ander. Zoals boodschappen dragen, voorrang 
geven of deuren openen. 

31. Verwen jezelf met een fijn tijdschrift. 
32. Koop vanaf nu alleen nog maar de spullen die je echt mooi vindt. Trap niet weer in de 

valkuil van goedkoop is duurkoop. 
33. Heb je het goed verzorgingsmerk gevonden? Hou daar aan vast. 
34. Houd een dagboek bij, als schrijf je maar elke avond de drie dingen op die jou die dag 

gelukkig maakten. 
35. Koop zoveel mogelijk voedsel in regenboogkleuren. Natuurlijk gekleurd voedsel, niet een 

regenboog van kleurstoffen! 
36. Leen eenmalig een hulp in de huishouding van een kennis als je door de bomen het bos niet 

meer ziet in je huis. Of investeer in vaste hulp en besteed je vrije tijd aan je gelukkige leven! 
37. Laat een goede coupe in je haar knippen en houd het bij. 
38. Wil je een kleurtje in je haar? Laat iemand je helpen en maak er een gezellige happening van. 
39. Geef je op voor een – schriftelijke – cursus. Wat dacht je van voedingsconsulent, 

binnenhuis architectuur of psychologie?  
40. Wil je billen van staal? Billen knijpen! Niemand die het ziet als jij staat en loopt te knijpen. 
41. Moet je elke dag in de file staan? Luister naar een luisterboek of een talencursus op Cd. 
42. Doe spieroefeningen als je zit. Achter je bureau, in de auto, op de bank. Trek je 

‘magneten’ in buik en onderrug naar elkaar, houd de afstand tussen de heupen en 
onderste ribben lang, schouderbladen zijn weggesmolten in je rug en je kin is wat naar 
achter getrokken. 

43. Wees de wijste en maak het goed met degene met wie je ruzie hebt. 
44. Maak vrolijke portretfoto’s van jezelf met ieder die je lief is. Later koester je die zeer. 
45. Leer van een ouder familielid de fijne kneepjes van klussen in huis, koken, naaien of breien. 
46. Maak een afspraak bij de dokter als je een tijdje met vage klachten loopt. 

Inspiratie
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47. Maak een afspraak bij de tandarts 
48. Gedraag je naar je partner alsof je haar of hem voor het eerst ziet. Word weer verliefd 
49. Of beloof elkaar je best te zullen blijven doen voor elkaar, net als in het begin 
50. Probeer van ieder mens de ziel te zien en ga altijd van het goede en positieve uit 

www.goede-voeding.nl    over vetverbranding 
www.voedingscentrum.nl   over alles wat met voeding te maken heeft 
www.pilatescompany.nl    over de spierbeheersing methode Pilates 
www.dereis.nu     over het boek De Helende Reis van Brandon Bays 
www.ontdekjekracht.nl    idem 
www.happinez.nl    over spiritualiteit en geluk 
www.flylady.com    over hulp in je huishouding 
www.fietsnaarjewerk.nl    over een andere manier van forensen 
www.fitclub.nl     over afvallen 
www.lunchwandelen.nl    over lopen in je pauze 
www.bookcrossers.be    over boeken vinden en achterlaten 
www.genoeg.nl     over stijlvol zuinig leven 
www.ankh-hermes.nl    over spirituele boeken 
www.reikicentrum.nl/reiki4all/leefregels.html over de reiki leefregels 

Inspiratie

http://onlibri.nl/link.axd?id=b2cb5b3e-22e7-48af-81d2-c0b8329aecfd
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En nu écht! Nooit meer overgewicht! 

Drie principes:  

� nooit meer de woorden diëten of lijnen in je mond nemen,  
� bewegen op je eigen kracht en 
� ontspannen met je eigen handen.  

Vier methodes:

� genieten van voeding,  
� fitwalking,  
� spierbeheersing  
� en handoplegging 

Tien elementen: 

� voed en koester je lijf en je leven 
� eet per dag verplicht 1 stuk van je favoriete lekkernij 
� beweeg en eet zoals de natuur het bedoeld heeft 
� beschouw je lichaam als je beste vriend 
� maak van elke activiteit een bewust en plezierig ritueel  
� beweeg in je optimale vetverbranding zone 
� eet zoveel mogelijk regenboog voedsel 
� drink calorievrij 
� laat je spieren niet verpieteren 
� luister naar je hartintelligentie 

Acht Vuistregels: 

� houd je zoveel mogelijk aan echte, natuurlijke voeding. 
� neem zoveel mogelijk vochtrijk voedsel tot je. Eet zoveel mogelijk regenboog voedsel. 
� minstens de helft van je dagelijkse voeding bestaat uit koolhydraten. 
� lees de etiketten. 
� eet niet te weinig. 
� varieer je voeding.
� begin de dag met een goed ontbijt.  
� blijf je lichaam zien als je beste vriend.  

Inspiratie


