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HOI! 
 
HERKEN JIJ DIT? 
 

 Je gewicht is nog nooit zo hoog geweest 
 Na je lunch zou je het liefste een siësta houden 
 De laatste keer dat je de trap omhoog bent gelopen zonder te hijgen kun je je 

niet meer herinneren 
 Je buik inhouden heeft geen zin meer  
 Hoe gek je ook bent op al dat lekkere eten, je moet nu echt beter voor jezelf gaan 

zorgen  
 Je hoort van iedereen wel een visie als het over afvallen gaat, maar je weet 

gewoon niet wat werkt voor jou 
 
 
MAAR WAT ALS? 
 

 Je weet hoe je weer de hele dag door kunt rennen en vliegen door je agenda 
afspraken heen vol energie. 

 Je concrete en strategische actiepunten hebt waar je direct mee aan de slag 
kunt gaan  

 Je weet hoe je weer een lichaam krijgt waar je weer trots op kunt zijn  
 Je helder en zonder omwegen je ideale gewicht gaat behalen en weer grip op je 

gezondheid krijgt. 
 Je iemand aan de zijlijn hebt staan met verstand van voeding die je 24/7 kunt 

raadplegen 
 En die er voor je is om je te blijven motiveren om je doel te behalen 
 Je weet wat de grootste valkuilen zijn als het om afvallen gaat 

	
 
 
 

LATEN WE VIJF GOUDEN TIPS MET JE DELEN 
VOOR EEN GEZOND GEWICHT IN COMBINATIE MET 

JOUW DRUKKE AGENDA!  
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OVER BO EN FLEUR 
 

 
WIE ZIJN WIJ? 
 
Maar niet voordat we onszelf even voorstellen zodat je weet uit wiens mond die tips 
komen. Na vier jaar met onze neus in de studieboeken te hebben gezeten zijn wij twee 
officiële afgestudeerde (sport)diëtisten met een grote liefde voor voeding. Als we niet 
óver voeding praten om mensen te helpen dan zijn we er wel van aan het genieten. Je 
kunt ons dan ook regelmatig vinden op het terras. Laten we vaststellen dat we datgene 
doen wat we het liefste doen!  
 
Als ex-topsporters krijgen wij een kick van uitdagingen, doorzetten en dan vervolgens 
je doelen DIK behalen. Fleur, de lange van de twee, heeft na 16 jaar topsport de titel 
Nederlands Kampioen Ritmische Gymnastiek met behaald. Bo was jaren te vinden op 
de hockeyvelden en heeft door weer en wind als roeicoach en stuurvrouw met haar 
ploegen als eerste de finish bereikt.  
Tijdens deze periodes in ons leven leerde we dat vallen en opstaan onderdeel waren 
van je mega gave doel. Ergens vol voor gaan en keuzes maken die nodig zijn. Mensen 
om je heen verzamelen die je hogerop brengen. En bovenal je kleine succesjes groots 
vieren om tijdens de rit naar je doel toe er plezier in te houden.  
 
Met onze ambities voor ondernemen, ervaringen uit de praktijk en onze eigen kijk op 
coaching zijn wij in 2014 beide met duidelijke missie ieder een praktijk gestart. De 

afgelopen jaren hebben wij ervaren als een 
rollercoaster met zowel pieken als dalen. 
Eerlijk is eerlijk, soms wilde we de handdoek in 
de ring gooien. Zorgverzekeraars die van alles 
eiste, de geliefde blauwe enveloppe die plots 
op de deurmat lag en om nog maar niet te 
spreken over het aantal uur wat nog genoeg in 
een dag zat. We zijn ontzettend blij dat we 
ondanks de hobbels op de weg gas bij hebben 
gegeven in plaats van op de rem hebben 
gedrukt. Wij willen namelijk maar 1 ding: 
zoveel mogelijk mensen helpen om hun ideale 
gewicht te bereiken EN te behouden! 
 
In de praktijk zijn we al vele valkuilen tegen 
gekomen waar we jou voor willen behoeden. 
Met deze tips willen wij ook jou helpen je 
doelen te behalen.  
Niet morgen, niet op 1 januari maar NU.  
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DE 5 GOUDEN TIPS VOOR EEN GEZOND 
GEWICHT IN COMBINATIE MET EEN DRUKKE 

AGENDA 
 

 
TIP 1: WEES GEEN STRUISVOGEL  
Zodra jij de confrontatie met de weegschaal en de spiegel aan gaat zet je de 
belangrijkste eerste stap. Jij weet dondersgoed dat cijfers niet liegen en je 
evenbeeld niet van een fopspiegel vandaan komt. Zet je weegschaal voor je 
spiegel neer en je weet hoe laat het is. Zie de waarheid onder ogen binnen 1 
minuut. Ja echt, dit kun je nu meteen gaan doen! 

 
 

TIP 2: MAAK EEN PLANNING 
Tachtig procent van de mensen die willen afvallen falen omdat ze hun planning 
niet op orde hebben. Een doel met een plan is essentieel als je je gewicht wilt 
verlagen! Als je faalt om te plannen, plan je om te falen. Zo simpel is dat. Zo 
vaak gehoord en zo vaak slecht doorgevoerd. 
 
Wie weet was de confrontatie na tip 1 wel genoeg. Het is klaar. Je neemt de 
beslissing dat het NU afgelopen moet zijn. Je laat er geen gras over groeien. 
Morgenochtend start je nog met jouw gezonde manier van eten.  
Met vol goede moed start je de dag! De boterham met chocoladepasta, die je 
normaal at, laat je maar staan. Je pikt het laatste appeltje van de fruitschaal en 
vertrekt naar je werk. Je hebt niks aan ‘gezond’ eten in huis om mee te nemen in 
je tas.  
 
Je maag begint gedurende de ochtend te knorren. Op werk is er iemand jarig, de 
taart staat klaar. Je laat het staan met lichte tegenzin. Bij de lunch heb je 
berentrek maar in de kantine neem je een salade met grote vraagtekens van je 
collega’s. Tijdens de vergadering kan je je niet meer goed concentreren en het 
denken aan eten wordt met de minuut heftiger. Wij geven je groot gelijk! Als je 
de automaat met snoepgoed al niet bereikt hebt, weten we bijna zeker dat jij 
onderweg naar huis ergens bent gestopt om je energietekort aan te vullen met 
iets uit de schappen van het tankstation. Je geeft het op. Je dag is nu toch al 
verpest, in koken heb je totaal gen zin en besteld diezelfde avond nog een 
maaltijd. 
 
Kortom, de vooraf uitgesproken visie om het vanaf morgen helemaal anders te 
doen gaat niet werken. Daarentegen kun de klok erop gelijkzetten dat je jouw 
streefgewicht gaat behalen met een plan wat werkt voor jou! Geen blaadjes sla, 
tupperware bakjes en ellenlange recepten omdat dat “zo gezond” is. Nee, 
een plan wat werkt voor jou. Dat betekent onder andere dat je vooraf 
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bedenkt hoe je dag eruitziet, wat de knelpunten zijn en je koelkast vol ligt met 
voedzame en lekkere producten, zodat je morgen ook echt een dag is wat werkt 
voor jou en je ideale gewicht! 
 
TIP 3: FOCUS JE OP DE GROTE LIJNEN 
Hou op met inzoomen op het zoutgehalte van je cracker. Ja zout houdt vocht 
vast maar die 15 kilo te veel is allesbehalve water. Skip de details en ga meteen 
met grof geschut hard aan de slag. De rekensom is verdomd eenvoudig: je moet 
minder calorieën binnen krijgen dan je gebruikt. De energiebalans is nog altijd 
leidend en ja echt ook voor jou. Halveer je porties, laat 5 bier staan, haal je 
hongerklop niet ’s avonds met drie dubbele porties in maar eet gewoon verdeeld 
over de dag, eet meer vezels minder vet. En als je liever hetzelfde blijft eten als 
wat je altijd doet kun je natuurlijk ook de weegschaal naar benden kikken door 
jezelf in de beweegmodus te schoppen. Neem die trap hoe hard je ook hijgt 
bovenaan die treden, pak de fiets, loop in je lunchpauze.  
 
TIP 4: VERLIES DE KILO’S VOORGOED 
Hoe lang heb je erover gedaan om je huidige gewicht te bereiken? Vermoedelijk 
is dat niet gekomen van vandaag op morgen. Je hebt jezelf een leefpatroon 
aangeleerd wat past bij je huidige gewicht. Waar je jaren over hebt gedaan. Dus 
verwacht niet dat je binnen een week 10 kilo kwijt bent. Sterker nog, je moet het 
helemaal niet willen. Je zult alles behalve een goed humeur eraan overhouden, 
de hele dag honger ervaren en last but not least, na 1,5e week zit er meer aan 
dan je verloren bent. Niet bepaald een win-win actie.  
Ga nou eens die dingen in je leven aanpassen waarvan je denkt, “Ja dat lukt mij 
wel”. Al is het maar dat je 5 bitterballen en een biertje wekelijks laat staan. 
Scheelt je toch mooi 500 kcal. En wist je dat je met een dagelijks tekort aan 500 
kcal al een halve kilo per week verliest? Kortom, ga eens met een rode pen door 
je voedingspatroon heen om te kijken wat je naar binnen gooit wat je makkelijk 
kunt missen. En pak die dingen dat stuk voor stuk aan. 
 
TIP 5: DOE HET NIET ALLEEN  
Je bent een zelfstandig type en pakt dingen graag zelf aan. Zo ook je gewicht. 
En geloof ons, dat gaat lastig worden als je meer dan een kilo’tje of 5 wilt 
afvallen. Je hebt een stok achter de deur nodig om met je voedingspatroon aan 
de slag te blijven gaan en door te zetten als het allemaal even tegenzit. Als je de 
weegschaal het raam uit wilt gooien en je de handdoek in de ring wilt gooien. 
Zodra je agenda overloopt in afspreken wil je ontvangen met… juist. Wat lekker 
eten en drinken. Voor je het weet verval je weer in je oude leefpatroon. Je hebt 
iemand nodig die je niet alleen informeert maar ook motiveert. Om door te 
zetten en door te pakken. Verzamel dus die mensen om je heen die je helpen je 
doel gegarandeerd te behalen. Zodat je zeker weten weer trots kunt zijn op 
jezelf! 
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EN NU? 
 

WELK BESLUIT NEEM JIJ? 
 
Welk besluit neem jij na deze inzichten? Laat je het bij weten of wordt het tijd om ook te 
gaan doen? Blijf je luisteren naar dat stemmetje met het “Ge-Ja-maar” geneuzel en 
“Wat als” gezeur. Ga je doelen voor jezelf stellen en die zonder twijfel behalen! Je hebt 
ten slotte maar 1 leven. Dus haal eruit wat je eruit wilt halen. Dat kan alleen als je 
lekker in je vel zit. Vol energie. Als je trots bent op jezelf.  
 
Heb je ooit een sporter als eerste de finish zien halen zonder coach aan de zijlijn? Kun 
je ook wel wat hulp gebruiken om je doel voor elkaar te krijgen? Laat ons jou dan 
helpen. Wij bieden een gratis voedingssessie van 20 minuten aan waarbij wij jou 
minstens 2 Gouden Tips geven om daadwerkelijk in actie te komen om je doel te 
behalen. Je weet dan precies wat je moet gaan doen.  
 
Ben jij er klaar voor om in actie te komen? Vraag dan een sessie aan via 
www.myfoodcoach.nl/gratis-sessie. Als je nog vragen hebt neem dan gewoon contact 
met ons op. We bijten echt niet! Kom er zelf achter via: info@myfoodcoach.nl   
 

 Jouw Ideale gewicht de rest van je leven. 
 Het is tijd om te doen. 
 Wij helpen je graag. 
 De keuze is aan jou. 

 
 

VOEDINGSCOACHES VOOR RESULTAATGERICHTE MENSEN DIE 
FYSIEK OOK SUCCESVOL WILLEN ZIJN. 

  

Bo van Rooij 
Fleurine Menijn 

www.myfoodcoach.nl  
Volg ons op Facebook en Instagram 
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