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Inleiding 

 

Zeg eens… Hoe gaat het met je? Zit je lekker in je vel en voel je jezelf energieker dan 

ooit? Of merk je dat er toch het één en ander moet veranderen? Heb je misschien nog 

wensen op het gebied van sport, voeding en leefstijl? Ja, welkom bij de club! 

Waarschijnlijk heb je dan zeker iets aan deze supertips…. 
 

Maar voordat je verder gaat lezen: wist je dat je met de Sportbibliotheek nog meer 

informatie kan vinden en zo een fantastische start met je goede voornemens kunt 

maken? Misschien heb je al gebruik gemaakt van de handige tips of heb je jouw 

gezondheid getest met de Rekentools. En wil je echt weten hoe je ervoor staat, doe dan 

de speciaal ontwikkelde 3-minuten gezondheidstest. 
 

Nu je er helemaal klaar voor bent, wens ik je veel leesplezier met dit speciale e-book. De 

25 supertips zijn geweldig wanneer je op een prettige manier je sport, voeding en 

leefstijldoelen wilt behalen. En welke dat zijn, bepaal je helemaal zelf! Heb je nog geen 

idee, maar wil je wel wat aan je gezondheid doen, kijk dan eens naar onze 

doelstellingen. 
 

De tips moet je natuurlijk wel uitproberen en afwisselen. Daarnaast is ieder mens 

verschillend en moet je de tips aanpassen naar je eigen situatie. Want zo werken ze het 

best en leveren ze de mooiste resultaten. Daarbij kun je tips natuurlijk altijd uitbreiden 

met het Kennisplatform, e-books, online cursussen of speciale programma’s of ons 

Ultimate Mix programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/
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Al jaar en dag ben ik werkzaam in de sport- & leisure en er is geen ander beroep wat mij 

meer zou kunnen boeien. In de afgelopen 15 jaar heb ik dan ook veel van mijn klanten 

naar hun einddoelen toe geholpen, of dit nu ging om afvallen, spiermassa opbouwen, het 

zelfvertrouwen vergroten of leren omgaan met stress.  

Het leukste van mijn vak was dan ook het feit dat ieder mens verschillend is en dus ook 

zijn of haar ideale gebruiksaanwijzing heeft. En door te zoeken naar iemand juiste 

aanpak, ga je veel uitproberen en vergroot je daarmee je kennis in grote mate. En zo 

kreeg ik het (bijna) altijd voor elkaar dat iemand zijn sport, voeding of leefstijldoelen vol 

trots behaalde. 

In 2010 ben ik dan ook mijn eigen bedrijf gestart, wat zich richt op deze verschillende 

doelen. Zo coach ik met mijn passie mensen op het gebied van sport, voeding en 

leefstijl. Dit doe ik niet alleen Face tot Face, maar ook online met de Sportbibliotheek. 

Hierbij ga ik uit van 7 doelstellingen, zoals afvallen, conditie verbeteren, spiermassa 

opbouwen, stresshantering, het zelfvertrouwen verbeteren, het aanleren van een 

gezonder voedingspatroon en werken aan een schoonheidsideaal.  

 



 
25 supertips om je sport, voeding en leefstijldoelen te halen 

 www.de-sportbibliotheek.nl 3 

 

 

Ik kies niet voor een standaard aanpak, want ik heb wel geleerd dat iedereen anders is. 

Ik begeleid mijn klanten juist naar een manier die perfect bij hem of haar past en die het 

beste voor hen werkt. Want zo kunnen ze met veel meer succes hun doelen behalen. 

Om ook jou te helpen, heb ik alvast 25 waardevolle supertips in dit e-book verwerkt. Zo 

kun jij nu ook van start met je sport, voeding en leefstijldoelen.  

 

Heb je mijn hulp nodig, dan zie ik je graag terug op de social media kanalen van 

EerlijkSportAdvies, op mijn blog of door me een mailtje te sturen op 

m.vanhouwelingen@eerlijksportadvies.nl. 

 

Ik wens je veel plezier met lezen en natuurlijk veel succes met het behalen van je sport, 

voeding of leefstijl doelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EerlijkSportAdvies-176993359028868/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/blog/
mailto:m.vanhouwelingen@eerlijksportadvies.nl
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Tip 1. Wees goed voorbereid 

Wees slim en zorg dat je goed bent voorbereid. Want een goed begin is immers het halve 

werk! Heb je dus een bepaalde doelstelling (zoals afvallen of stresshantering) in gedachten, 

pluis dan uit hoe je te werk wil gaan. En allereerst zul je moeten weten hoe je er nú voor staat. 

Ben je redelijk gezond? Of juist zeer inactief? Hoe vaak heb je in het verleden goede 

voornemens gehad en waar is het misgegaan? 

Nadenken over je huidige situatie zorgt ervoor dat je weet wat je kunt gaan verbeteren. 

Daarnaast is het natuurlijk een mooie motivatie, want weten waar je het voor doet zorgt ervoor 

dat je met ‘power’ je doelen gaat bereiken.   

Voordat je van start gaat met het nastreven van je doelen, is het verstandig om jezelf te 

onderwerpen aan een aantal testjes. Reken bijvoorbeeld eens je body mass index uit of meet 

je vetpercentage. Want dan weet je of je momenteel met gezondheidsrisco’s te maken hebt. 

Of doe een conditietest bij jezelf. Waarschijnlijk schrik je van de uitslag, maar dat is helemaal 

niet erg. Je gaat je gezondheid juist verbeteren en daar mag je trots op zijn! 

Twijfel je in eerste instanties over je gezondheid en de doelen die je wilt gaan bereiken, 

raadpleeg dan een arts. Deze kan je waardes meten en je van een passend advies voorzien. 

Zo kan je op een veilige manier en met vertrouwen aan de slag met het behalen van je doelen. 

 

 

Tip 2.Stel lange, korte en vervangende doelen 

Doelen zijn ontzettend belangrijk als je met je gezondheid aan de slag gaat. Want nadat je een 

algemene doelstelling hebt gekozen, ga je nu de weg ernaar toe uitstippelen. Je bedenkt je 

definitieve einddoel en creëert tussentijdse mijlpijlen. Bij elk punt kun je de voortgang meten 

van je aanpak en dus ook bijsturen. 

Allereerst ga je een einddoel bedenken, ook wel het lange termijn doel genoemd. Voor dit doel 

geef je jezelf een jaar de tijd en het is belangrijk dat het doel een grote persoonlijke waarde 

voor je heeft. Want het is heel leuk als je gewoon fitter wilt worden, maar waarschijnlijk ben je 

nog gemotiveerder als je eindelijk weer met je (klein) kinderen kunt spelen. En natuurlijk kies 

je als lange termijn doel niet het standaard woord ‘afvallen’.  Nee, je wilt aan het einde van het 

jaar 10 kilo zijn afgevallen, want je wilt eindelijk van dat negatieve zelfbeeld af en weer trots 

zijn op je zelf. 

Je einddoel ga je onderverdelen in tussentijdse mijlpalen, ook wel korte termijn doelen 

genoemd. Deze korte doelen stel je op om regelmatig (bijvoorbeeld om de 2 maanden) je 

aanpak te evalueren. Gaat het goed en heb je een doel bereikt, dan hoef je jouw aanpak niet 

te veranderen. Haal je het opgestelde doel niet, dan kun je bijsturen en een  

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/doelstellingen/
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tandje bij zetten. Je kan dan een dag extra sporten, wat langer wandelen of extra 

winstpakkers inzetten. 

Ook is het slim om na te denken over vervangende doelen. Want er kan altijd iets 

gebeuren waardoor je geen zin hebt om te sporten of toch dat gebakje neemt. Als je 

weet dat dit kan gebeuren, dan kun je hier wel rekening mee houden. Bedenk van te 

voren, wat je gaat doen als het een keer tegen zit. Maar wees hierbij wel eerlijk naar 

jezelf en voer het vervangende doel ook echt uit.  

Maak vooraf dus een lijstje, waarin je vermeldt: “Als dit gebeurt…., dan doe ik het 

volgende…” 

 

Als dit gebeurt…. Dan doe ik het volgende: 

Ik heb geen zin in mijn gezonde maaltijd Ik maak deze week een extra wandeling 

Ik neem toch dat gebakje op die 

verjaardag 
Morgen doe ik 2 huishoudelijke klusjes 

Deze week heb ik weinig  tijd om te 

sporten 

Dit weekend ga ik voetballen met de 

kinderen 

Ik heb een calorierijke zakenlunch Ik ga een keer extra sporten of tuinieren 

Ik heb vanavond echt geen zin om te 

mediteren 
Ik doe het morgenochtend  

 

 

 

Tip 3. Wees realistisch 

Veel mensen willen teveel en daar gaat het gelijk al mis! Want ze willen in een maand 5 

kilo kwijtraken of gelijk 4 keer per week gaan hardlopen. Maar er wordt geen rekening 

gehouden met het feit dat het nastreven van sport, voeding en leefstijldoelen ook tijd en 

energie kost. En misschien gaat het in het begin heel goed, maar we kunnen je nu al 

zeggen dat het je gaat opbreken. Je bent net zo goed bezig en hebt misschien al wat 

resultaten gehaald en dan moet je stoppen. Het is een verspilling van je energie en zorgt 

daarbij voor veel negatieve gevoelens. Het is weer niet gelukt! 

Bedenk dat iets wat snel stijgt, ook weer snel daalt. Als je wil dat je nieuwe gezondere 

leven in je systeem gaat zitten, dan moet je jezelf hiervoor de tijd geven. En je moet 

realistisch zijn in hetgeen je wilt bereiken. En realistische doelen opstellen is niet altijd 

even leuk, want waarschijnlijk wil je gewoon knallen met je goede voornemens. 
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Maar slim is het wel! Wees dus realistisch in wat je wilt gaan bereiken en of de 

inspanningen die je gaat leveren wel haalbaar voor je zijn. Want niets levert zoveel 

stress op als een onmogelijk doel nastreven en uiteindelijk je pogingen te moeten 

staken. En het is natuurlijk ook geen prettige beginsituatie voor de volgende keer dat je 

weer goede voornemens hebt. 

Om je doelen meetbaar te maken, kun je gebruik maken van de SMART-methode. Voor 

elk doel (bijvoorbeeld om de 2 maanden) ga je een aantal kenmerken opstellen, welke 

haalbaar voor je zijn. Probeer dus per doel, zo concreet mogelijk de volgende letters in 

te vullen: 

 

Specifiek:  

Wat je wil je bereiken? Schrijf het in details voor jezelf uit 

Meetbaar:  

Schiet niet met losse flodders, maar probeer cijfers aan je doelen te koppelen 

Acceptabel:  

Formuleer een acceptabel doel, waarvoor je jezelf echt wilt inzetten (en belonen) 

Realistisch:  

Binnen 2 maanden zul je echt geen wasbordje krijgen. Kies dus een doel wat je 

daadwerkelijk kunt bereiken. 

Tijdsgeboden:  

Wanneer wil je die 20 push-ups kunnen? Schrijf dus per doel een einddatum op en blijf 

hier op gefocust. 

 

 

Tip 4. Weet waar je het voor doet 

De beste manier om je sport, voeding of leefstijldoelen te halen, is wanneer dit veel 

persoonlijke waarde voor je heeft. Zo wil de ene persoon fitter worden omdat de dokter 

dat dringend geadviseerd heeft, terwijl de ander eindelijk eens met zijn of haar 

kleinkinderen wil kunnen zwemmen. Daarbij kan iemand helemaal klaar zijn met de 

mislukte pogingen in het verleden en het nu helemaal anders willen doen. Je maakt je 

doelen dus persoonlijk en, hoe groter de waarde voor jezelf, hoe groter de motivatie zal 

zijn. Maar hou er rekening mee dat hetgeen je ontzettend graag wil, gaandeweg weer uit 

beeld zal verdwijnen. Je zult jezelf dus regelmatig aan de waarde van je doel moeten 

herinneren. 
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Weet je even niet waarom je echt aan je gezondheid wilt werken, dan helpen wij je wel 

een handje. Want door met sport, voeding of leefstijl aan de slag te gaan, ga je een 

meerdere voordelen bemerken: 

 Je gaat je fitter en vitaler voelen. Je bent een stuk energieker 

 Je lichaam gaat er veel mooier uitzien. Je krijgt een mooier beeld in de spiegel. 

 Je verkleint de risico’s op het krijgen van enge ziektes 

 Je hebt minder last van kwaaltjes als spanningshoofdpijn of (lage) rugklachten 

 Je voelt je zekerder en gaat straks stralen van het zelfvertrouwen 

 Je gaat meer succes behalen. Niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ook op 

werkgebied. 

 Je gaat meer genieten van het leven 

 Je krijgt meer zin in seks en houdt het ook nog eens langer vol 

 Je kan straks beter slapen 

 Je zult een stuk minderen piekeren en kan stressinvloeden beter aan. 

 Je stemming verbetert en je voelt je veel gelukkiger. 

 

 

Tip 5. Geloof in je zelf 

Heb vertrouwen in jezelf, dan komt het echt wel goed! Alhoewel dit makkelijker gezegd 

dan gedaan is, zit hier wel een kern van waarheid. Want twijfels zijn funest voor het 

bereiken van je doelen en twijfelen aan jezelf is de doodsteek voor het bereiken van je 

doelen. Want als je jezelf weinig waard vindt, waarom zouden je doelen dat dan wel zijn? 

Geloof dus in jezelf en wat je kunt bereiken. Dat is de sleutel voor succes! 

Ook al denk je misschien van wel… maar je bent niet anders dan anderen. Ook jij kunt 

gelukkiger worden en met succes je doelen behalen. Je moet alleen wel weten wat jouw 

plus- en minpunten zijn en hier gebruik van maken. Reageer je heftig op stress, dan zal 

je eerst hier aan moeten werken voordat je gaat afvallen. Anders zul je tijdens een 

stressvolle periode steeds meer falen in het afvallen. Wat ook weer meer stress en 

frustraties oplevert. En je doelen? Daar heb je dan echt geen zin meer in! 

Het stemmetje in je hoofd, zal je dan ook regelmatig laten twijfelen. Maar dit stemmetje 

heeft meestal geen gelijk, want waarom zou jij het niet kunnen en een ander wel? 

Misschien ben je niet zo sterk of fit als de ander, maar daar kun je bij het opstellen van je 

doelen rekening mee houden. En bedenk dat met elk behaald doel, ook je 

zelfvertrouwen zal groeien. Gaandeweg kun je dus steeds gemakkelijker je volgende 

doel behalen. 

 

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/gezondheidsvoordelen/
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Tip 6. Keep it simple stupid 

Het klinkt niet echt aardig, maar hou bij je sport, voeding en leefstijldoelen de volgende 

zin in je achterhoofd: “Keep it simple stupid”. Dit KISS-principe houdt in dat we ons niet 

gek moeten laten maken door het commentaar van de buurvrouw, de fulltime sporter op 

tv of het speciale artikel in je favoriete tijdschrift. Beter is het om onszelf te richten op een 

positieve instelling, beloningen en het persoonlijk maken van je doelen. 

Met het Kiss-principe hou je jouw benadering simpel en overzichtelijk. Dat voorkomt dat 

je door de bomen het bos niet meer ziet en daardoor je doelen uit het oog verliest. Bij het 

nastreven van je doelen kun je dit principe dus gebruiken. Zo hou je jezelf ongeveer 80% 

van de tijd aan je nieuwe sportschema of je nieuwe voedingspatroon. Je probeert je hier 

dagelijks aan te houden en beloont jezelf regelmatig voor het behalen van de doelen. 

De overige 20% mag je foutjes maken of is het toegestaan om te zondigen. Af en toe 

spijbelen van een training mag en toch een gebakje op een verjaardag eten is natuurlijk 

niet slim (als u wilt afvallen), maar verdient zeker geen afstraffing of een schuldgevoel. 

Kijk nogmaals naar je persoonlijke doelen, wees trots op wat je al hebt bereikt en blijf het 

opnieuw proberen. 

 

 

 

Tip 7. Probeer te ontspannen 

 

Hoe moeilijk het ook is, ieder mens heeft voldoende rust en ontspanning nodig. En dan 

bedoelen we niet onderuit gezakt tv kijken, terwijl de gedachten ondertussen in je hoofd 

doorrazen. Neem echte rust, waarbij je lichaam en geest ontspannen zijn. Dit is 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want de meeste mensen weten wel hoe moeilijk 

daadwerkelijk ontspannen is en zeker in de hectische hedendaagse maatschappij. 

 

Maar in een ontspannen toestand heb je een beter overzicht en blijf je beter gefocust op 

je doelen. Je geeft het twijfelende stemmetje in je hoofd minder kans, want deze is op z’n 

sterkst als je moe en gestrest bent. Want dan heb je weinig weerstand om hier tegenin te 

gaan en zul je eerder geneigd zijn om terug te vallen in je oude gedrag. 

 

Echt ontspannen is best moeilijk en dat zul je moeten oefenen. Probeer maar eens een 

week lang elke avond een kwartiertje ontspannen te gaan liggen. Het mooiste is 

wanneer je jezelf concentreert op je ademhaling of de ontspanning in je spieren; maar je 

kunt ook rustgevende muziek luisteren of wat yoga oefeningen doen. Na dit kwartier 

heeft je lichaam een seintje gekregen om meer te ontspannen. En hoe vaker je dit 

oefent, des te makkelijker zal het worden. 
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Tip 8. Ga de natuur in 

 

Tegenwoordig gaat alles snel en leven we in een maatschappij met vele prikkels. Deze 

prikkels dagen ons uit om actie te ondernemen, waardoor je lichaam in de actie-stand 

gaat staan. En dat is natuurlijk geen probleem, mits je ook weer terug kunt komen in een 

ontspannen staat (ook wel de ‘zijn-stand). Want constant maar doorgaan put je lichaam 

en geest uit en die energie heb je juist nodig om je doelen te gaan bereiken. 

De natuur opzoeken is een geweldige manier om meer ontspannen te raken en jezelf op 

te laden voor de volgende uitdaging. Met al dat groen om je heen en de vele geluiden, 

krijgt je lichaam het seintje ‘veilig’ en zul je automatisch meer ontspannen. Uiteraard 

moet je dan wel genieten van het buiten zijn en niet met je telefoon o.i.d. bezig zijn. 

Maak dus regelmatig een wandeling in de natuur en denk na over je doelen. Want door 

je hoofd leger te maken, kun je jouw aanpak evalueren en desnoods bijsturen. 

Daarnaast hebben meerdere onderzoeken uitgewezen dat je in een ontspannen 

toestand beter je droombeeld kunt visualiseren en daardoor gerichter je doelen kunt 

behalen. Je programmeert als het ware je hersenen opnieuw en zorgt dat het twijfelende 

stemmetje steeds verder op de achtergrond raakt. 

 

 

Tip 9. Wordt bewuster 

De meeste mensen gaan onbewust door het leven heen en eigenlijk kan dat ook niet 

anders. Want tegenwoordig krijgen we zoveel prikkels te verwerken, dat we steeds meer 

in ons hoofd gaan leven. Onze gedachten maken overuren en daardoor zullen we 

zintuiglijke waarnemingen veel minder snel opmerken. En die gedachten spreken ook 

niet altijd de waarheid… 

Wanneer er gedachten opkomen, komt hier vaak een gevoel bij kijken. Het gevoel (en de 

eerdere ervaringen hiermee) stuurt ons gedrag aan en hoeft niet op de waarheid te zijn 

gebaseerd. Zouden we bijvoorbeeld aan iets engs denken, dan zal het lichaam 

gespannen zijn. De ademhaling en het kloppen van het hart gaan sneller (de ‘vecht-of-

vlucht’reactie wordt voorbereid), de schouders zijn opgetrokken en de spieren staan in 

opperste staat van paraatheid. Wanneer de enge gedachten verdwijnen zullen meestal 

ook de lichamelijk signalen weer verdwijnen. Maar de spanning is nog wel in het lichaam 

aanwezig en zal moeten worden afgevoerd om weer rustig te worden. 

Door bewuster te leven, heb je meer aandacht voor dingen die op je pad komen. Maar 

belangrijker nog is dat je nu minder in je hoofd gaat zitten. En juist die vertroebelende 

gedachten zorgen ervoor dat je de opgestelde einddoelen niet gaat bereiken. Je houdt 

eigenlijk jezelf tegen en je doelen raken steeds verder uit zicht. Probeer dus regelmatig 

bewuster te bewegen, eten, ademen, voelen, ruiken, luisteren en tal van andere dingen die je 

met aandacht kunt doen. En denk er niet over, maar richt je op je zintuiglijke waarnemingen. 
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Tip 10. Breng structuur aan 

“Rust, reinheid en regelmaat”, het is een aloud gezegde. Regelmaat en structuur zorgt 

ervoor dat je weet waar je aan toe bent en daardoor focus kunt houden. En om je niet te 

laten afleiden van het nastreven van je doelen, zal structuur in je leven brengen erg 

belangrijk zijn. Je weet op welke dagen je gaat sporten of welke dagen je wat gaat eten. 

Deze structuur geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat je makkelijker met je nieuwe 

gezonde leven bezig bent. 

Kies dus de dagen dat je wil gaan sporten of je meditatie oefeningen doet en hou je daar 

ook aan. Denk aan de 80/20 regel: 80% ben je daadwerkelijk met je doelen bezig en 

20% mag je spijbelen. En zorg er natuurlijk voor dat je vervangende doelen paraat hebt. 

 

 

Tip 11. Uit de comfortzone stappen 

Wij mensen zijn gek op gewoontes en alles daarbuiten zal in eerste instantie vreemd 

aanvoelen. Wil je nieuwe dingen leren of problemen aanpakken, dan zal je uit je 

comfortzone moeten stappen. En dit voelt misschien een beetje vreemd, maar je zult wel 

groeien als mens. En je doelen gaan behalen is eigenlijk ook een beetje vreemd, want je 

bent immers niet gewend aan het gezondere leven en die nieuwe aanpak. 

Uit je comfortzone stappen betekent dus dat je oude gewoontes gaat doorbreken en hier 

gaandeweg nieuwe gewoontes voor in de plaats laat komen. Maar het kan best zijn dat 

je lichaam en geest het hier niet zo mee eens zijn en (zeker de eerste weken) zullen 

protesteren. Hier moet je even doorheen en als je weet dat dit kan gebeuren, kun je hier 

ook rekening mee houden. Hou altijd focus op je doelen. 

 

 

Tip 12. Focus 

Sommige mensen kunnen het heel goed: ‘nee zeggen tegen dat gebakje’ of ‘toch gaan 

sporten als je echt geen zin hebt’. Deze mensen houden hun einddoel (of droombeeld) 

altijd in gedachten en zorgen ervoor dat ze twijfel geen kans geven. Want wanneer je 

geen zin hebt om te sporten, wordt naarmate de tijd vordert het twijfelende stemmetje 

steeds sterker. Maar stap je direct in de auto en rij je naar de sportschool toe, dan heb je 

het stemmetje in je hoofd geen kans gegeven je te overtuigen. En hoe vaker je dit 

stemmetje negeert ,of hier weerstand tegen biedt, des te minder zal het je doen twijfelen. 
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Je wilskracht trainen kan dus door ‘het gewoon te doen’. Niet voor niets is de slogan van 

een bekend sportmerk ‘Just do it’. Blijf dus altijd gefocust op je korte en lange termijn 

doelen en laat niets (maar dan ook echt niets!) je afleiden van hetgeen je gaat doen. Het 

voordeel is dat je zo gefocust bent, dat je nieuwe leefstijl ongemerkt in je systeem gaat 

zitten. Zonder dat je het door hebt, en zul je nauwelijks meer twijfelen. 

 

 

Tip 13. Hoe je opties open 

Het leven is constant in beweging en veranderlijk. Die perfecte aanpak welke je van 

tevoren hebt bedacht kan misschien de eerste maanden werken. Maar wanneer er 

dingen veranderen in je leven (bijvoorbeeld andere werktijden), zul je ook jouw aanpak 

moeten wijzigen. Misschien dat je op andere dagen moet gaan sporten of is de gekozen 

sport eigenlijk niet jouw ding. Je moet je opties openhouden en regelmatig bijsturen om 

je doelen te behalen. 

Soms moet je even op je b*k gaan om het seintje te krijgen dat je aanpak niet (meer) 

werkt. Maar dat is ook helemaal niet erg! Want met vallen en opstaan kom je een heel 

eind en daar leer je weer van. Iedereen maakt fouten en laat je daardoor niet 

weerhouden om je doelen te halen. Zorg dat je altijd focus houdt op  je goede 

voornemens. 

 

 

Tip 14. Energiegevers en energienemers 

Misschien heb je ook wel zo’n buurvrouw die alles beter denkt te weten en die het 

perfecte leven heeft. En die jou onopgemerkt demotiveert met haar praatjes, want haar 

leven is zoveel beter. Na zo’n gesprek ben je emotioneel helemaal leeg en staat het 

huilen je nader dan het lachen. Ken je ook zo’n energiezuiger? 

Volgens sommige mensen is energie ‘alles in het leven’ en gezien energie overal in het 

leven voorkomt, kun je maar beter zorgen dat je helemaal bent opgeladen. Zo geeft het 

bereiken van doel of iets moeilijks een flinke dosis energie. Het laad je lichamelijke en 

geestelijke batterij helemaal op en je hebt weer zin in het leven. 

Maar andersom is ook het geval: want mislukte pogingen, piekeren, negatieve gevoelens 

of roofbouw op je lichaam, zuigen je helemaal leeg. En hoe kun nu helemaal uitgeput je 

doelen nastreven en weerstand bieden tegen twijfels. Waarschijnlijk niet en uiteindelijk 

kom je in een negatieve spiraal terecht. Gelukkig kom je hier wel weer uit als je 

regelmatig gebruik maakt van energiegevers. 

 

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/blog/
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Dus waar krijg jij energie van? Van spelen met je kinderen of een uitje met je vrienden? 

Of van een sporttraining waarbij je kruipend naar huis gaat? Laad jezelf dus helemaal op 

en blijf je richten op positieve dingen. 

 

 

Tip 15. Hou rekening met valkuilen 

Gezonder gaan leven gaat in het begin meestal erg goed. Je haalt mooie resultaten en 

het ene doel na het andere. Maar dat begint de sleur erin te komen en ben je steeds 

minder met je doelen bezig. Of je loopt tegen problemen aan, die ervoor zorgen dat je 

steeds minder resultaat gaat zien of het steeds moeilijker maakt om je doelen na te 

streven. 

Iedereen loopt tijdens zijn of haar goede voornemens tegen problemen aan en het is 

belangrijk niet in deze valkuilen te trappen. Want hoe dan ook, je zult bepaalde ‘bekende 

valkuilen’ gaan tegenkomen. Maar als je weet dat dit gaat gebeuren, kun je hier alvast 

rekening mee houden en kun je deze tackelen wanneer ze zich aandienen. 

Voorbeelden van bekende valkuilen zijn: de sociale omgeving (blijven ze je steunen), de 

wet verminderde meeropbrengst (groeien wordt steeds moeilijker), angst voor 

verandering, marketingmanipulatie en nog veel meer.  

 

 

Tip 16. Probeer de winstpakkers 

Gek zijn op oude gewoontes is heel normaal. Want die gewoontes hebben we ons 

levenlang eigen gemaakt en zijn een deel van ons zelf geworden. Het is moeilijk om 

deze gewoontes te doorbreken, al kan de ene persoon dit makkelijker dan de andere. 

Het roer volledig omgooien is voor veel mensen niet weggelegd, want lichaam en geest 

zullen protesteren. Beter is het om geleidelijk aan je oude gewoontes aan te pakken, 

zodat je nieuwe gewoontes steeds meer in je systeem gaan zitten. 

Met winstpakkers kun je snel en eenvoudig al wonderen doen voor je gezondheid. 

Voortaan al lopend je boodschappen doen, is even wennen maar zoveel gezonder. Je 

kunt tijdens het afvallen je hele voedingspatroon omgooien, maar slimmer is het om ’s 

avonds dat wijntje weg te laten en gaandeweg steeds wat producten gezonder te maken. 

Probeer dus niet je leven gelijk om te gooien, maar pak het slimmer aan. Behaal winst 

door slimme trucjes te gebruiken, zonder dat je lichaam en geest gaan protesteren. 

Misschien moet je even zoeken naar jouw perfecte winstpakkers, maar je zult hier zeker 

baat bij hebben. En die doelen? Die komen zo steeds dichterbij. 
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Tip 17. Maak het zichtbaar 

Hou jij dingen voor jezelf of deel je hele ziel en zaligheid? Welke keuze je ook maakt, het 

is allebei prima. Mits het voor je werkt natuurlijk, anders moet je uit je comfortzone 

stappen. Voor degene die dingen liever voor zich zelf houden en misschien zeer kritisch 

op zichzelf zijn, kan het wonderen doen als je jouw doelen deelt met anderen. Want je 

voelt een stok achter de deur en wil niet falen tegenover anderen.  

Menig persoon is zo dan ook gestopt met roken! Ze hebben iedereen verteld dat ze 

gestopt zijn of ze hebben deze personen een briefje gestuurd. Daarbij zijn het wel 

mensen die belangrijk voor hen zijn (bijvoorbeeld een mentor) en waar ze geen 

gezichtsverlies bij willen lijden. 

Voor degene die liever niets tegen anderen zeggen, kan het nuttig zijn om het voor 

zichzelf wel zichtbaar te maken. Zet een dagelijkse reminder in je telefoon of hang 

briefjes op in je huis. Maak je doelen en wensen zichtbaar en herinner je jezelf er 

regelmatig aan. Voel jezelf zo trots als een pauw wanneer je naar je doelen of positieve 

punten kijkt. En fantaseer natuurlijk over het behalen van je einddoelen en de beloning 

die daar tegenover staat.   

 

 

Tip 18. Leer mediteren 

Meditatie klinkt een beetje zweverig, maar dat is maar niet hoe je er naar kijkt. In ieder 

geval doet het wonderen voor je lichamelijk en geestelijke gesteld en ga je jezelf beter 

voelen dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En dat met maar een paar keer een half 

uurtje per week! 

Mediteren zorgt ervoor dat je uit je hoofd komt en meer contact krijgt met je lichaam. Je 

kunt niet alleen elk spiertje ontspannen en daarmee klachten als spanningshoofdpijn, 

(lage) rugklachten of onrustige voeten verminderen; ook geestelijk kom je weer in 

balans. Je hoofd  zit niet meer zo vol, je piekert veel minder en je krijgt je emoties beter 

onder controle. 

En als je beter in balans bent, wordt het ook veel gemakkelijk om je sport, voeding of 

leefstijldoelen te halen. Je hebt meer overzicht, je blijft gemakkelijker gefocust en geeft 

twijfel geen kans. Maar je zult wel een meditatievorm moeten vinden die goed bij je past 

en je zult moeten oefenen. Want pas na enkele weken ga je van die geweldige 

voordelen profiteren.  
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Tip 19. Trap niet in manipulatie 

It’s amazing Mike! Met dit trainingsapparaat heb je binnen de kortst mogelijke tijd een 

wasbordje. En met dit magische dieet ben je snel van je kilo’s af! Het zijn reclame 

uitingen die je in elk tijdschrift, op elke website en dagelijks op tv te zien krijgt. En vergis 

je hier niet in, want het verkopen van deze producten is een miljoenen business.  

Producenten van deze superproducten proberen je namelijk met zoveel mogelijk feiten te 

overtuigen. Daarnaast zijn er vaak nog verhalen van specialisten (zoals een arts) en 

gebruikers die het product zo mooi mogelijk laten lijken. Dit doen ze zo goed, en het 

zogenaamde resultaat is zo geweldig, dat je wel van hele goede huize moet komen om 

niet in deze valkuil trappen. 

Maar deze super diëten, magische pillen en uitzonderlijke fitnesstoestellen zijn eigenlijk 

allemaal onzin. Je went aan een bepaalde beweging of handeling, dus ook aan het 

magische apparaat of superdieet. Hierdoor zul je echt niet de resultaten boeken die de 

producent je voorhoudt. Daarnaast zijn de mensen in de advertentie of reclame vaak 

acteurs die betaald worden om het product aan te prijzen. 

 

 

 

Tip 20.  Zoek een maatje  

Soms is alleen trainen of met je voedingspatroon bezig zijn de beste keuze. Maar wil je 

echt gemotiveerd blijven, dan kan je altijd een maatje zoeken. Samen hou je elkaar 

gemotiveerd en trek je door moeilijke momenten heen. Wil je samen met een maatje aan 

de slag, zoek dan eens op internet naar je interesses.  

Misschien wordt er wel een leuke cursus in je omgeving gegeven, waar je 

gelijkgestemden leert kennen. En wil je liever met een sportmaatje aan de slag, neem 

dan eens een kijkje op de site: www.ikzoekeensportmaatje.nl. Hier maak je een profiel 

aan en kun je een sportmaatje in jouw omgeving vinden. Zo verbeter je niet alleen uw 

gezondheid, maar ook je sociale contacten. Een ideale combinatie dus! 

Maar let op! Want een maatje kan je ook demotiveren, wanneer hij of zij het niet meer 

ziet zitten. En alle energie die je in je maatje steekt, heb je niet beschikbaar voor het 

behalen van je doelen. Soms is het dan ook verstandig om regelmatig van maatje te 

wisselen. Dan ben je minder toegeeflijk naar elkaar en voel je de druk om elkaar te 

steunen beter. 

 

 

 

file:///C:/Users/M/Desktop/www.ikzoekeensportmaatje.nl
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Tip 21.  Probeer eens wat anders 

Heb je in het verleden regelmatig dezelfde aanpak gehanteerd, dan is het misschien 

handig om nu iets anders te verzinnen. Ging je bijvoorbeeld afvallen door wekelijks te 

sporten, dan is er ergens iets fout gegaan. Anders was je nu nog aan het sporten en had 

je de behaalde resultaten ook behouden. Deze aanpak heeft dus niet geholpen, om 

welke reden dan ook.  

Als je weet waar het fout is gegaan, kun je hier ook van leren! Want had je veel last van 

je emoties, dan moet je deze misschien nu gelijk aanpakken voordat je gaat sporten. 

Kon je moeilijk ‘nee’ zeggen tegen de aangeboden gebakjes, dan kun je deze keer eerst 

aan je zelfvertrouwen en assertiviteit werken. Wanneer je deze eerder gemaakt fouten 

nu kunt tackelen, zal het afvallen (of een andere doelstelling) gemakkelijker te bereiken 

zijn. 

 

 

Tip 22. Lees je in 

Wanneer je lekker bezig bent met je sport-, voeding- of leefstijlwensen, kan de motivatie 

uiteindelijk wel verdwijnen. En juist een hoge motivatie zorgt ervoor dat je met 

vertrouwen aan je goede voornemens kunt werken. Maar die motivatie moet je wel hoog 

houden en dat gaat niet vanzelf. Misschien is dat ook wel één van de moeilijkste dingen 

om te bereiken en eigenlijk al een doel op zich. 

Met de eerder genoemde tips hou je jouw motivatie ook hoog. Maar zeker na een paar 

weken c.q. maanden gaat deze toch wat minder worden. Wanneer je dit opmerkt, 

probeer je dan te verdiepen in het onderwerp waarmee je bezig bent en probeer dingen 

uit. Door hier mee bezig te blijven hou je focus, weet je beter hoe je resultaten haalt en 

blijf je dus beter gemotiveerd. 

 

 

Tip 23. Wees proactief en geen slachtoffer 

Wanneer er problemen op iemands pad komen, of het resultaat van de inspanningen valt 

tegen, kunnen er verschillende reacties bij iemand optreden. Men kan anderen de schuld 

geven van de mislukking, zeer boos op zichzelf worden of zich verstoppen voor het 

probleem. Gevolg hiervan is wel dat men het probleem voor zich blijft uitschuiven of 

hoopt dat iemand anders hen komt redden en het probleem voor hen oplost.  

Helaas zorgt dit er wel voor dat men steeds minder in zichzelf gelooft en steeds minder 

zelfstandige keuzes durft te maken. Het leven wordt door andere personen of door 

bepaalde problemen geleid, en we geven geen sturing meer aan ons leven.  
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Men reageert op een negatieve manier wanneer gebeurtenissen zich aandienen: in 

plaats van actie te ondernemen, gaat men steeds meer in de slachtofferrol zitten. 

Met een proactieve houding wordt je een eigen piloot en neem je het heft weer in eigen 

handen! Je kiest waar je gevoel (uw intuïtie) naar uit gaat en neemt hier natuurlijk de 

volledige verantwoording over. Door de ervaring met het maken van keuzes, krijg je 

meer zelfvertrouwen en wordt je steeds daadkrachtiger. Fouten kunnen nog steeds 

gebeuren, maar gedurende je hele leven zul je hiervan blijven leren en blijven groeien 

als mens. 

 

 

Tip 24. Heb geduld, wees positief en blijf proberen 

Deze zin hebben we ons in het verleden eigen gemaakt en het zorgt er in de praktijk 

voor dat mensen minder snel stoppen met hun goede voornemens. Want om je sport, 

voeding en leefstijldoelen te halen, heb je geduld nodig. Het zal nooit zo gaan als je het 

jezelf had voorgesteld. 

En gaan dingen fout (wat sowieso gaat gebeuren), laat jezelf dan niet ontmoedigen. 

Probeer zo positief mogelijk te blijven, wat al kan met het ‘Keep it simple stupid’ principe, 

en laat jezelf niet meesleuren in een negatieve spiraal. Richt je regelmatige op een 

positieve en optimistische houding en je zult merken dat dingen allemaal veel 

gemakkelijker gaan. 

Je gaat problemen tegenkomen en sommige zullen je doen besluiten om te stoppen. Dit 

is heel normaal, maar probeer deze tijd wel zo kort mogelijk te houden. Want hoe langer 

je stopt, des te moeilijker wordt het opnieuw om te starten. Je bent in het zogenaamde 

‘zwarte gat’ terechtgekomen en pas veel later zul je het opnieuw proberen. Wanneer je 

dus stopt, blijf je proberen zodat je uiteindelijk het grootste deel van het jaar met je 

nieuwe leven bezig bent geweest. Ook al ben je korte periodes gestopt. 

 

 

 

Tip 25. Vraag hulp en lees onze blog 

Niemand kan alles alleen, al denk je misschien van wel. Maar niemand is perfect en ook 

jij zult misschien om hulp moeten vragen. En dit kan eng zijn (je stapt uit je comfortzone), 

maar soms moet je over je trots heen stappen! Want wanneer iets echt niet lukt, is er 

altijd een andere mogelijkheid. Je moet alleen wel zoeken naar welke mogelijkheden er 

zijn en voor jou werken. 
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Om je van meerdere ideeën te voorzien, hebben wij deze in onze blog berichten 

vermeld. Want ook wij lopen natuurlijk tegen dingen aan en met onze ervaring in de 

sport- en leisure branche schrijven we hier regelmatig over. Misschien kunnen we je dus 

inspireren en motiveren bij het nastreven van je persoonlijke doelen. 

En kom je er echt niet uit, neem dan contact met ons op. Want de coaches van 

EerlijkSportAdvies helpen je ook graag. En misschien heb je wel iets aan ons 

Kennisplatform, e-books, online cursussen of speciale programma’s. En noem je jezelf 

echt een ‘probleemgeval’, dan is ons Ultimate Mix programma waarschijnlijk iets voor 

jou.  

Blijf er dus niet mee zitten en vraag hulp. Want dit keer ga je echt je sport, voeding en 

leefstijldoelen bereiken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/blog/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/kennisplatform/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/online-cursussen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/speciale-programmas/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/ultimate-mix/
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Een cadeautje speciaal voor jou….. 
 

 

 

 

Voor jou als deze van dit e-book, heb ik nog een cadeautje toegevoegd. Omdat je door 

alle tips al redelijk wat weet over het behalen van je sport, voeding en leefstijldoelen, 

krijg je 15% korting* op je eerstvolgende aankoop! 

In de Sportbibliotheek kun je dan ook nog gerichter met je doelen aan de slag. Hiervoor 

kun je het Kennisplatform, e-books, online cursussen of de speciale programma’s 

gebruiken.  

Vul tijdens het bestellen de kortingscode 25-Supertips in en de korting wordt automatisch 

verrekend. 

 

 

 

 

*Met uitzondering van het gouden toegangsticket en het Ultimate Mix programma. Deze kortingscode 

correspondeert met het door jouw opgegeven e-mailadres en is dus niet overdraagbaar. 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/kennisplatform/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/online-cursussen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/speciale-programmas/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/about/winkel/

