
  
 



 

Introductie 

Coach Louis Moolenaar helpt je via deze training om op een heel andere 

manier te kijken naar je gedrag en je houding ten opzichte van eten. Je leert 

in vijf boeiende sessies hoe iedereen, dus ook jij, kunt veranderen. Je leert 

om jezelf, ook bij zwakke momenten, te motiveren om je doelen te halen. 

 

De dingen die je in deze training leert, worden door vele duizenden 

succesvolle mensen elke dag toegepast. En omdat je deze training via MP3-

bestanden kunt volgen, kun je hem herhalen zo vaak als je maar wilt! 

 

Wat is een mental coach precies? 

Ieder mens heeft doelen in zijn leven, kleine doelen, grote doelen, die hij of zij graag wil gaan halen. Om deze 

doelen te halen heb je een bepaalde manier van denken nodig. Veelal een manier van denken die je niet 

gewend bent, en waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Een mental coach helpt je om je brein zo te gebruiken 

dat je succesvoller wordt. 

 

Is het niet ontzettend moeil i jk om je gedrag te veranderen? Val je niet na een ti jdje 

automatisch terug in je oude patroon? 

Als je een 'quick fix' methode volgt dan is de kans groot dat je na een tijdje weer terug valt , ja. En moeilijk is 

een woord dat ik niet graag gebruik; je zult er wel iets voor moeten doen, ja, dat klopt. En of dat makkelijk of 

moeilijk is, hangt af van de manier waarop jij jezelf motiveert. 

 

Ik zorg er altijd voor dat mensen zicht hebben op hun drijfveren; waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Als je 

daar contact mee hebt, verandert je gevoel van 'moeilijk' naar 'het is uitdagend, maar te doen! 
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Sessie 1: Commitment en verbinding  

 

Welkom bij Blijvend op gewicht. 

 

Voor dat ik begin: Laat me je eerst eens feliciteren! Want er zijn er heel veel mensen die willen afvallen, en erg 

weinig die er werkelijk iets aan willen doen.  En degenen DIE er wat aan willen doen, die nemen vaak een 

poedertje, of die zie je het ene dieet na het andere proberen zonder blijvend resultaat te boeken. En weet je? 

Afvallen heeft net zoveel te maken met hoe je er over denkt en welke werkelijke beslissingen je hebt genomen 

als met het feit wat je wel of niet wilt gaan eten of doen. En een heleboel mensen laten zich niet op de juiste 

manier begeleiden om ook op een degelijke manier een switch in hun denken te maken en om blijvend 

resultaat te behalen! 

 

Jij  hebt op dit moment een andere keuze gemaakt. Jij onderscheid je nu al van al die anderen die veel praten 

en weinig doen! Jij komt in actie! 

Je gaat het vanaf nu ANDERS aanpakken!  

 

Welkom bij jouw ultieme hulp bij het afvallen: Jezelf! 

 

Louis Moolenaar, Mental coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Over motivatie 

 

Want wat anderen ook bedenken, op de markt brengen, alle adviezen van wat je NIET moet eten of wat je juist 

WEL moeten eten om gewicht te verliezen: JIJ bent de sleutel naar het succes. JIJ bent degene die het 

chocolaatje moet laten staan of het poedertje moet oplossen en opdrinken. En als je ERGENS aan zou moeten 

werken om succesvol af te vallen, dan is het dus wel de manier waarop jij tegen dingen aankijkt. De gedachten 

die JIJ in je hoofd haalt en de manier waarop jij jezelf motiveert om een andere weg in te slaan, de weg die 

leidt tot jouw persoonlijke succes.  

 

Je gaat in dit programma aan de slag met maar liefst 2 coaches…! En op dit gebied zijn er heel veel coaches en 

adviseurs, hoor: Van Sonja Bakker tot Montignac en van dr. Frank tot … jezelf! Jezelf?  Ja jezelf!  Want hoe zou 

het zijn als je een coach hebt waar je niet apart naar toe hoeft te gaan! Een coach die gratis is EN die 24 uur per 

dag bij jou is?  En dan hoor ik je denken… Ik kan mezelf toch niet coachen? Nou en of!  Dan kan zelfs heel erg 

goed. Ik heb het al heel veel mensen geleerd en ik kan het jou ook leren! 

 

En die 2e coach: dat ben ik! Ik zal je bijstaan in jouw proces naar werkelijke verandering. Elke dag breng ik je 

weer een stukje verder, totdat je het geheel op eigen kracht kunt! We worden een team: JIJ en IK. Ik zorg voor 

een uitgekiend programma, en jij voert het uit en houdt jezelf op rit! 

 

Jij wordt dus jouw eigen persoonlijke coach. En ik beloof je: Je zult versteld staan van de mogelijkheden die jij 

in je hebt. Over een aantal dagen zul jij je verbazen over hoe anders je de wereld van eten gaat waarnemen en 

hoe anders jij je gezondheid kunt sturen. Want iedereen kan dat… Dus jij ook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Over Louis Moolenaar 

 

Ik wil graag beginnen met een verhaal uit eigen ervaring, een verhaal uit 2006: 

Als enthousiaste doe-het-zelver was ik aan de slag om mijn badkamer op te knappen. Ik was eigenwijs genoeg 

om te denken dat ik dat harde vloertje er zelf wel even uit kon krijgen. Ik had een of ander apparaat gehuurd en 

ik vol goede moed aan de slag. Het heeft me heel veel bloed zweet en tranen gekost, met handen tot bloedens 

aan toe. Na 2 dagenwas het resultaat minimaal. En ook nog eens verre van bruikbaar. Toen ik de hulp inriep van 

een professional kwam hij aan met een speciaal apparaat waarmee we binnen 2 uur de gehele vloer eruit 

hadden. Daarna bracht hij er een speciale laag over aan waardoor we na een halve dag alweer konden 

opbouwen. 

 

Wat heeft dit hele verhaal nou met afvallen te maken, hoor ik je denken? 

Nou kijk: Iedereen heeft delen in zijn leven wat hij heel erg makkelijk kan, en waar hij heer en meester over is. 

En ook hebben we stukken in ons leven waar je iets wilt veranderen, maar waarvan je niet weet dat er 

gereedschappen bestaan die de verandering mogelijk maken en misschien nog wel op een heel makkelijke 

manier ook! De truc is natuurlijk om iemand te vinden die je kan helpen, en die je die dingen aan kunt reiken, 

die heel erg nuttig, misschien wel noodzakelijk, zijn om te veranderen. 

 

Mijn naam is Louis Moolenaar en ik help mensen als zij veranderingen willen maken in leven of werk. Ik werk 

voor individuele personen (in een 1 op1  setting). Maar ik wordt ook ingezet binnen bedrijven die een flinke stap 

voorwaarts willen maken. Elk jaar help ik op deze manier vele mensen en organisaties om het pad te vinden dat 

ze nodig hebben om werkelijk te veranderen. En voordat je een idee hebt dat jij dat niet zou kunnen: Bij elke 

klus komen we telkens weer tot de conclusie dat IEDEREEN kan veranderen, als hij of zij maar de juiste 

gereedschappen krijgt… en gebruikt! 

 

Ik ken een fantastische bakker bij ons in het dorp. Zo af en toe halen we bij hem dat onweerstaanbaar lekkere 

brood. Het is van dat heerlijke donkere brood, met granen en pitjes. En als we dan op zaterdagmorgen in zijn 

winkel staan, een drukte van jewelste, dan hoor je mensen tegen elkaar zeggen: “Niemand anders maakt zo’n 

heerlijk brood. Niemand kan het maken behalve deze bakker” Dat eerste is waar: Niemand maakt het…. Maar 

dat laatste is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Want iedereen kan dat fantastische brood bakken van die 

meester-bakker. Het enige dat je hoeft te doen is het juiste recept te volgen: Ofwel de juiste ingrediënten in de 

juiste volgorde in de juiste oven doen. Als je het zelfde recept volgt, krijg je het zelfde resultaat! En dat is 

precies wat ik in deze sessies ga doen. Je krijgt al het nodige aangereikt en als je het op die manier toepast 

zoals ik het je zeg, dan bereik je hetzelfde wat al die anderen voor jou ook hebben bereikt: Een verandering in 

je gedrag die jou veel, heel veel gaat opleveren.  

 

 

 



 

Misschien valt het je op dat er de laatste tijd veel meer gepraat wordt over coaching. Ze zeggen wel eens 

gekscherend “Nog even en de ene helft van NL coacht de andere helft” . Eerlijk gezegd lijkt mij dit een prima 

plan. Als de coachende helft dan wel de juiste kennis en kunde heeft om juist dat aan te reiken wat de andere 

helft nodig heeft. Want blijkbaar zijn mensen vaak niet in hun eentje in staat om het beste uit zichzelf te halen.  

Iedereen zou het t liefste zonder hulp van buitenaf kunnen doen. Dat is ook logisch. Ik ben misschien zelf wel 

het beste voorbeeld dat ik ken, van iemand die het op eigen kracht wilde doen. En ik heb het best een eind 

gered. En…. Ik wist ook dat ik niet het leven leidde dat ik zou kunnen leiden! Pas toen ik adviezen op ging 

volgen van mijn raadsheren en coaches, voelde ik dat ik echt alles uit de kast haalde dat er in zat! Hoe zou het 

toch kunnen zijn dat bijna alle succesvolle personen zich laten adviseren en coachen door iemand die ze net 

even die andere inzichten kan geven? Juist! Ze kunnen iemand dingen laten zien die in hun blinde hoek zitten, 

of gereedschappen aanreiken waarvan ze niet eens wisten dat ze bestonden. Net even dat extra zetje kan 

geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Over dit programma 

 

Tijdens dit programma zal ik je een aantal keren vragen om iets te doen, of om over iets na te denken op een 

bepaalde manier. Dit kan heel anders zijn dan je altijd gewend bent. Soms is het misschien zelfs een beetje 

oncomfortabel om het te doen. Weet dan dat ik het je niet voor niets vraag! Het is om jouw uiteindelijke doel te 

gaan halen. Velen zijn je voorgegaan en het is wat dat betreft een beproefd recept. Onthoudt maar: Als je doet 

wat je deed, krijg je wat je kreeg! Dus als je iets anders wilt bereiken, zul je ook iets anders moeten doen. En 

trouwens: denken gaat vooraf aan doen, dus zul je ook eerst andere dingen moeten gaan denken. Maar 

daarover later meer!   

 

Onthoud in ieder geval: Als je doet wat je deed dan krijg je wat je kreeg. Dus doe en denk de dingen op de 

manier zoals ik ze aan je vraag. Een manier die voor jou anders, misschien wel heel anders, is. Want jij wilt je 

doel bereiken, toch? 

 

Want ken je dat: Het is Januari en je hebt er goede zin in. Je hebt schoon genoeg van die rare gewoonte van je 

en je hebt besloten om er in dit nieuwe jaar afscheid van te gaan nemen. Je partner is blij, want eindelijk heb je 

gezegd er iets aan te gaan doen! Het aftellen in begonnen in het oude jaar: 5-4-3-2-1 Happy New Year! En het 

nieuwe leven is begonnen. De goede voornemens kunnen uitgevoerd gaan worden! En of het nu een kleine 

hinderlijke gewoonte is, of bijv. iets groots wat je gezondheid in de weg staat:  we weten allemaal dat het 

merendeel al na een paar weken het opgegeven heeft met alle nieuwe voornemens!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cijfer en feiten 

 

Globaal genomen is plm. 50% al na 4 weken afgehaakt. En in de loop van de tijd haakt nog eens bijna 40% af. 

Dat betekent dat slechts 1 op de 10 zijn goede voornemens haalt! En het is juist die 10% die mij interesseert.  

Wat doen zij nu anders dan die overige 90%? Wat kun JIJ dus anders doen om die eindstreep WEL te gaan 

halen? Dat je bijvoorbeeld over een jaar zegt: Kijk, op 1 januari ben ik gestopt met dat gedrag dat me niet 

bracht waar ik wilde komen, en kijk nu eens: Wat heb ik allemaal bereikt sinds het moment dat ik mijn gedrag 

heb aangepast. 

 

Ik zal met deze audiotraining er voor zorgen dat je belangrijke informatie krijgt om je einddoel te gaan bereiken. 

Een uitgekiende selectie van oefeningen en structuren die jij kunt gaan inzetten voor jouw succes! 

En het mooie is: Je hoeft er niet alléén voor te gaan: We doen het samen. Stap voor stap neem ik je mee in het 

proces van WERKELIJKE verandering, een nieuwe manier van kijken… 

 

Ik voel ook dat ik je moet waarschuwen. Nadat je deze sessies hebt beluisterd, zul je nooit meer een excuus 

hebben om je oude gedrag weer te vertonen. Dit is geen loze waarschuwing. Het kan soms echt lastig zijn. Je 

weet straks hoe je je oude gedrag doet. Hoe je er voor zorgt dat je de fout in gaat. Maar als je eenmaal weet 

hoe makkelijk je ook weer in je nieuwe succesvolle gedrag stapt zal je terugval steeds minder voorkomen en 

bovendien zal de tijd dat die terugval duurt steeds korter worden. Kortom: Je zult volledig je eigen keuze hier in 

ervaren! 

 

Deze complete training bestaat uit 5 audiosessies en een werkboek. Het is belangrijk dat je de sessies met een 

vaste regelmaat beluistert. En niet alleen dat je ze beluistert, maar ook dat je de bijbehorende opdrachten uit 

het werkboek maakt.  

 

Nog even een paar t ips, van mensen die eerder met dit programma werkten: 

 

• Het is ideaal als je deze training beluistert op een apparaat met een pauzeknop. Gedurende de 

training neemt de één meer tijd voor een oefening dan een ander. Heb je extra tijd nodig, dan kun je 

de speler gewoon even op pauze zetten! 

• Gebruik een koptelefoon! Hiermee kun je je goed afsluiten van de buitenwereld en je even helemaal 

concentreren op deze training. 

 

 

 

 

 



 

Deze eerste sessie leggen we uit hoe de training en de materialen werken, en hoe je er mee om moet gaan om 

succesvol te zijn. We maken je ook duidelijk waarom het je tot nu toe niet is gelukt en belangrijker nog: waarom 

het je u wel gaat lukken!  

 

Het zal je in deze 1e sessie ook duidelijk worden of je werkelijk voor succes gaat kiezen. Want je hebt natuurlijk 

altijd de mogelijkheid om het te doen zoals je het tot nu toe hebt gedaan, met hetzelfde resultaat als gevolg, 

dat je de afgelopen tijd ook hebt gehad. It’s all up to you. 

 

We laten je kennismaken met een ultieme succesformule, die tot op heden nog nooit is gekoppeld aan het 

bereiken van je streefgewicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De cursus  

 

Wat heb je allemaal gekregen en hoe het te gebruiken: Je hebt vijf sessies, die bij elkaar de totale audiotraining 

vormen. De sessies duren allemaal ongeveer een half uur. Deze eerste aflevering duurt ietsje langer en bevat 

iets meer werkboekoefeningen dan de vervolgsessies. 

 

Neem telkens even wat meer de tijd, reken op een klein uur, dat je aan je omgeving meldt dat je even niet 

gestoord kunt worden… Dat je bezig bent met iets dat voor jou belangrijk is!  Die extra tijd is voor wat 

oefeningen die we zo gaandeweg de sessie zullen gaan doen! 

 

Sessie één die lees je nu, op dit moment, en het is de bedoeling dat je op een geregeld tijdstip met de 

volgende sessies aan de gang gaat. 

 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:  

• Iedere dag op het zelfde tijdstip, bijvoorbeeld om half 9 

• Elke maandag, woensdag en vrijdag, om 8 uur ‘ s avonds 

• Elke dinsdag- en vrijdagochtend, om 10 uur 

 

Ik raad je aan om in ieder geval meerdere sessies per week te doen. Dagelijks is ook helemaal prima, maar kies 

wel een ritme waarvan je ZEKER weet dat je het kunt doen. Dus als je ‘iedere dag’ niet gaat redden, kies dan 

voor een lagere frequentie. Het minimum is 2x per week. 

 

Neem een vast moment, en vaste dagen, bijvoorbeeld elke morgen om half 9, of elke avond om 8 uur. Een vast 

moment op de dag zal je helpen om deze sessies nog makkelijker tot je te nemen. Zorg er ook voor dat je 

minimaal een uur niet gestoord kan worden; Ga bijvoorbeeld op zolder zitten of op je slaapkamer en zet een 

koptelefoon op. Licht je omgeving in dat je niet beschikbaar bent en schakel telefoons, radio, tv uit. De sessies 

moet je met volle aandacht kunnen volgen! Het is onverstandig om deze sessies te beluisteren/lezen als je een 

auto,  fiets of wat voor voertuig dan ook aan het besturen bent. 

 

Het is prima als je bepaalde sessies wilt herhalen. Bijvoorbeeld 2 dagen achtereen de eerste sessie. Als je voelt 

dat dit belangrijk voor je is, doe dat dan! Het is JOUW training! Het staat je natuurlijk vrij om de hele training 

meerdere keren te herhalen.  

 

 

 

 

 

 



 

Werkboek 

 

Je hebt ook een werkboek ontvangen. Dit wordt jouw persoonlijke succesverslag. Dagelijks zul je hierin 

schrijven, opdrachten maken en kun je van dag tot dag de vorderingen die je gaat maken volgen. Dit zal 

TIJDENS de sessie zijn, en ook na afloop. Houdt dus werkboek en een goede pen bij de hand bij het 

beluisteren/lezen. 

  

Na het beluisteren/lezen van iedere sessie wordt je gevraagd om oefeningen in je werkboek te maken. Doe dit 

direct na het beluisteren/lezen van de sessie. Wacht niet, stel het niet uit, zelfs niet 5 of 10 minuten. Ga direct 

erna in het werkboek aan de slag. Dit is essentieel voor het behalen van jouw persoonlijke succes! Kun je deze 

tijd en rust niet creëren doe de sessie dan op een ander moment op dezelfde dag, waarbij het WEL mogelijk 

is… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aan de slag 

 

En nu gaan we aan de slag! 

 

Dus: Houd je werkboek en een goede pen bij de hand en zorg dat je het komende half uur niet gestoord kunt 

worden door wat of wie dan ook. Gaat dat niet, stop dan met deze sessie en begin een andere keer. Want je 

wilt succesvol zijn, toch? 

 

OK, dus als ik het goed heb begrepen dan is het je menens: Je hebt je afgesloten voor de buitenwereld en je 

hebt je werkboek en een goed schrijvende pen bij de hand: de komende 30 minuten zijn we met zijn 2-en en 

gaan we aan de slag. 

 

Als eerste gaan we kijken naar jouw huidige situatie en naar je gewenste situatie. En dit keer is het geen 

streefgewicht waar ik je naar ga vragen. Ik ga je ook niet adviseren wat je WEL en wat je NIET moet eten, en van 

mij zul je ook niet te horen krijgen hoe vaak en hoe lang je moet bewegen. Hier zijn andere experts voor en die 

kunnen je daar prima adviezen in geven.  

 

Wat ik WEL van je wil weten is het volgende: De komende dagen ga je veel uitdagingen tegenkomen. Keer op 

keer zul je, zoals altijd, in de verleiding gebracht worden om iets te doen of juist niet te doen, wat je weghaalt 

bij jouw persoonlijke succes.  

 

Hoe succesvol ben je op dit moment om deze verleidingen te weerstaan? Dus op een schaal van 0 tot 10, welk 

cijfer geef jij jezelf? Waarbij een 10 is dat elk willekeurig moment jij jezelf exact datgene ziet doen wat leidt tot 

jouw streefgewicht. En 0 betekent dat je geen enkel moment kent waar dat jij jezelf in toom kunt houden. En 

ben er gewoon eerlijk in. Welk cijfer geef jij jezelf?  

 

Ga naar je werkboek en in het gedeelte van sessie 1 vind je de schaalvragen. Zet hier bij de eerste schaal, de 

schaal van je huidige succes, een streepje onder dat cijfer. 

 

Als je dat hebt gedaan, gaan we naar stap 2. 

 

Ik ga je nog een cijfer vragen: Op de schaal van belang! Deze schaal geeft aan hoe belangrijk je dit alles vindt. 

Is de belang 10, dan is het op dit moment het belangrijkste voor jou in jouw leven. Alles voelt ondergeschikt 

aan jouw beslissing om af te vallen en gezonder te worden. Het maakt niet uit wat je ervoor zou moeten doen 

als je je doel maar haalt. JE bent je als geen ander bewust van de ziektes die op de loer liggen als je te dik 

bent, en je bent je bewust welke enorme ruimte, vrijheid en mogelijkheden het je geeft als jij je doel gaat halen! 

Je hebt er werkelijk alles voor over! 

 



 

En een belang van 0 is het tegenovergestelde: Het kan je eigenlijk niet zoveel schelen. Als er nog 10 of 20 kilo 

bij komt dan zien we het dan wel weer…. Je leeft maar 1 keer! Al het andere is belangrijker dan jouw idee om af 

te vallen en op gewicht te komen en te blijven. Andere dingen gaan nu eenmaal voor. Dat is een belang van 0. 

  

Dus: Op een schaal van 0 tot 10:  

Hoe belangrijk vindt je het om succesvol te zijn in jouw afslankproces? 

10 zoiets heeft van: Ik ben het nu zat.   NU is het moment om eindelijk van mijn overgewicht af te komen.   0 is 

dus: ach, wat zal het ook… zo belangrijk is het eigenlijk allemaal niet…. 

 

Geef zo eerlijk mogelijk aan waar jij voor jouw gevoel je op deze schaal bevindt en onderstreep dat cijfer in 

schaalvraag 2. De schaal van belang. 

 

Gedaan? 

 

OK: Let goed op! Als je op deze schaal van belang een cijfer scoort onder de 7, dan moet je jezelf afvragen of 

je deze training op dit moment wilt doen. Ik zal  niet zeggen dat je het NIET moet doen, maar deze training is 

bedoeld voor mensen die ECHT willen afvallen. Dus bedoeld voor jou als je ECHT aan de slag willen met de 

manier waarop jij over eten en gezondheid denkt. En als je werkelijk trots wilt zijn als je over een half jaar 

behoorlijk wat kilos bent kwijtgeraakt. EN? Dat het er ook af BLIJFT! Niet zozeer door een dieet, of niet ALLEEN 

door een dieet, maar met name ook omdat jij jezelf de power hebt gegeven om je brein te sturen zoals jij dat 

wilt! En daar moet je wat voor over hebben! Heb je dat nog niet, overweeg dan om deze training later te doen. 

En wil je nog meer duidelijkheid over waarom je nu werkelijk wilt verbeteren in jouw attitude van gezondheid, 

dan zijn de volgende oefeningen speciaal voor jou: 

 

De volgende vragen zullen je daar namelijk nog meer inzicht in geven: Wat je cijfer op de schaal van belang ook 

is, de volgende oefening geeft je nog meer inzicht in je drijfveren, waarna ik je opnieuw zal vragen naar jouw 

cijfer op de schaal van belang. 

  

Want zou je willen weten wat het uiteindelijke verschil gaat zijn tussen succesvol zijn in deze training en het 

doorgaan op de manier waarop je het altijd hebt gedaan? Ben je nieuwsgierig naar wat een half uur per dag jou 

gaat opleveren? Dan gaan we naar de volgende, luisteroefening. 

 



 

Luisteroefening 

 

Zorg dat je lekker zit of ligt. Het is bij deze oefening even niet toegestaan om te staan of te lopen. Ben je op dit 

moment bestuurder van auto, fiets of een ander vervoersmiddel stop deze sessie dan, en volg op een rustig 

moment de hele sessie vanaf het begin nog eens opnieuw. 

 

We gaan eerst eens even ongegeneerd dromen: 

En neem van mij aan: dit is een heel belangrijk onderdeel! 

Het is bij deze oefening belangrijk dat je je realiseert dat niets onmogelijk is! Als je dit op een goede manier 

doet, zal het je een heel stuk kracht geven om je doel te gaan realiseren! 

 

Voordat ik dat doe gaan we eerst iets oefenen: 

Maak van een van de handen eens een vuist. Het maakt niet uit of dat je linker- of je rechterhand is. Doe wat 

voor jou het prettigst voelt. En voel dat de toppen van je nagels zachtjes in de palm van je hand drukken. 

Ik vraag je nu om een kort moment je vuist aan te spannen en dus je vingers krachtiger in je vuist te drukken. 

Doe maar eens, En voel de nagels wat in je handpalm drukken. En ontspan maar weer. En doe het nog maar 

een keer. Span nog maar een keer aan….. en laat maar weer los…. Straks in de volgende oefening gaan we dit 

nog een paar keer doen. 

 

Ben je er klaar voor? 

Maak van de hand een lekker loszittende vuist en hou die gedurende dit verhaal maar lekker paraat. Daar gaan 

we straks iets mee doen. 

 

Als het OK voor je is, doe je ogen dan gewoon eens even dicht en verplaats je gedachten naar de zelfde maand 

van nu, maar dan over precies een jaar. Verplaats je eens in het moment van NU over een jaar.  

En maak eens een plaatje van hoe jouw ideale situatie er uit ziet. 

 

Als alles mogelijk was en jouw meest ideale plan succesvol is uitgevoerd, hoe is het dan nu? Wat heb jij dan nu 

bereikt? Hoe zit jouw leven er NU, over een jaar, uit? Wat doe je NU over een jaar? Wat is jouw gewicht.  

En weet je: Ben reëel maar maak het ook uitdagend voor je. Waar wordt jij blij van, een jaar van NU? Wat zullen 

anderen over je zeggen? Neem eens iemand in jouw gezin of familie…. Iemand die dicht naast je staat…. Wat 

zou DIE persoon opmerken aan jou, NU op dit moment dat je droomt? Wat zou die persoon tegen je zeggen 

als je bereikt hebt wat je nu bedenkt? Welke complimenten zou je krijgen? En op je werk, of mensen met wie je 

samenwerkt? Wat zouden die aan jou zien? En wat zouden ze zeggen tegen jou? En als ze dat dan zeggen, wat 

voor gevoel levert jou dat dan op? Ga daar maar eens even flink naar toe, naar dat gevoel. Al die mensen die 

jou complimenten geven om wat je hebt bereikt…. Laat het gevoel maar eens toe… En terwijl je dat gevoel 

flink toe laat knijp je in je vuist… Doe maar…. NU… Knijp maar in je vuist. En laat de vuist maar weer losjes 

worden. Wel een vuist, maar niet meer aangespannen… En als je zo nog eens denkt aan dat moment een jaar 



 

van NU, merk nog eens goed op wat er allemaal is veranderd. Wat zeg je tegen jezelf nu je zo ver bent 

gekomen? 

Welke mogelijkheden geeft het je? Deze nieuwe manier van leven, wat doet dat met jou? Kijk nog maar eens 

goed om je heen in gedachten.  

 

Wat zie je jezelf allemaal doen? En besef je maar eens waarom dit allemaal zo belangrijk voor je is… Welk 

gevoel geeft het jou om NU op dit gewicht te zijn? En als je dit gevoel flink toelaat, knijp je nogmaals in je vuist. 

En voel maar wat het met je doet als je al zover bent gekomen…. 

 

En als je dat zo hebt gedaan open dan je ogen maar weer, als je die gesloten had…. En merk maar eens op dat 

het geen normale vuist meer is. Maar hierin zit vanaf nu een heleboel kracht en wilskracht opgesloten die je elk 

moment van de dag op kunt roepen. En voor sommigen werkt ie heel sterk, en voor anderen wat minder en dat 

is allemaal helemaal OK.  

 

We zullen in dit programma nog een heleboel verschillende oefeningen doen en je zult merken dat de ene 

oefening je sterker meeneemt dan de andere… 

 

Denk nog maar eens even terug aan de gedachten van daarnet. En voor de een is dat een plaatje of een 

filmpje, voor de ander geluiden, stemmen, voor weer een ander zinnen of gevoel.  Maar als je dit nog een keer 

naar voren haalt, besef je dan dat dit mogelijk is. Het is mogelijk om over een jaar zover te zijn als je in je 

gedachten naar voren hebt laten komen. Ik heb je immers gevraagd om een reëel beeld te maken! En dat heb 

je gedaan. En dat je nog niet precies weet HOE je dat moet doen en WAT je daarvoor nodig hebt is prima. We 

zijn nog maar net met de eerste sessie aan de slag, weet je? 

 

En…. Je weet ook dat je het NIET kunt doen. Je kunt ook de keuze maken om over een jaar net zo ver te zijn als 

nu, niets opgeschoten, misschien nog wel verder weg van je doel. Die mogelijkheid heb je ook. En er is maar 1 

persoon die mag kiezen. En dat ben JIJ. JIJ kunt ervoor kiezen om de goede kant op te gaan voor jezelf.  

En dan weet je dat je iets anders moet doen als je altijd hebt gedaan… Want:  Als je doet wat je kreeg, dan 

krijg je wat je kreeg. En ik weet niet wat jouw keuze gaat zijn, maar wat ik wel weet is dat je over een jaar terug 

zult denken aan dit moment. Een moment wat een ommezwaai kan zijn in jouw gewicht, in jouw gezondheid, in 

jouw leven. En Als je doet wat je altijd al deed, en je doet dit over een jaar nog, wat is er dan met jouw gewicht 

gebeurd?  Precies! En wat zal er dan over 2 jaar zijn gebeurd? En wat over 5 jaar….?  Precies! 

 

Nu op dit moment heb jij de keuze. Gooi je het roer om, wetende dat je dan wat uitdagingen gaat krijgen, waar 

wij samen door heen zullen moeten? Of kies je voor hetgeen je altijd hebt gedaan? 

 

Als je NEE zegt, zal het je ook iets gaan opleveren. Iets wat je altijd al kreeg; bijvoorbeeld aandacht of gemak. 

Wees je hier bewust van. Het zal je ook het één en ander kosten. Bijvoorbeeld een deel van je gezondheid, of 

zelfrespect of…..? 



 

 

En ook als je JA zegt zal het je allerlei, weliswaar andere, dingen gaan opleveren. Het zal een boost voor je 

zelfrespect gaan zijn als je dit programma doorzet. Het zal je een stuk gezondheid gaan opleveren, meer 

energie? Het zal je ook wat KOSTEN als je JA zegt: Je zult er wel iets voor moeten doen. Het zal je dat lekkere 

vette hapje kosten, of dat snoep waar je zo dol op bent. Ook daarvan is het goed om je er bewust van te zijn. 

 

Oefening 

 

Ik ga je straks vragen om de training even op pauze te zetten. Ik wil graag dat je een oefening in je werkboek 

maakt. Hij heet: Het Opmaken van de Balans, want je zult tijdens deze training flink uitgedaagd gaan worden! 

En om op rit te blijven zul je donders goed moeten weten WAARVOOR je het eigenlijk aan het doen bent. 

 

Je vindt de oefening in sessie 1 van je werkboek onder het kopje “opmaken van de balans”  Het begint bij het 

plaatje van de weegschaal. De opdracht wijst voor zich, zeker na de korte uitleg die er bij staat. Het is belangrijk 

voor jouw succes dat je deze oefening NU maakt. Begin er gelijk aan!  Niet wachten, niet even nog iets anders.. 

NU! 

 

En als de oefening hebt gemaakt, pak je de training weer op. 

Tot straks! 

 

 



 

Resultaat van je oefeningen 

 

Ok, dus als het goed is heb je nu de opdracht in je werkboek gemaakt. Je hebt nu zicht op wat het je op zal 

leveren, maar ook wat het je zal gaan kosten als je deze sessies volgt. En ook wat het je kost en oplevert 

wanneer je er voor kiest om deze sessies NIET te doen! 

 

Bekijk dit nog eens goed. Ik bedoel Echt Goed! Wat heb je hier ingevuld en wat heeft dat voor effect op jouw 

motivatie om je streefgewicht te bereiken? En ik weet niet wat jij hebt ingevuld. Want de één vult meer aan de 

ene kant in, de ander meer aan de andere kant. Wat ik WEL weet is dat het je meer duidelijkheid zal verschaffen 

of dit programma NU op DIT MOMENT jou het succes op gaat leveren wat je zo graag wilt… OF dat je dit 

programma later zal gaan doen…. Het is aan JOU! 

 

Waar kies je voor? En dit is geen vraag waar ik het antwoord al van weet…. Het is echt aan jou… Maar neem 

NU de beslissing… Zeg JA of NEE tegen dit programma. NU!  Wat het ook is, het is OK, als je maar goed 

beseft wat je keuze is…  

 

Als je keuze NEE is, mag je deze training stoppen en mogelijk een andere keer opnieuw beginnen. Je weet nu 

wat het begin van deze eerste sessie inhoudt en kies er pas voor als je weet dat je een JA keuze wilt gaan 

maken! Begin dan wel weer helemaal vanaf de eerste minuut, omdat elk moment uniek is en je drijfveren 

kunnen veranderen in de loop der tijd. Weet dat dit helemaal OK is. Dus heb je NEE geantwoord, stop dan 

deze training nu, en ik hoop dat je een andere keer mij weer inschakelt om je te begeleiden! 

 

OK, YES-people. We zijn over met de JA-mensen onder ons. Ook nu weer heb je een flinke stap gemaakt. Je 

bent verder, VEEL verder dan alle anderen die niet op zo’n constructieve manier aan de slag zijn gegaan! Jij 

doet niet meer wat je altijd deed! En wees nou eerlijk: dat had je toch al lang genoeg gedaan? Het is nu tijd 

voor werkelijke verandering. Een verandering van binnenuit. 

 

Nu gaan we verder! 

 

Het is belangrijk dat je steeds meer zicht krijgt op wat jou werkelijk motiveert om op gewicht te komen en te 

blijven! Zonder drijfveren zinkt iedereen. We zijn nog 2 oefeningen verwijderd van het succesvol afronden van 

deze eerste sessie. Een sessie die niet gebruikelijk is. Een sessie die het één en ander van je gevergd heeft. En 

ook een sessie die jou WERKELIJK in contact brengt met WAAROM jij wilt veranderen. En daar gaan we nog 

een volgende stap in maken! 

 

 

 

 



 

Ik vraag je om in het WAAROM-vak in je werkboek zoveel mogelijk redenen op te schrijven WAAROM je graag 

op gewicht wilt komen en wilt blijven! Waar doe je het allemaal voor? Wat is voor JOU persoonlijk het 

belangrijkste? Niet wat ANDEREN vinden, maar wat JIJ vindt! Wat gaat het je OPLEVEREN als je werkelijk 

verandert in je basishouding richting eten, gewicht en gezondheid? Wat zal er ANDERS zijn, als je anders met 

eten, gewicht en gezondheid om kunt gaan? Zorg dat je zoveel mogelijk dingen opschrijft! Het mogen kleine 

dingen zijn, maar ook grote en belangrijke zaken. Zorg dat je in de flow blijft!  

 

Pak je werkboek erbij en ga naar het WAAROM vak. Begin maar gewoon te schrijven. Je hoeft de sessie dit keer 

niet uit te zetten ik blijf even bij je. Je hebt 2 minuten de tijd. Schrijf alles op! Klein of groot. 

 

Voel je dat je absoluut MEER tijd nodig hebt, pauzeer dan alsnog deze sessie en schrijf nog even door. Het is 

belangrijk dat je voor je gevoel alles hebt kunnen opschrijven! 

 



 

De laatste stap voor je motivatie 

 

Overzie nu je Waarom-vak en lees wat je daar allemaal hebt staan. Kijk eventueel ook nog eens naar je 

balansoverzicht in je werkboek en bepaal NU eens wat de drie belangrijkste redenen zijn voor jou om deze 

training tot een succes te maken. 

 

Formuleer vanuit je notities 3 woorden of termen, die jouw motivatie het sterkste verwoorden en plaats die in 

het kaartje. Bijvoorbeeld: Voorbeeld naar mijn kinderen, Leven zonder ziektes, Zelfvertrouwen….  

 

Het kunnen dingen zijn die je NU al hebt, bijvoorbeeld je relatie, of je kinderen, je baan, etc. En misschien ook 

wel dingen die je in de toekomst graag zou willen bereiken, zoals: op de fiets naar het strand kunnen.. of … 

Misschien dat ze al in dit overzicht staan, en mogelijk komt er NU nog eentje in je op die heel erg belangrijk 

voor je is en in de top 3 moet! 

 

Zorg dat je woorden sterk genoeg zijn om je door dit programma heen te loodsen; want je zult op de proef 

gesteld worden..!  

 

Dus welke 3 dingen zijn voor jou ZO belangrijk, dat je er HELEMAAL voor wilt gaan. En schrijf deze in het 

motivatiekaartje onder “mijn waarom”. 

 

Ga je gang…. Je mag mij weer op pauze zetten, en ik wordt graag weer aangezet op het moment dat jij de drie 

steekwoorden hebt gevonden en ze in jouw motivatiekaartje hebt ingevuld! 

 

Dus je hebt nu overzicht WAAROM je wilt veranderen en je hebt jouw persoonlijke Top3 hiervan samengesteld! 

 

Je weet en voelt ook dat je keuze JA is! Laat je nog maar eens ondersteunen door je vuist aan te spannen. 

En voel de kracht die er van jouw JA uit gaat!Besef nu heel goed wat je beslissing is, en hoe belangrijk deze 

voor je is.  

 

En terwijl je contact maakt met je JA en terwijl je dit heel goed voelt, spreek dan de volgende zin hardop uit: 

“Ik kies voor mij. Ik kies voor mijn gezondheid. Wat er ook gebeurt, ik zet door!” 

 

Gebruik ook het ritme als je dat kunt. Het zal je helpen om nog makkelijker de juiste keuzes te maken:  

“Ik kies voor mij. Ik kies voor mijn gezondheid. Wat er ook gebeurt, ik zet doorl.”  

 

 

 

 



 

Einde sessie 1 

 

Dit is het einde van de eerste sessie! Er staat nog een kleine huiswerkopdracht in je werkboek aan het einde van 

sessie 1. Dit is een zeer korte opdracht, maar onmisbaar in jouw proces naar werkelijke verandering. 

 

Lees deze opdracht direct na deze sessie en besteed er meteen voldoende aandacht aan. Het zal je helpen om 

steeds dichter en gerichter naar je doel te komen! 

 

Denk je dat je nog meer uit deze sessie kan halen? Voel je dan vrij om morgen niet sessie 2 te doen, maar 

nogmaals sessie 1. Zorg dat je echt het maximale uit dit eerste deel hebt gehaald. Het is jouw lichaam waar je 

aan werkt, het is jouw keuze, het is jouw leven! Dus: misschien tot snel bij deze zelfde sessie, of bij sessie 2! 

 

En laat je ondertussen verrassen door de nieuwe inzichten die je nu al hebt gehad en de manier waarop jij jezelf 

hebt weten te motiveren! Hou dit vast . Door je vuist… door de 3 woorden op je motivatiekaartje, en door het 

ritmische zinnetje: Ik kies voor mij. Ik kies voor mijn gezondheid. Wat er ook gebeurt, ik zet door. 

 

O ja, nog even een tip: Als je over dit voor jou persoonlijke project praat, wees je dan bewust van je 

taalgebruik; of je er nu met anderen over spreekt, of dat je zelf in je hoofd je dingen hoort zeggen:  zorg dat 

alle twijfel uit je stem is; gebruik geen woorden als ‘proberen’ of ‘een tijdje’ . Dit is een beslissing over wat je 

gaat DOEN! Wees zoveel mogelijk consequent in je taal hierover! Proberen geeft aan dat het misschien niet zal 

gaan lukken. Maar zoals de verkeersleiding van de Apollo 13 ooit riep: “Failure is no option”. Oftwel: Falen is 

geen optie. Dit is het moment dat je voor een duidelijke JA hebt gekozen, en ik ga je er aan houden ook! 

 

Goed dat je deze 1e sessie gedaan hebt!  

 

De vervolgsessies zijn trouwens iets korter dan deze eerste! Dan weet je dat al vast! Valt weer mee, he? 

 

Veel succes en tot snel! 

 



 

Huiswerk  

 

Mantra herhalen en plannen wanneer het te doen 

 

Hier is je huiswerk tot aan de volgende sessie: Knip je motivatiekaartje uit, en vouw deze dubbel zodat je aan de 

ene kant je 3 motivatiewoorden kunt zien en aan de andere kant je ritmische zin. 

 

Waar je ook naar toe gaat: Neem het kaartje mee, kijk er elk uur minstens 1 keer naar en besef goed wat er 

staat! Alleen als je slaapt ben je ervan vrijgesteld. Alle andere tijd, wat je ook aan het doen bent: vergaderingen, 

sporten, boodschappen doen, het maakt niet uit: zorg ervoor dat je ELK UUR jouw 3 drijfveren in je hoofd haalt 

en je ritmische zin herhaalt! 

 


