
AFVALLEN



 

DON’T LIMIT YOUR 
CHALLENGES. 

CHALLENGE YOUR 
LIMITS.



HOE WERKT AFVALLEN? 
De theorie achter het afvallen is simpel. De uitvoering en 
het volhouden is het lastige gedeelte. Hoe kom je van je 
overtollig vet af? Alles wat we eten en soms ook drinken 
bevat calorieën. De hele dag door verbranden we calorieën 
door te ademen, voedsel te verteren, bewegen, denken en 
ga zo maar door. Alles wat we doen kost energie en al het 
energie halen we uit het voedsel (drinken) dat we nuttigen.  

Eet en drink je meer calorieën dan je verbrandt op een dag, 
dan slaat je lichaam de overtollige calorieën op als vet. Dit 
doet je lichaam zodat je extra energie kan verbranden zodra 
je een keer te weinig calorieën binnenkrijgt. We noemen dit 
een calorie overschot. Dit betekend dat je aankomt in 
vetmassa.  

Je lichaam rekent dit niet per dag maar over een langere 
periode. Dus eet je structureel meer dan je nodig hebt dan 
zal je langzaam steeds meer vet opslaan.  

Krijg je voor een langere periode minder calorieën binnen 
dan je verbruikt dan spreken van een calorie te kort. Je 
lichaam heeft de missende calorieën wel nodig en gaat dus 
opzoek in je lichaam om dit ergens vandaan te halen. Je 
lichaam heeft 2 opties, spieren of vet. Over het algemeen 
verbrand je lichaam de vetmassa dat is opgeslagen tijdens 
een langere periode van een calorie overschot.  



Elk dieet in de wereld is gebaseerd op dit principe. De 
principe om een calorie te kort te creëren zodat je afvalt. Dit 
is de enigste manier waarop je vet kunt verliezen.  

Krijg je te weinig eiwitten binnen en sport je niet dan is de 
kans groot dat je lichaam ook spieren verbrand. Dit gebeurd 
ook in een te grote calorie te kort. 

Het is daarom van belang dat als je wilt afvallen dat je:  

1. Voor een langere periode in een calorie te kort zit.  

2. Voldoende sport. Dit zorgt ervoor dat je meer vet 
 
verliest en je stofwisseling verhoogd. 

3. Geen crash dieet doet. Veel te weinig calorieën eten 
 
waardoor je veel gewicht verliest maar grotendeels  
 
spiermassa. Op lange termijn werkt dit averechts. 

4. Voldoende slaapt en water drinkt. 

Volg de stappen in de FOOD add om een duidelijk beeld te 
krijgen van je dagelijkse behoefte. De app rekent ook uit 
hoeveel calorieën je ongeveer nodig hebt om resultaat te 
behalen. 



VOEDING 

Inmiddels weten we hoe afvallen werkt. Nu gaan we kijken 
welke aanpassingen we kunnen doen op het gebied van 
voeding.  

Ons doel van The Starter Program is niet om alles voor te 
kauwen wat je precies moet eten. Iedereen heeft zijn of haar 
eigen voorkeuren. Een voedingsplan werkt alleen voor de 
korte termijn. Het is belangrijk dat jij zelf je eigen eet 



patroon gaat ontwikkelen met de kennis die wij je 
meegeven.  

Het is dus belangrijk om niet te veel calorieën te eten. Door 
voedsel te eten dat vullend is maar laag in calorieën kom je 
al sneller in een energie te kort. Groentes zijn laag in 
calorieën en zijn erg vullend. Je kunt hier veel van eten 
zonder dat je snel in een calorie overschot komt. 

Probeer naast groente een goede bron van eiwitten toe te 
voegen aan je maaltijd. Eiwitten zijn bouwstoffen en dus erg 
belangrijk bij het behoud van je spiermassa. Daarnaast zijn 
eiwitten ook goed vullend waardoor je minder snel honger 
ervaart. Groente en eiwitten zijn samen al een goed 
vullende maaltijd. 

Je maaltijd maak je verder af met een koolhydraat bron. Van 
koolhydraten wordt je niet dik, zoals sommige diëten 
beweren. Wel is het van belang om hier niet te veel van te 
nemen tijdens je maaltijd. Koolhydraten bevatten over het 
algemeen meer calorieën dan groente. Heb je meer trek, 
dan kun je beter meer groente aan te maaltijd toevoegen 
dan koolhydraten. Onder koolhydraten vallen veel 
verschillende producten.  

Suikers vallen ook onder koolhydraten. Suikers uit fruit zijn 
goed en gezond voor je. Probeer geraffineerde suikers 
voornamelijk te verminderen. Je kunt dit vinden in snacks, 
koekjes, snoepjes enzovoorts, deze zijn ook hoog in 
calorieën. Tijdens het afvallen is dit dus niet slim om te 
nuttigen. 



Onder aan de e-book hebben we een overzicht per 
voedingstof voorbeelden die wij aanraden om te eten. 



WORKOUTS 

De aankomende 4 weken gaan we BurnHIIT en IST 
combineren. Dit is een gouden combinatie bij het afvallen. 
De BurnHIIT en IST lessen zijn beide High Intensity. Waarbij 
je sport met een hoge hartslag. Bij een hoge hartslag 
verbrand je veel calorieën. Tijdens de trainingen doen we 
veel kracht oefeningen voor de spieren. Hoe meer 
spiermassa je hebt hoe hoger je stofwisseling is en hoe 
hoger je verbranding is in je rust. Een snellere stofwisseling 
zorgt dus ook weer voor meer vet verlies.  



Dit betekend dat je totale energie dat je lichaam nodig heeft 
omhoog gaat. Hierdoor is het makkelijker om in een energie 
te kort te komen. Energie te kort betekend afvallen. Het is 
natuurlijk wel belangrijk om op je eten te letten en niet te 
veel te eten.  

Wissel de komende 4 weken de BurnHIIT trainingen af met 
de IST trainingen. De dames kunnen een BurnHIIT training 
vervangen met een BLAST training. 

De FPT trainingen kun je ook eens proberen. Hierbij werken 
we aan het sterker maken en vergroten van de spiermassa. 
Hoe meer spieren je hebt des te sneller je stofwisseling is. 
Probeer eens een FPT training als je merkt dat je weinig 
kracht hebt. 



SUPPLEMENTEN 
Naast een goed eetpatroon kunnen de juiste supplementen 
zorgen voor een betere gezondheid. We kunnen niet alle 
vitamine en mineralen uit onze voeding halen 
tegenwoordig.  

Hier volgt een overzicht van de supplementen die wij 
adviseren ter aanvulling op je voeding. 

VITAMINE D3 

Vitamine D3 zorgt voor een sterke immuun systeem en 
sterke botten en tanden. Je lichaam haalt vitamine D3 uit 
dierlijke producten en blootstelling aan voldoende zonlicht. 
Aangezien we in Nederland niet het heel jaar door veel 
zonlicht hebben is het raadzaam om dit als supplement toe 
te voegen.  

MAGNESIUM 

Magnesium zorgt voor een goed herstel van je lichaam en 
voor een goede werking van de spieren. Doe je veel aan 
sporten en wil je goed herstellen van je trainingen dan is het 
raadzaam om magnesium te nemen. Je spieren kunnen 
goed herstellen voor de volgende training.  



OMEGA-3 

Omega-3 heeft een goede uitwerking op ons hart, ogen en 
hersenen. Omega-3 vind je terug in vette vis. Eet je niet 
geregeld vette vis, 2-3 keer per week. Dan raden wij aan om 
omega-3 supplement te nemen. 

VITAMINE C 

Vitamine C is een belangrijk supplement voor het 
versterken van je immuun systeem. Vitamine C kun je 
voornamelijk terug vinden in groente, fruit, aardappelen en 
koolsoorten.  

VITAMINE B12 

Volg je een veganistisch of vegan dieet dan is de kans groot 
dat je een te kort aan Vitamine B12 in je lichaam hebt. 
Aangezien vitamine B12 voornamelijk in dierlijke producten 
zit. Wij raden zeker aan om het supplement vitamine B12 te 
nemen bij een veganistisch of vegan dieet. 

WHEY PROTEIN 

Haal je het niet om je dagelijks aanbevolen hoeveelheid 
eiwitten uit je voeding te halen? Dan adviseren wij om de 
extra eiwitten uit een Whey proteïne shake te halen. 
Gemiddeld bevat 1 shake zo een 25 gram eiwitten. 



LEEFSTIJL TIPS 

Voeding en sporten is belangrijk voor een gezonde leefstijl. 
Probeer door de dag heen voldoende te bewegen. Sta elk 
uur minimaal 5 minuten op om een stukje te lopen en/of 
staand te werken. Slaap minimaal 7 uur per nacht. 

Hier volgen een paar tips voor een gezonde leefstijl. 

• + 7.000 stappen per dag. Of minimaal 30 minuten per  
 
dag wandelen/fietsen. 

• 7-9 uur slaap per nacht.  

• Drink voldoende water. +/- 3 liter per dag 

• Doe elke dag iets doen waar je energie van krijgt.  

• Minimaal 30 minuten buiten zijn.  

• Sla geen maaltijd over.  

• Plan je voeding vooruit.  

• Zet je workout in je agenda. Deel het met je thuis situatie. 

• Eet niet te kort voor een workout. +/- 90 minuten voor  
 
een training. 



VOEDINGSLIJST 
Groente: 

Wij adviseren alle soorten groente. Probeer lekker te 
variëren om je maaltijden niet te eentonig te maken. 

Eiwitten: 

Mager vlees (bakken/braden): 

• Kalkoenfilet 

• Varkenshaas 

• Kipfilet 

• Kalfslapje 

• Runderbiefstuk 

• Varkens mignonette 

• Ossenhaas 

• Struisvogelsteak 

• Bief lappen 

• Hamlappen 

• Rosbief lapjes 

• Steak tartaar 



Mager vleeswaren (broodbeleg): 

• Kalkoenfilet 

• Kippenham 

• Achterham 

• Schouderham 

• Runder rookvlees 

• Rosbief 

• Rauwe ham 

• Fricandeau 

• Kalkoenham 

• Kipfilet 

• Beenham  

• Runderlever 

Gezonde vis/schelpdier soorten: 

• Zalm 

• Forel 

• Haring 

• Heilbot 

• Makreel 



• Ansjovis 

• Sardines 

• Tong 

• Baars 

• Tonijn  

• Koolvis 

• Schelvis 

• Kabeljauw 

• Krab 

• Oesters 

• Kreeften 

• Mosselen 

Vegetarische eiwit bronnen: 

• Eieren (niet voor vegan dieet) 

• Zuivel (niet voor vegan dieet) 
 
- Kwark 
 
- Yogurt 
 
- Skyer 

• Soja 
 
- Tofu 
 
- Tempeh 



• Noten (ongebrande en ongezouten) 

• Avocado 

• Quinoa 

• Kiemgroenten 

• Brocoli 

• Kikker erwten 

Koolhydraten: 

• zilvervliesrijst 

• volkorenpasta 

• volkorenbrood 

• volkoren graanproducten 

• couscous 

• bulgur, haver, quinoa 

• groenten 

• fruit 

• peulvruchten zoals bonen, erwten en linzen 

• melk 

• yoghurt 
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