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BEHAAL DIT KEER 
WÉL SUCCESVOL JE 

DOELEN!



MAAK KENNIS MET THE 
STARTER PROGRAM 
Het concept van Elevate Lifestyle is ontstaan uit de gedacht 
van Brandon en Robin. Wij willen het sporten en het behalen 
van je resultaat zo makkelijk en effectief mogelijk maken. Dit 
betekend uiteraard geen quick fix of een dieet waarbij je 
uithongert. Nee, wij makkelijk het makkelijk omdat je geen 
tijd verspilt zodra je bij ons de gym binnen stapt. De 
workouts zijn effectief en resultaat gericht. Binnen maximaal 
60 minuten ben je klaar en heb je een uitdagende workout 
ervaren. Het enigste wat jij moet doen is, opdagen. 
Daarnaast verwachten we van jou dat je een commitment 
maakt om het programma zo goed mogelijk te volbrengen. 
Een commitment met jezelf en met ons.  

De komende 8 weken helpen wij jou om de belangrijkste 
oefening te beheersen. Wij helpen je ook goed op weg op 
het gebied van voeding. Wat moet je weten als je gewicht 
wilt verliezen? En hoe eet je het best om juist sterker en 
gespierder te worden. Het alle belangrijkste, wij helpen jou 
om duidelijke doelen te stellen en ook echt de commitment 
met jezelf en met ons aan te gaan om dit te behalen.  

We gaan starten met de eerste 2 weken, de basis. 



HET BEHALEN VAN JOUW 
DOELSTELLINGEN. 
Iedereen begint altijd met veel motivatie aan een 
doelstelling. ‘Deze keer ga ik het écht doen!’  Uiteindelijk 
gaat de motivatie weer weg en val je terug in jou oude 
patronen. Motivatie komt en gaat. Waarschijnlijk is dit heel 
herkenbaar voor jou. Inmiddels heb je al van alles 
geprobeerd en weet je meer van voeding dan een 
gemiddelde diëtist. Maar toch lukt het je niet om alles na te 
leven en succesvol je doelstelling te behalen.  

Het verschil tussen de groep die wel succesvol hun doelen 
behaalt en groep die steeds opnieuw een poging waagt is, 
commitment. Motivatie komt en gaat. Het helpt je om in 
actie te komen, maar alleen motivatie helpt je niet naar het 
eind resultaat. Hier is meer voor nodig.  

Om echt succesvol resultaat te behalen is het belangrijk om 
duidelijke afspraken en doelstellingen met jezelf en anderen 
te maken. Afspraken die meetbaar zijn en waar je niet van af 
mag wijken. 

Stel, je hebt als doelstelling om fitter te worden en 5 kilo 
gewicht te verliezen. Je maakt met jezelf de commitment 
om 3 keer per te gaan sporten? Dan sport je 3 keer per 
week, ongeacht de situatie. Ook al heb je een hele drukke 
week. Een 10 minuten workout is ook een workout. Het gaat 
erom dat je de commitment niet verbreekt. 



Zodra de motivatie minder wordt is het van belang dat je 
discipline en gewoontes het overnemen. Niemand is een 
heel jaar door gemotiveerd. Tijdens The Starter Program 
helpen wij jou om in 8 weken gewoontes op te bouwen die 
jou gaan helpen je doelen te behalen.  

Een commitment delen helpt je om je eraan te houden. 
Onderaan de e-book staat een vragen lijst. Wij vragen je om 
deze zorgvuldig in te vullen en aan ons door te sturen. Je 
doet het namelijk niet alleen, wij gaan met jou de 
commitment aan om in 8 weken grote stappen te zetten 
richting jouw doelstelling. 



DE 5 STAPPEN NAAR 
SUCCES 
Bij The Starter Program gebruiken wij 5 stappen die jou 
gaan helpen om je doel te behalen. Dit hebben we tijdens 
de eerste groepscoach meeting doorgenomen. Hier alle 
stappen onder elkaar. 

Stap 1: Doelstelling 

Wat is je doelstelling. Zorg dat je je doelstelling zo helder en 
specifiek mogelijk uitschrijft. Een te vage doelstelling is 
gedoemd om te mislukken.  

Stap 2: Wat is je ‘WHY’ 

Waarom wil je het behalen? Waarom is het belangrijk voor 
je? Hoe groter de reden is en hoe belangrijker het voor je is 
des te groter is de kans van slagen. Noteer de why voor 
jezelf. Lees het geregeld hardop voor. Zeker op de 
momenten dat je het zwaar hebt.  

Stap 3: Verander, ‘ik wil het doen’ naar ‘Ik ga het doen’ 

Is de reden waarom je je doel wilt behalen groot genoeg? 
Zeg op dat moment niet meer tegen jezelf dat je het ‘wilt’ 
doen. Zeg tegen jezelf en tegen anderen dat je het ‘gaat’ 
doen. Ongeacht de obstakels die je tegenkomt. 



Stap 4: Welk persoon moet je worden. 

Wil je verandering dan betekend het ook dat je enkele 
gewoontes moet veranderen. Bedenk goed welke huidige 
gewoontes niet passen bij het doel dat je wilt bereiken. 
Succesvol je doel behalen bekend ook dat er wat moet 
veranderen.  

Stap 5: Commitment 

Heb je alle bovenstaande stappen goed doorlopen? Nu is 
het tijd om de commitment met jezelf aan te gaan. De kans 
van slagen is groter als je de commitment deelt. Wij gaan 
jou hierbij helpen. Ook de andere deelnemers van TSP 
kunnen je aan de commitment houden. Daarnaast is het van 
belang om je vrienden en familie te vragen om hulp. Samen 
bereik je meer. 



WORKOUTS 
De komende 4 weken gaan we een goede basis leggen op 
het gebied van training. We starten de eerste twee weken 
met Burn HIIT workouts. Dit zijn High Intensity Interval 
Trainingen. We werken voornamelijk met onze 
lichaamsgewicht, verzwaarde ballen, kettlebells of cardio 
apparaten. Dit is een goede instap om de meeste basis 
bewegingen onder de knie te krijgen. De eerste twee weken 
trainen we 2x per week. Dit doen we zodat je goed kunt 
herstellen tussen de trainingen.  

De volgende twee weken gaan we 3x per week sporten. 
Naast de Burn HIIT workout doen we  IST (Interval Strength 
Training) trainingen. Hierbij gebruiken we naast het 
materiaal van Burn HIIT ook de barbell. We gaan de Back 
Squat, Bench Press en Deadlift oefeningen doen.  

BurnHIIT staat voor High Intensity Interval Training.  

De focus punten van BurnHIIT zijn: 

• Conditie verbeteren 

• Boost je stofwisseling 

• Verbetert je hart en longfunctie 

• Behoudt van spieren tijdens afvallen 

Duur: 45 minuten 



BLAST is een ladies-only les. Hier trainen we de buik, billen 
en benen. 

 De focus punten van BLAST zijn: 

• Vormen van ronde billen 

• De buikspieren versterken 

• Trainen van de beenspieren.  

• Zonder zware gewichten 

Duur: 45 minuten 

IST staat voor Interval Strength Training. IST is een 
intensieve vorm van intervalwerk met een combinatie van 
functionele liften en duurtraining. 

 De focus punten IST zijn: 

• Sterker worden 

• Houding verbeteren 

• Spiermassa vergroten 

• Conditie verbeteren 

Duur: 45 minuten 



VOEDING 
Het is algemeen bekend dat voeding een belangrijke rol 
speelt in het behalen van je doelstelling. Of je juist wilt 
aankomen in spiermassa of wilt afvallen. Met de juiste 
voeding en eetpatroon bepaal je of je je doelstelling behaalt 
of niet.  

Ook is het algemeen bekend dat als je wilt afvallen eerder 
meer groente kunt eten ipv meer chips. Als je eerlijk bent 
tegenover jezelf weet je waar je minder van moet eten waar 
je meer van moet eten om je resultaat te behalen.  

Er zijn 3 belangrijkste voedingsbronnen. Dit noemen we 
Macro nutriënten. Koolhydraten, vetten en eiwitten. Zowel 
koolhydraten en vetten zijn beide bronnen waar we energie 
uithalen. Eiwitten zijn je bouwstoffen.  

Voor een gezonde leefstijl is het belangrijk om de 
verschillende voedingstoffen in een goede balans binnen te 
krijgen. We beginnen hierbij met de eiwitten, de bouwstof. 
Zeker als je sport en actief bent is het belangrijk om hier 
voldoende van binnen te krijgen. Hierdoor herstel je goed 
van je trainingen en zul je progressie maken. Ons advies is 
dan ook om aan elke maaltijd een goede eiwit bron toe te 
voegen. (Zie verder een lijst met gezonde eiwitbronnen.) 
Lees onze blog voor meer informatie over eiwitten.  

Voeg naast een eiwit bron groente aan je maaltijd. Vooral bij 
je lunch en diner, ontbijt mag natuurlijk ook. Groente is 



uiteraard gezond, daarnaast is het goed vullend en laag in 
calorieën. Hier kun je veel van eten zonder dat je veel 
calorieën binnen krijgt.  

Eiwitten en groente is een goede basis voor een gezonde 
maaltijd. Dit kun je verder aanvullen met extra koolhydraten 
of vetten. 



Gezonde eiwitbronnen. 

Eiwitten 

• Kipfilet 

• Kalkoenfilet 

• Biefstuk  

• Kabeljauw 

• Zalm  

• Tonijn 

• Magere rundergehakt 

• Onderander.  

Vegetarische eiwit bronnen 

• Ongezouten noten. (Walnoten, amandelen, 
cashewnoten.) 

• Sojabonen 

• Tofu 

• Quinoa 

• Verschillende groenten zoals broccoli en spruitjes. 



Focus de komende weken op het maken van gezonde 
keuzes. Zorg dat je vooruit plant. De avond ervoor weet je 
vaak hoe je dag eruit ziet, bedenk direct wanneer en wat je 
gaat eten. Sta niet voor de verrassing dat je honger hebt en 
geen eten voorbereid hebt. Vaak maak je dan een keuze om 
je honger te stillen en niet om je lichaam te voeden. Vermijd 
de eerste 4 weken alle snacks/chips/snoep ect. 



FOOD APP 
Download de FOOD app op je telefoon. Hier kun je je 
voeding loggen en zie je precies welke voedingstoffen je 
binnen krijgt en hoeveel. Je ziet hoeveel calorieën je eet en 
hoeveel caloriebenen je nodig hebt op basis van je gewicht 
en vet percentage.  

Je krijgt vanuit de app direct een voedingsplan op basis van 
jouw doelstelling. 



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. 



VRAGENLIJST 
Naam:  

1.Wat is je doelstelling binnen de 8 weken van The Starter 
Program: Beschrijf je doelstelling zo concreet, meetbaar en 
haalbaar mogelijk.  Maak je doel niet te klein en zeker niet te 
groot.  

2. Hoe belangrijk is jouw doelstelling op schaal van 1 - 10.  
1 = totaal niet belangrijk, zal totaal niet teleurgesteld zijn.  
10 = Het is net zo belangrijk als zuurstof 

3. Hoe verandert je leven op het moment dat je je doelstelling 
behaalt?  
Denk hier goed over na. Hoe voel je en hoe ziet je leven eruit op 
het moment dat je je doelstelling behaalt hebt. Neem hier rustig 
de tijd voor.   

4. Hoe voelt het als je je doelstelling niet behaald: 

5. Hoeveel kans van slagen geef je het behalen van je 
doelstelling?: 
Op schaal van 1 - 10: 
1 = De kans dat ik 500 jaar wordt is groter dan dat ik mijn doel 
behaal 
10 = 1000% zeker dat ik mijn doelstelling behaal.  

6. Heb je al meer pogingen gewaagd? Zo ja, hoe vaak en 
waarom is dit steeds mislukt  



7. Noem 3 dingen die je per direct anders moet doen om je 
doelstelling te behalen: Bijvoorbeeld: Stoppen met snoepen. Op 
tijd naar bed zodat ik goed kan slapen. Eetmomenten  
beter inplannen. Bedenk goed welke gewoontes niet passen bij 
jouw doelstelling.  

8. Heb je steun van je familie? Het is belangrijk dat je een sterke 
steungroep hebt. 

9. Mogen wij jouw doelstellingen delen met de groep?: Het 
delen van je doelstellingen vergroot de kans op het behalen van 
je resultaat. 
  
De coaches bekijken dit, komen met feedback en geven de leden 
duidelijke actie doelstellingen. Vul alles zo compleet mogelijk in 
en stuur het naar info@elevatelifestyle.nl 
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