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Onderhoudsgids

Oké, u heeft dus uw uiterste best gedaan en veel hard werk erin gestoken en veel opofferingen gedaan. 
Door al dat zweet heeft u eindelijk dat lichaam dat u wilde hebben. En nu? Wel, het laatste dat u wilt 
is uw high kwijtraken en terugkeren naar waar u vroeger was. Dus hier volgt wat belangrijke informatie 
over het behouden van hetgeen waar u zo hard voor geknokt heeft.

Oude patronen

Het kan even duren voordat het kwartje valt, maar het is zeer waar en kan niet worden ontkend. Geloof 
het of niet, elke zorg, angst, twijfel en elk probleem dat u heeft komt door oude patronen die opnieuw 
de kop opsteken. Hier volgt een voorbeeld zodat u dit concept volledig begrijpt.

Een paar jaar geleden was u te zwaar en niet in vorm. Uw begon met oefeningen en juist eten, maar u 
ging naar een feestje en verloor de controle. De volgende dag werd u wakker en zei u ach, wat kan mij 
het schelen, en pakte u uw oude gewoonten weer op. Toen kwam dat beetje gewicht dat u had verloren 
er weer bij en kwamen uw oude gewoonten weer terug.

Even snel terug naar het heden en u houdt zich keurig aan een gezond schema. U verloor veel 
gewicht, ziet er geweldig uit, u voelt zich geweldig en uw energieniveau is torenhoog. Dan krijgt u een 
uitnodiging voor een feestje, net zoals de eerste waar u naartoe ging. Er is eten, alcoholische drankjes en 
ook desserts staren u aan, net zoals de laatste keer. U eet, drinkt en bent de hele avond sociaal en wordt 
de volgende dag wakker... Hier hebben de meeste mensen problemen en moeten zij hun discipline zien 
vol te houden. U zult zeer geneigd zijn om terug te vallen in dat oude patroon waar u toen was, omdat u 
verwacht dat dit gebeurt! Dat het is gedeelte van oude patronen die weer de kop opsteken.

Stop onmiddellijk met die onzin! U heeft overduidelijk de wilskracht om monumentale veranderingen 
aan te brengen, dus sta uzelf niet toe om van koers te raken, om nooit meer terug te keren.

Besef u dat fouten zullen voorkomen. U bent een mens. Weet alleen ook dat u de mogelijkheid heeft 
om uzelf direct weer te herpakken en de juiste weg te vervolgen.

Ga zelfs een stap verder en sta uzelf wekelijks een cheat maaltijd of cheat dag toe. Gebruik het als 
beloningssysteem om uzelf gemotiveerd te houden en op koers te blijven op de andere dagen van de 
week.

Wees ook voorzichtig met mensen, plekken en dingen die u in het verleden hebben neergehaald. 
Bepaalde restaurants, gebieden in de stad en bars kunnen uw ongezonde zintuigen activeren en u zwak 
maken. Als u denkt dat het geen goed idee is om langs de Mc Donald’s te lopen omdat u daar vaak na 
werk even langsreed, kies dan een andere route.

U moet ook uitkijken met de mensen waar u zich mee verbroedert. Er zijn mensen die heel 
ondersteunend zijn en er zijn er die al het mogelijke doen om u onderuit te halen om alles te saboteren 
waar u zo hard voor heeft gewerkt. Dit zijn de mensen die zelf niet de discipline hebben om het te doen 
en het is moeilijk voor ze om u te zien slagen. Dus zij doen al het mogelijke om u terug op hun niveau te 
krijgen. Trap er niet in!

Het zijn negatieve vampieren en zij zullen geen twee keer nadenken voordat zij het momentum 
regelrecht uit uw lichaam zuigen. Als u sterk genoeg bent, onthoud dan, ongeacht wat zij zeggen, 
het zijn maar woorden. Het is alleen uw interpretatie en acceptatie van deze woorden die schade aan 
kunnen brengen. 
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Chi Hit

Als u wel van de wagen valt en wat motivatie nodig heeft om uw momentum opnieuw te heroveren, 
probeer het volgende dan eens. Plaats foto’s van uw oude ik in de buurt van de plekken waar u 
gedurende de dag bent. Plaats er zelfs een in uw zak.

Als u uit de koers raakt, kijk dan eens lekker lang naar die foto’s en denk aan waar u toen allemaal 
doorheen was gegaan. Hoe voelde u zich fysiek? Hoe was het met uw energieniveau gesteld? Wat zag u 
in de spiegel? Beantwoord die vragen eerlijk en er zal waarschijnlijk motivatie voor in de plaats komen.

De juiste plek

Nee, dat is geen benaming voor een nieuwe massagesalon in de stad. Het is de plek die u moet 
bereiken om uzelf gelukkig te houden. Simpel gezegd, uw verwachtingen kunnen te hoog zijn om de 
rest van uw leven vol te houden.

Misschien heeft u zes maanden gespendeerd aan om 5 uur opstaan om te oefenen, maaltijden voor te 
bereiden en uw wandelingen in te plannen na het werk om wat extra calorieën te verbranden, maar dit 
“ding” wat wij leven noemen haalt u altijd weer in.

De gemiste voetbalwedstrijden van uw zoontje, het vermijden van familiefuncties en de sleur van twee 
uur lange workouts per dag zijn waarschijnlijk niet haalbaar op de lange termijn. Daarom moet u deze 
‘juiste plek’ weten te vinden.

In de meeste gevallen zorgen de voedingsgewoonten van mensen ervoor dat zij de grip kwijtraken. 
Experimenteer wat met uw dieet en workoutschema zodat u uw lichaam kunt behouden.

Dit betekent dat u misschien niet die hoge intensiteit oefeningen doet als u ooit deed om uw lichaam 
in vorm te houden. En u kunt het ook wat boller maken met uw voedingspatroon. Tot het uiterste gaan 
was een onderdeel van een andere fase waar u al voor heeft betaald.

U zult nu waarschijnlijk meer spiermassa hebben, wat metabolisch actief weefsel is. U kunt nu meer 
calorieën eten zonder aan te komen. 

Op dit moment is het echt belangrijker om u bewust te zijn van hoe uw lichaam reageert op voeding 
en lichaamsbeweging, en om u aan een plan te houden dat een werk/thuisleven-balans creëert en 
harmonie.
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Wedstrijd

Aan de andere kant van de medaille kunt u nu geobsedeerd zijn met het gevoel dat u krijgt van 
lichaamsbeweging en clean eating. Daar is helemaal niets verkeerd aan. In dit geval kan het zijn dat u 
een andere kant op wilt en zich wilt aanmelden voor een wedstrijd. Dit is een goede manier om uzelf 
te dwingen om op koers te blijven; vooral als er kosten bij gemoeid zijn. Weten dat u geld spendeert om 
mee te doen kan u aanvullende motivatie geven om het vol te houden. 

De lijst van wedstrijden is groot en groeiend. Richt u op iets dat u leuk vindt. Als u van krachttraining 
houdt, meld u dan aan voor een figuurwedtsrijd. Als u van hardlopen houdt, doe dan een 5K of halve 
marathon. Als u van circuit training houdt en uw lichaam maximaal wilt testen, is er geen tekort aan 
hindernisraces. Kies gewoon een evenement waar u naar uitkijkt om voor te trainen op een dagelijkse 
basis en u zult de motivatie hebben die u nodig heeft om op koers te blijven.

Buddy-systeem

Positieve bevestiging is altijd goed wanneer u voor het eerst begint, maar vergeet het niet wanneer 
u eenmaal uw streefgewicht of ideale lichaam hebt bereikt. Het creëren van een buddy-systeem, 
bijvoorbeeld, is een geweldige manier om te behouden wat u heeft bereikt. Vind iemand om mee 
te oefenen, lessen bij te wonen en u verantwoordelijk te houden om uw dieet te onderhouden. Zoek 
iemand die in een soortgelijke positie zit als u zodat u elkaar verantwoordelijk kunt houden.

In het beste geval doorgaat u uw veranderingen met uw echtgeno(o)t(e) en houdt u elkaar constant 
gemotiveerd.

In sommige gevallen MOETEN mensen met iemand oefenen, anders gebeurt het helemaal niet. 
Zij voelen zich simpelweg meer comfortabel bij een partner- of groepssituatie. Dit komt vaak door 
zelfbewustzijn, maar soms voelen zij zich gewoon meer gemotiveerd wanneer er iemand bij is. Als dat 
voor u werkt, ga er dan voor! Er is echt geen verkeerd antwoord hier.
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Huur een trainer in

Misschien wel de grootste motivator van allemaal is een personal trainer. Het zou vooral in uw eigen 
belang zijn om een trainer in te schakelen wanneer u zich heeft aangemeld voor een evenement. In dit 
geval moet u iemand zoeken met specifieke ervaringen voor dat evenement, ofwel anderen getraind 
heeft of zelf heeft meegedaan. Het zou geen zin hebben om een trainer met ervaring in jiujitsu in te 
schakelen voor een snelwandelevenement.

Over het algemeen gesproken kan een trainer u ook helpen. Als een een of twee wekelijkse afspraken 
maakt, zult u altijd iemand hebben die op u let. Hij of zij kan ook het gat vullen van geen motivatie 
hebben en uw angst om alleen te lopen te kalmeren.

Bovendien, hij kan u goed op weg helpen met de juiste vorm en programmering. U heeft het misschien 
allemaal op goed geluk gedaan en dat is iets dat u niet moet willen doen.

Wees ook selectief bij het kiezen van een trainer. Er is geen tekort aan trainers, maar er is ook geen tekort 
aan goede en heel slechte. Een goede trainer zal op tijd komen, positief zijn, motiverend, vrolijk en 
goede vaardigheden hebben, wat blijkt uit zijn handelingen.

Hij probeert niet uw aandacht te krijgen, doet niet alsof hij alles weet en spendeert niet al zijn tijd tijdens 
sessies aan het versturen van smsjes. Hij doet gewoon zijn ding en hij doet het goed, en wordt daarom 
erkend.

Een slechte trainer aan de andere kant, doet precies het tegenovergestelde van de goede trainer. En 
soms kijken ze ontevreden. Maar vaker wel dan niet is hij arrogant en zelfingenomen. En in vredesnaam, 
huur nooit een trainer in die luidruchtig praat en naar u schreeuwt. Die zou niet eens in de buurt van 
een sportschool mogen komen!

Tot slot, zorg ervoor dat de trainer de daad bij het woord voegt. Maar al te vaak zijn zij zelf niet in vorm 
of doen ze maar weinig aan fitness. Wilt u echt horen hoe u een Turkse get-up moet doen van iemand 
die het zelf bijna nooit doet? Natuurlijk niet. Zorg ervoor dat hij goede referenties heeft en neem ook 
contact op met enkele van zijn vorige  cliënten. Zij weten beter dan iedereen of hij uw tijd waard is en 
goed bij u past.
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Afsluiting

Onthoud altijd dat elke voortgang een goede voortgang is. U zult obstakels tegenkomen, u zult 
wegversperringen tegenkomen en er zullen dagen zijn waarop u zich verslagen voelt. Schud het 
van u af en onthoud dat het tijdelijk is. Vergeef uzelf wanneer u fouten maakt en ga vooruit zonder 
om te kijken.

Iedereen kan slagen wanneer het makkelijk gaat. Maar het is echt teken van excellentie wanneer u 
tegenslag overwint en een manier vindt om te winnen, ongeacht de kansen tegen u.


