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In dit e-book heb ik mijn favoriete tips en adviezen verzameld en
een voedingsschema met verschillende recepten. Niet perse minder
gaan eten, maar wel anders en lekker. Een schema wat niet te
ingewikkeld is en vol te houden voor een langere tijd. 

Veel plezier ermee! 
Sandra.

 Ben je jonger dan 16 jaar, ben je zwanger, geef je borstvoeding of heb je gezondheidsproblemen of
gebruik je medicijnen; raadpleeg bij twijfel over het volgen van de tips of dit voedingsplan een dokter. 



DISCLAIMER, Het gebruik van het e-book, de tips en adviezen zijn  geheel op eigen risico. 
De auteur geeft geen garanties voor de juistheid, volledigheid, waarheid of de toepasselijkheid

van de inhoud van dit materiaal. 
De auteur is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. 

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. 
Bij enige twijfel wordt altijd geadviseerd een dokter of arts te raadplegen. 

Neem altijd contact op met je dokter of arts voordat je significante wijzigingen maakt in je voedingspatroon,
bewegingspatroon en/of leefwijze. 

De informatie in dit boek is niet bedoeld voor diagnose en/of het genezen, behandelen 
of voorkomen van ziekten. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. 
Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van 

Spirit and Sports worden gekopieerd of gebruikt. 
 

DISCLAIMER



Tips
 

Een van de makkelijkste tips is voor de momenten dat je niet aan het
voedingsplan toekomt: kijk naar je bord voor elke maaltijd en doe de
helft terug. Eet dus van alles de helft en kijk wat dat met je doet. 
Wist je dat: 1 kilo vet 7000 kcal is? Dat betekent 10 uur per week heel
hard sporten! In een uur intensief trainen verbrand je ongeveer 500-
800 kcal.

Een van de dingen die ik het meeste hoor tijdens mijn werk als Personal
Trainer: ''maar het valt best mee hoeveel ik eet…". Toch blijkt uit
verschillende onderzoeken, dat veel mensen zichzelf overschatten in de
hoeveelheid aan beweging wat men doet en onderschatten in de
hoeveelheid eten wat men naar binnen werkt per dag. Men is zich het vaak
niet bewust. De waarheid doet soms pijn, maar ‘don’t shoot the
messenger’😊. Ik probeer bij te dragen aan het bewust maken van jouw
levensstijl en eet en beweeg gedrag. 

·
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- Een stevige wandeling van een uur ongeveer 400 kcal. 
- Een snicker is 229 kcal.
- Een appeltaart met slagroom is 360 kcal.
- Een magnum is 250 kcal.
- Een glas bier of wijn is 120 kcal.

Het is ook niet zo dat je van 1 avond lekker uiteten gaan meteen 
zwaarder wordt. Je moet structureel een aantal dagen achter elkaar boven je
energiebehoefte (incl. sporten) van kcal zitten. 
Hetzelfde geldt voor afvallen; je moet structureel een aantal dagen 
achter elkaar onder je energiebehoefte aan kcal zitten met je inname. 
Ik zeg altijd …je bent ook niet in 1 keer zwaarder geworden, 
dat gaat altijd geleidelijk. .. dus het gaat er helaas ook langzaam weer af. 
Geef het de tijd, maar blijf consequent. 

 

Weetjes
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Elke dag een handje noten, pitten of zaden mag, maar wel de ongezouten.
Vermijd suiker zoveel mogelijk, een keer een guilty pleasure (zie voor recepten
verderop in het e-book) kan prima. 
Eet twee uur voordat je gaat slapen niets meer, dan slaap je dieper; 

Als je echt superveel trek hebt nog voordat je naar bed gaat, neem een 

Stress en Cortisol.

Hormonen en afvallen en vetopslag. Hormonen zijn heel belangrijk tijdens het
afvalproces, bijv. het testosteronhormoon, dit bevordert de spiergroei zowel bij
mannen als vrouwen. Door genoeg eiwitten, magnesium, vitamine 

De overgang. Zit je in de overgang kan het wat langer duren voordat je in balans
bent; het hormoon oestrogeen zorgt voor de overgang voor 

Eiwitten, zijn super belangrijk! Eiwitten = proteinen is calorieen en aminozuren.
Het zijn bouwstoffen voor de spieren en overige cellen in het lichaam. Bij een
tekort ontstaan snel lichamelijke en geestelijke klachten.

      goed slapen is belangrijk, aangezien je tijdens je slaap een hormoon aanmaakt,
       een zogenaamd groeihormoon, wat essentieel is als je gewicht wilt 
       verliezen. 

       beetje yoghurt of komkommer, paprika, radijs of cherrytomaatjes. 

      Door stress ontstaat een te hoge cortisolwaarde; dit heeft weer een 
      negatief effect op je gewicht. Stress zorgt ervoor dat je meer zin hebt 
      in zoet, suiker; Probeer te ontspannen door massage, reiki, wandeling, 
      sporten, mediteren, lachen of een kletsen met iemand. 

      d en e en gezonde vetten binnen te krijgen blijft je testosteron niveau goed. 

      vetopslag bij billen, benen, buik en na de overgang voor buikvet. 

      Per dag heb je ongeveer 0,8 gram per kilo gewicht nodig, dus iemand van 
      70 kilo, heeft 70 x 0,8 nodig is 56 gram. Een ei bevat 6,2 gram. Verder zitten 
      er eiwitten in vlees, vis, melk, kaas, eieren, brood, noten en peulvruchten. 
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Een van de beste tips die mij heeft geholpen is: houdt bij wat je eet; vaak heb je
helemaal niet bewust door wat je naar binnen werkt. Voor bewustzijn is dit goed,
maar ook om te zien hoeveel je nodig hebt van alles, eiwitten, koolhydraten, 

De app die ik adviseer is MyFitnessPall of Fatsecret.

Rauw voedsel: Probeer voornamelijk rauw te eten. Rauwe voeding bevat meer
voedingsstoffen en enzymen. Tip: zorg dat je voldoende in huis hebt van de
volgende producten voor snaaimomenten: Cherrytomaatjes, radijs, komkommer,
wortels, snoep paprika.
Drinken: Streef naar drie liter vocht drinken per dag. 
Dit zal afvoer via de lymfen stimuleren en ondersteunt de nieren bij het 

       vetten etc. 

Hierin houd je dagelijks bij wat je eet, oa. voor bewustwording; 
je kan je doel invoeren (wel een realistisch doel invoeren, 0,5 kilo per week 
afvallen is realistisch); kcal mag nooit minder dan 1200 kcal zijn. Ook kan je aan het
einde van de dag zien hoeveel procent van je dagelijkse behoefte aan eiwitten,
koolhydraten en vetten je hebt gegeten, super handig!

       ontgiften. Kies uit zuiver bronwater, verse groentesap en ontgiftende 
       biologische thee. 

 



Sla geen ontbijt over, eet regelmatig, zet een alarm als je geneigd bent de
tijd te vergeten; niet gehaast staand eten achter het aanrecht; geen stress
tijdens het eten, dat heeft een slechte invloed op je spijsvertering. Eet
bewust met aandacht, dus niet tegelijkertijd tv kijken of op je telefoon
zitten... 
Maak altijd je gerechten vanuit een groenten basis. Zorg ervoor dat je
superveel groenten en fruit in huis hebt, liefste alles vers, als tweede keuze
uit de diepvries als het lastig voor je is om alles vers te halen. En eet fruit
liever op in stukjes, i.p.v. geperste sinaasappelsap, daar zitten namelijk veel
meer suikers in. 
Gezonde vetten zijn goed, olijfolie, notenolie, kokosvet; Ook hier geldt:   
 alles met mate: 1 eetlepel olijfolie is al 90 kcal, wees je daar bewust van....
Verminder de inname van koolhydraten, kies voor vezelrijk, volkoren pasta,
volkoren brood, volkoren rijst. Maar laat koolhydraten ook een twee dagen
in de week weg. 
Alcohol, het lichaam geeft voorrang aan het verwerken van alcohol i.p.v.
koolhydraten, eiwitten en vetten. 
Deze worden omgezet in buikvet en vet om de organen. 
Slapen, het is heel belangrijk om voldoende te slapen, anders val je ook niet
af. Tijdens je slaap maak je een groeihormoon aan, wat essentieel is om af
te vallen. 
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Frisdrank moet je laten staan; drink water of thee (geen zwarte thee, maar
biologische).
Lichte kazen, ricotta en cottage cheese zijn goed voor de lijn of 20+ kaas. 

Kies bij zuivel voor plantaardige zuivel, zoals soja, amandel en spelt.

Voorkom spierafbraak door te weinig te eten, zorg er voor dat je voldoende
eiwitten en vetten eet, je kan dit aanvullen met eiwitpoeder supplement in een
shakebeker. 

       De rest, zoals brie, oude kaas liever niet. 

       Let op dat sommige drinkyogurts echt boordevol suikers zitten.

Houd er rekening mee dat je in de eerste 48 uur een reactie op het ontgiften kunt
krijgen met symptomen zoals last van je darmen en hoofdpijn. Dit komt door het
plotseling stoppen met bepaalde voedingsmiddelen en het stimuleren van de
ontgiftende organen. Verwijder eventueel in stapjes bepaalde producten zoals 
koffie en suiker uit je dagelijkse consumptie. Het belangrijk dat je een manier van
eten vindt die bij je past en die je (levens) lang kan volhouden en waarbij je je blij,
energiek en fit voelt. 

Je mag in eenzelfde week best de verschillende dagen wisselen of bijv. 
het ontbijt van woensdag op maandag nemen, of de tussendoortjes van zaterdag 
op donderdag; dat maakt niet uit. Doe je echt aan heel veel kracht- training 
dan kan je wat extra's nemen op een dag, een extra yoghurt/kwark met 
granola; of weer een eiwitpoeder shake. 
Ook als je s avonds echt verrekt van de honger, dan kan je een bakje yoghurt 
nemen of een ander tussendoortje zoals een stuk fruit. 
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BOODSCHAPPENLIJST 
WEEK 1:

   - magere yoghurt 
   - blauwe bessen vers of diepvries
   - rijstwafels ongezouten 
   - pindakaas 
   - bananen
   - huttekase
   - aardbeien
   - frambozen
   - honing
   - sojamelk 
   - soyayoghurt
   - eieren
   - verse spinazie
   - broccoli
   - feta
   - ricotta
   - gember
   - sojasaus kikkoman
   - avocado
   - kipfilet
   - sesamcrackers
   - boter bewust light
   - rosbief
   - noorse zalm
   - makreel
   - kikkererwten
   - kaneel  
   - cashewnoten ongezouten
   - sambal
   

   - paprika rood en geel
   - tomaten
   - cherrytomaatjes
   - champignons
   - bloemkoolrijst
   - courgetti
   - peterselie
   - garnalen
   - citroen
   - kokosmelk
   - rucola
   - quinoa
   - appels
   - perzik
   - tauge
   - rode peper
   - ui
   - pure chocolade
   - kokosolie
   - groene curry pasta
   - koriander
   - rijst volkoren
   - penne volkoren
   - mager rundergehakt
   - veldsla
   - zamlmoot
   - selderij
   - komkommer
   - kiwi
   - radijsjes 
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BOODSCHAPPENLIJST 
WEEK 2

- magere yoghurt
- blauwe bessen
- rijstwafels zonder zeezout
- tomaatjes
- komkommer
- banaan
- huttekase
- kiwi's
- appels
- chiazaad
- sojamelk
- volle kwark
- granola zonder suiker
- eieren
- champignons
- tomaten
- verse spinazie
- paprika
- kip- of rundergehakt
- feta
- broccoli
- champignons
- peper
- kikkoman sojasaus
- kabeljauwfilet
- wortel
- venkel
- citroen
- rood pepertje

- avocado
- kipfilet
- griekse yoghurt 10% vet
- rookvlees
- radijs
- makreel
- kaneel
- bleekselderij
- honing
- rucola
- peer
- nectarine
- parmaham
- mozarella
- balsamico azijn
- wortel
- ui, knoflook
- linzen
- komijn
- koriander
- laurierlad
- verse peterselie
- bouillonblokje
- garnalen
- tauge
- sperziebonen
- gember
- zeekraal
- magere hamburger
- portobello
- bloemkoolrijst
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BOODSCHAPPENLIJST 
WEEK 3

- Kokosyoghurt
- eieren
- tomaten
- komkommer
- amandelmelk ongezoet
- cacao
- banaan
- griekse yoghurt
- cashewnoten ongezouten
- lijnzaad
- kokosmelk
- aardbeien
- ananas
- pompoenpitten
- verse spinazie
- sla
- kiwi
- druiven
- carpaccio
- geraspte kaas
- rucola
- basilicum
- kokosolie
- bulgur
- peterselie
- koriander
- munt
- tomaten
- tahin
- rivierkreeftjes
- broccoli
- sperziebonen

- sinaasappel
- kipfilet
- appel
- bleekselderij
- cherrytomaten
- citroensap
- gazpacho
- volkoren 
- crackers
- garnalen
- champignons
- taugé
- sperziebonen
- gember
- zeekraal
- bouillonblokjes
- knoflook
- ui
- broccoli
- hüttenkäse
- pijnboompitten
- witlof
- olijven
- granaatappel
- avocado
- biefstuk
- champignons
- paprika's
- tabasco
- tilapiafilet
- garnalen
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BOODSCHAPPENLIJST 
WEEK 4

- volkoren crackers
- avocado's
- komkommer
- appels
- pijnboompitten
- veldsla
- bananen
- kokosmelk ongezoet
- kaneel
- honing
- chiazaad
- amandelmelk
- mango
- kiwi
- limoen
- granola
- veldsla
- griekse yoghurt 10%
- blauwe bessen
- eieren
- muffin vormpjes
- tomatensaus
- basilicum
- mozarella
- geraspte kaas
- tomaten
- bloemkool
- rucola
- tonijn
- italiaanse kruiden
- ui
- paprika
- volkoren pasta

- handje noten 
- broccoli
- citroen
- pompoen
- rode ui
- ananas
- munt
- sla
- sesamzaad
- radijs
- makreel
- feta
- verse spinazie
- taugé
- champignons
- paprika's
- hüttenkäse
- frambozen
- forelfilet
- linzen
- cashewnoten
- olijven
- quinoa
- wortel
- perzik
- meloen
- aubergine
- verse spinazie
- kookroom light
- magere hamburger
- walnoten ongezouten
- bleekselderij
- citroensap
- zalmsnippers
- kipfilet
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WEEK 1

ONTBIJT
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Magere yoghurt 200 gr, blauwe bessen diepvries of vers 85 gr.

Magere yoghurt 200 gr., 1 banaan.

2 rijstwafels zonder zeezout met pindakaas met stukjes.

2 rijstwafels zonder zeezout met huttekase.

Omelet 2 eieren met verse spinazie.

Volle kwark en granola zonder toegevoegde suikers.

Frambozen aardbeien smoothie:120 ml sojamelk, 
120 ml sojayoghurt, 150 gram aardbeien, 50 gram frambozen, 
15 ml honing. 
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WEEK 1

Lunch
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

2 sesamcrackers met boter en rosbief, 2 hardgekookte eieren.

Omelet, 2 eieren, met verse spinazie, cashewnoten (ongezouten)
(klein handje), tauge, cherrytomaatjes. 

Sla, pecannoten (ongezout), zalm, cherrytomaatjes, witlof en
ricotta. 

2 rijstwafels met avocado en kipfilet. 

2 rijstwafels met noorse zalm en 2 hard gekookte eieren. 

Sla met amandelen (ongezout), gerookte makreel en
kikkererwten

Banaan ei pannekoek,  2 eieren, 1/2 banaan, kaneel, honing 15 ml.
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WEEK 1

Diner
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Kipfilet (150 gr pp) met groenten, champignons, paprika, tomaat, 
      ui, knoflook, eetlepel sojasaus of chilisaus, bloemkoolrijst (100 gr pp).

Runderreepjes mager (150 g pp) met bloemkoolrijst,
champignons, veldsla, knoflook, ui, kokosmelk 50 ml.

Rucola, quinoa (100 gr pp), broccoli, feta (100 gr pp), ui, verse
peterselie, appel, perzik.

Courgetti, cherry tomaatjes, verse peterselie, garnalen, kokos-
melk 50 ml, citroen.

Groene currypasta (2 eetl).  kokosmelk, 50 ml, rijst (100gr pp),
koriander vers, 1/2 banaan (bakken), verse spinazie, gele paprika.

Kipfilet, broccoli, spinazie (vers of diepvries), cashewnoten (klein
handje pp), kokosolie, 20 gr. ricotta. 

 

Volkoren penne, zalmmoot, selderij, rode paprika, citroen, knoflook, 
gember, ui, 20 gr. ricotta.
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ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Ochtend : blauwe bessen 75 gr. of wortels (100gr) met hüttenkäse (100gr). 
 Middag: rijstwafel zonder zeezout met kaas 20+ (edam lightlife). 

Ochtend: twee gekookte eieren.  

Ochtend: appel of een droge cracker volkoren. 

Ochtend: gekookt ei met halve komkommer.

Ochtend: 1/2 bakje huttekase, aardbeien 100 gr.   

Ochtend: 2 kiwi's

Ochtend:                                                 pure chocolade 27 gr. of appel in
                                                                        stukjes met kaneel warm in de oven.       

Middag: handje cashewnoten ongezouten. 

Middag: wortels.

Middag: radijsjes.

Middag:                                           handje amandelen ongezouten

Middag:                                                     rijstwafel met 1 avocado 

TUSSENDOOR 
WEEK 1, 2, 3, 4

Middag: olijven 50 gr. of een soepstengel. 
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WEEK 2

ONTBIJT
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Magere yoghurt 200 gr, blauwe bessen diepvries of vers 85 gr.

Magere yoghurt 200 gr., 1 banaan.

2 rijstwafels zonder zeezout met tomaat en komkommer.

2 rijstwafels zonder zeezout met hüttenkäse.

Omelet 2 eieren met verse champignons, tomaat en spinazie.

Volle kwark en granola zonder toegevoegde suikers.

Kiwi smoothie: 1 kiwi, 1/2 appel, 1/2 banaan, chiazaad, 150 ml  
 sojamelk in de blender. 
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WEEK 2

Lunch
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Griekse yoghurt 10% vet met stukjes appel en kaneel.

Soep: 1 lt. groentebouillon, 200 wortels, 1/2 ui, linzen      70 gr.
komijn  koriander, laurierblad, verse peterselie. 

Rucola Sla, 1/2 peer, 1/2 nectarine, parmaham 50 gr., mozarella
50 gr pp. balsamico azijn, peper.  

2 rijstwafels zonder zeezout met avocado en kipfilet. 

2 rijstwafels met rookvlees en 2 hard gekookte eieren. 

Sla met appel, radijs, makreel (100gr) 1 stengel
bleekselderij in stukjes, azijn, peper, 

Banaan ei pannekoek,  2 eieren, 1/2 banaan, kaneel, honing 15 ml.
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WEEK 2

Diner
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Gevulde paprika met (100 gr pp) mager (kip of runder) gehakt, 
             feta (50 gr pp), broccoli, champignons, peper, kikkoman sojasaus. 

Shaksuka met courgette en geitenkaas, tomaten (blokjes), 
2 eieren, champignons, peterselie, ui, knoflook, bouillonblokje. 

 Garnalen (100 gr pp), champignons, tauge, sperziebonen,
gember, zeekraal, peper, knoflook.  

Magere hamburger (100 gr pp) met portobello, veldsla en
tomaatjes.

Kabeljauwfilet, schijfjes wortel, schijfjes venkel, citroen,                 
 in folie in de oven. 

Thaise kippensoep, kipfilet (100 gr pp), tauge, bleekselderij,
gember, rood pepertje, ui, el sojasaus kikkoman, bouillon.  

Bloemkoolrijst met biefstuk, knoflook, ui, sojasaus van kikkoman,
gember, sla, tomaatjes. 
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WEEK 3

Ontbijt
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

 Amandelmelk 100 ml ongezoet, cacao 10 gr, banaan, griekse
yoghurt, cashewnoten ongezouten 10 st, lijnaad 10 gr.

Kokosmelk, 100 gr aardbeien, 100 gr ananas, pompoenpitten 10 gr.

Magere kwark 100 gr met lijnzaad 10 gr, chiazaad 10 gr,
havervlokken.

Scrambled eggs 2 st. met verse spinazie en tomaat.

Gekookt ei 2 st. met tomaat en komkommer.

Kokosyoghurt met appel 1 st.

                                                                                                                             
Smoothie sla krop, 1 kiwi, 1 trosje druiven, 1 sinaasappel in de
blender, water toevoegen als het te dik is. 
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WEEK 3

Lunch
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Gazpacho, droge cracker.

 Garnalen (100 gr pp), champignons, taugé, sperziebonen,
gember, zeekraal, peper, knoflook.  

Broccoli soep, bouillonblokje, knoflook, ui bakken, pan met 400
ml water, 400 gr broccoli koken, pureren, water toevoegen evt.
garneren met hüttenkäse en pijnboompitten.

Witlof, hüttenkäse 100 gr., sla melange, olijven, sinaasappel,
tomaatjes. 

Carpaccio (100gr) , pijnboompitten, geraspte kaas, peper en zout,
rucola, cherry tomaatjes, basilicum.

Omelet 2 x ei, tauge, spinazie vers, zou en peper, kokosolie, 

Kip, sla, 1 appel, 1 bleekselderij, komkommer, tomaatjes, zout,
peper, citroensap.
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WEEK 3

Diner
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Tabouleh, bulgur 80 gr. met citroensap en kokend water 30 min. 
laten staan, (peterselie, koriander, munt hakken, vruchtvlees tomaten
samenvoegen, 1 el tahin, citroensap, bij gare bulgur, olijfolie, peper, 
zout, alles mengen, granaatappel pitjes als garnering.

Avocado 1 st., sla, 2 x gekookt ei, broccoli, peper, zout, yoghurt.

 Biefstuk, champignons, knoflook, ui, verse spinazie, taugé.

Tilapiafilet  (even bakken), sperzieboontjes (koken),
cherrytomaatjes, peterselie, peper, in folie en in de oven 180 gr.
30 min.

Vissoep, bouillon, champignons, bloemkool, broccoli, ui, paprika,
garnalen, rivierkreeftjes.  

Paprikasoep, bouillon, 4 paprika's en ui/knoflook fruiten,
bleekselderij koken in stukjes, pureren, zout, peper, tabasco.

Frietjes van knolselderij (koken, dan bakken met kokosolie en
zout, kipgehakt burger mengen met gemalen havermout, 150 gr.
bakken, saus van peper, zout, griekse yogurt, komkommer,
citroensap, munt. 
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WEEK 4

Ontbijt
ma
di 
wo 
do 
vr 
za 

 
zo

 

Eimuffin, muffin vormpjes, 2 eieren klutsen, zout, peper erbij,
kokosolie in vormpje en mengsel. 20 min. 180 gr. (evt. huttekase
er op als garnering). 

Bananenbrood, 130 gr. amandelmeel, 2 el. kokosmeel, 2 
 bananen, 1 el geraspte kokos, snufje zout, snufje kaneel, handje
noten, 1 1/2 tl bakpoeder, 3 eieren, olie om in te vetten. 
Bananen in blender of prakken, rest erbij mengen, in de oven 55
min. 180 gr. (extra blauwe bessen of amandelschaafsel).

2 wasa crackers met avacado, komkommer, appel,
pijnpoompitten, veldsla.

Smoothie 175 ml amandelmelk (ongezoet), 1 mango, 1 kiwi,
chiazaad, 1/2 limoen, 1 el. havervlokken of granola zonder suiker,
blender in en go!

Banaan smoothie, 1 banaan, 175 ml. kokosmelk (ongezoet),
kaneel, 1 el. honing, chiazaad, blender, ready!

2 wasa crackers met avacado, komkommer, appel,
pijnpoompitten, veldsla.

Griekse yoghurt 10 % vet met blauwe bessen.
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WEEK 4

Lunch
ma
di 
wo 
do 
vr
za
zo

Avocado 1 stuk, sla, ei hardgekookt 1 stuk, broccoli, 1/2 citroen 
sap, peper en zout,

Verse spinazie, sla, ei (1 stuk), pijnboompitten, chiazaad,
sesamzaad, radijs in plakjes, peper, zout, 1/2 citroen sap. 

Pompoensoep, pompoen 200 gr, water, bouillonblokje kip, 
rode ui, feta 30 gr.

Omelet 2 eieren, tauge champignons, paprika.

Hüttenkäse (150 gr.), frambozen.

Makreel 100 gr. , feta 30 gr , pijnboompitten, verse spinazie. 

Smoothie 1/2 Ananas, 1 banaan, takjes munt naar smaak,
aanlengen met water.
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WEEK 4

Diner
ma
di 
wo

 
do 
vr
za
zo

Forel, linzen, cashewnoten (10 stuk), olijven, sla, komkommer,
peper, 

 Aubergines (2x) in plakjes, olijfolie, peper en zout, bakken, in
ovenschaal, tomatensaus erop, basilicum blaadjes mozarella (100
gr.), stapelen, geraspte kaas bovenop en 2x ei klutsen en
eroverheen, zout en peper, 30 min. 200 gr. oven.

Volkoren pasta, 50 gr, kipfilet 100 gr., paprika, verse spinazie,
basilicum blaadjes, kookroom light 1,5 dl, ui, citroen, peper en
zout, parmezaan 25 gr. 

Magere hamburger, sla pittig gemengd, walnoten 
ongezout, citroensap, appel, bleekselderij in dunne reepjes.

'Pizza' 200 gr. bloemkool gemalen, ei, mozarella 100 gr. snufje
zout, italiaanse kruiden. mengen en in de oven 180 gr. 25 min.
Topping bijv. rucola, tonijn, olijven, ui.

Scrambled eggs (2x ei), scheutje melk, met zalmsnippers, tomaat
komkommer, veldsla, peper, zout.

Quinoa (100gr.), sla, feta (100gr), ui, wortel schijfjes, 
perzik, meloen of ananas in stukjes. 
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Extra tussendoor

Sapjes
1.
 

2. 
 

3.
 

4.

Gembershot, 50 gr gember, 1/2 citroen, 1 tl agavesiroop. 

Sapje, Verse spinazie (2 handjes), ananas (1/3 ), frambozen
(2 handjes)

Sapje, 1 appel, 2 stengels bleekselderij, 1/4 meloen, 1/4
groenen  kool. 

Meloen (1/4), kiwi (1), bleekselderij (1), peterselie,
boerenkool ( 1 handje), sla (1 handje) 
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PLANK CHALLENGE



Squat
Challenge

Start Date:

Due Date:

Aantal Dag AantalDag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

20

10

11

25

35

30

rust

35

40

45

50

55

rust12

13

15

14

16

17

18

55

60

65

70

75

rust



Squat
Challenge

Start Date:

Due Date:

Aantal Dag AantalDag

19

20

21

22

23

24

25

26

27

75

80

28

29

85

95

90

rust

95

100

105

110

115

rust30

31 120



01

02

03

04

Na de 4 weken:
dagelijkse training

Challenge

www.spiritandsports.com

3 x 50
Pushups

3 x 50
Situps

3 x 20
Burpees

3 x 25
Squats
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                                                            DISCLAIMER 

Het gebruik van het boek, de tips, adviezen, aanbevelingen en gerelateerde producten is
geheel op eigen risico. De auteur geeft geen garanties voor de juistheid, volledigheid,
waarheid of de toepasselijkheid van de inhoud van dit materiaal. De auteur is in geen geval
aansprakelijk voor welke schade dan ook. 
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade.
Bij enige twijfel wordt altijd geadviseerd een dokter of arts te raadplegen. Spirit and Sports
geeft geen medisch advies en de diensten zijn niet bedoeld om ziekten te bestrijden. Advies
om contact op te nemen met je huisarts als je medicatie gebruikt of als je een aandoening
of ziekte hebt. Bij veranderingen in je eetpatroon en/of in je levenswijze raden wij eveneens
aan om contact op te nemen met je huisarts. De informatie in dit e-book is niet bedoeld
voor diagnose en/of het genezen, behandelen of voorkomen van ziekten. Op de inhoud van
dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn voorbehouden.  De inhoud
mag niet zonder schriftelijke toestemming van Spirit and Sports worden gekopieerd of
gebruikt. 
Op de website www.spiritandsports.com vind je informatie over bewegen, voeding,
ontspanning en energetisch lichaamswerk. 
De informatie op de website kan op ieder moment worden gewijzigd zonder dat daar een
melding van hoeft gemaakt te worden. Dat geldt ook voor informatie met betrekking tot de
diensten en prijzen.

https://www.puurfiguur.nl/

