
  

 

anneer je niet tevreden bent over je uiterlijk en hoe je je daarbij voelt, 

moet je daar iets aan doen. Het heeft namelijk meer gevolgen dan je zou 

denken.  

Alleen jij kan dat doen, niemand anders. Het is altijd makkelijker om de 

weegschaal te negeren, een maatje groter te kopen of toe te geven aan ongezonde 

voeding waarvan je vindt dat je ze, om welke prestatie dan ook, verdiend hebt. 

Je kan dan plots wel heel creatief zijn met het vinden van excuses. 

Maar dat is steeds een tijdelijke oplossing. Vroeg of laat wreekt zich dit en dan 

voel je je als het ware nóg slechter in je vel. 

5 jaar geleden besloot ik dat het mooi was geweest. Maatje 46 werd te krap, ik 

ondervond steeds meer beperkingen; Ik paste nog nét in gewone stoel, de trap 

oplopen voelde als een marathon. Ik was 26 en echte ‘emo-eter’; ik zocht troost 

in ongezonde voeding wanneer ik ongelukkig was, Ik was ongelukkig omdat ik te 

zwaar was geworden... Van ongezonde voeding. Een vicieuze cirkel dus. 

Dit kon niet blijven duren. Dat was mijn ‘klik’. Ik had geen zin, noch de motivatie 

om het zoveelste crashdieet te proberen, waarmee ik misschien wel enkele kilo’s 

kwijtspeelde maar die er na een tijdje gezellig weer bij kwamen, met al hun 

vriendjes. Ik wist dat er constructieve verandering nodig was in mijn 

levensstijl. 

Via google zocht ik naar een diëtiste in mijn buurt, niet veel later kwam ik voor 

het eerst op gesprek bij Els. Een jonge vrouw die zich dus makkelijk kon inleven 

in mijn leefwereld. Ik schetste de situatie; Ik wil wel wat kilo’s kwijt maar de effort 

schrikt me af. We stelden samen een voedingsschema op dat haalbaar én 

realistisch was. Dat het niet zonder moeite zou gaan, was natuurlijk geen 

verrassing. Ik ging de confrontatie aan, niet alleen met de weegschaal maar 

ook vooral met mezelf, met mijn doorzettingsvermogen en emotionele zelve. 
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Beweging was toen nog niet aan de orde. “Ik ben niet sportief en zal dat ook nooit 

worden.” hoor ik me nog zeggen. 

Het eerste jaar ging het pijlsnel, ik volgde best strikt het voedingsschema en de 

kilo’s vlogen er af! Ik kwam 2-wekelijks op gesprek en werd gecorrigeerd wanneer 

en waar nodig. Els was altijd een luisterend oor wanneer het even wat 

moeizamer ging, ze wist me toch altijd weer te overtuigen om vol te houden. De 

resultaten waren er, dat motiveert natuurlijk. Dit gaf me dan ook de energie om 

de sportmogelijkheden bij Lstyle te ontdekken (Slimcabs) waar ik echter nooit 

toe verplicht werd, wel gestimuleerd uiteraard. Ook hier kreeg ik begeleiding op 

maat; aangepaste doch uitdagende oefeningen. De toffe babbel kreeg ik er gratis 

bij. 😉 

Na ongeveer 2 jaar had ik mijn streefgewicht bereikt (-30kg), mijn lichaam 

was een pak strakker dankzij de oefeningen in de Slimcabs, wat ik zeker aanraad 

bij een drastisch gewichtsverlies. Ik zat beter in mijn vel en dat viel natuurlijk ook 

mijn omgeving op. Ik kreeg veel complimentjes over mijn uiterlijk. Ik zag er 

gezond uit en voelde me ook zo. 

De volgende 3 jaar ging het eerder om onderhoud; ik kwam nog maandelijks 

op gesprek en kreeg regelmatig nieuwe oefeningen in de Slimcabs, waardoor het 

steeds vernieuwend en interessant bleef. Mijn gewicht bleef quasi stabiel, soms 

wel eens een paar kilo erbij (letterlijk ‘een paar’!) maar dan werd er snel 

ingegrepen. Ik begon toen ook te lopen en investeerde al vrij snel in een geschikt 

paar loopschoenen; dit was wel iets voor mij. Ook hier kreeg ik de juiste tips & 

tricks om op een verantwoorde manier mijn doel (10km) te realiseren. 

Ondertussen zijn we dus 5 jaar verder. Ik zit nog steeds op gewicht en mijn 

spiermassa is flink toegenomen. Nooit gedacht dat het (achteraf gezien dan toch) 

zo simpel zou zijn. Intussen is gezond eten een gewoonte worden, 

regelmatig sporten is een standaard. Ik voel me fitter dan ooit! 

Er is maar één ding waar ik spijt van heb; dat ik dit niet eerder gedaan heb.  

Ik ben Els dan ook ontzettend dankbaar voor haar jarenlang advies, geduld en 

peptalks. 

Onder alle kilo’s die ik voorgoed kwijt ben, heb ik mezelf teruggevonden. 

 

Sofie 

 


