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“Voor ons is de driehoek van balans tussen 
gezonde voeding, voldoende beweging en 

ontspanning heel erg belangrijk. Wij plannen 
onze voeding minimaal drie dagen vooruit en 

zorgen voor een basis ritme in de week om die 
balans te behouden.”

Tips & 
Tricks

Iedere editie geven andere fitgirls Tips & Tricks over hoe 
zij fit en gemotiveerd blijven. Laat je inspireren!

DREAM BIG

“Door een portie groente aan je 
ontbijt toe te voegen geef je je 
lichaam een geweldige start van 
de dag. Volop vezels, vitaminen en 
mineralen! De groente zorgt er 
ook voor dat je langere tijd een 
verzadigd gevoel houdt, waardoor 
je geen snack cravings krijgt 
halverwege de ochtend. Spinazie, 
courgette, boerenkool, rabarber, 
bloemkool, wortels, pompoen, 
zoete aardappel, rabarber, 
paprika... en nog veel meer. 
Combineer het met wat fruit, 
noten, havermout of muesli en je 
krijgt de meest heerlijke ontbijt-
bowls. Check Fitveggiequeen.nl 
voor lekkere recepten.”

Jojanneke      fitveggiequeen

Denise & Mirella   gezonde_dutchies

DREAM BIG
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Heb jij een goede tip? Laat jouw tip achter
op bit.ly/tipdelen en wie weet sta jij in de volgende editie van KVV!

“Maak een plan voordat je de
sportschool in gaat. Werk elke training 
aan dit plan door progressie te maken 
in het aantal herhalingen, het gewicht 
of in het aantal setjes. Hierdoor maak 
je overload en ben jij nóg sneller bij 
jouw doel!”

“Ook als je nu liever niet de sportschool in 
gaat, kan je thuis of buiten heel wat 
oefeningen doen. Koop wat gewichten of wees 
creatief en gebruik huis-, tuin- en 
keukenmiddelen. Misschien maak je niet meer 
zoveel progressie als in de sportschool, maar 
je blijft in ieder geval vooruitgaan en je zit veel 
lekkerder in je vel!”

Rowan Blom     krachttrainingvoorvrouwen

“Koop een leuk notitieboekje 
en schrijf hierin elke dag 3 

postieve dingen van die dag 
op. Zo blijf je focussen op het 
proces. Bijvoorbeeld: "Ik ben 
trots dat ik vandaag gezond 
heb ontbeten". Of: "Blij dat ik 

naar de sportschool ben 
geweest en lekker heb 
getraind". Als het even 

tegenzit, kun je dit boekje 
lekker doorbladeren en zien 

wat allemaal wel goed gaat.”

Janneke Zunnenberg

  gezond_met_janneke

Michelle Spruit      spruitfit


