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In deze nieuwe rubriek laat Happy in Shape 
drie lezers aan het woord die op hun eigen 

manier hun levensstijl drastisch hebben 
veranderd. Zo zijn ze afgevallen, maar  

bovenal zitten ze nu lekkerder in hun vel.  
Lees mee en get inspired!

Beter
in je vel

dankzij nieuwelevensstijl

LOTTE, BARBERA EN JOYCE

TEKST MIREILLE SNEEKES

gooiden het roer drastisch om
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Waarom? 
‘Toen ik besloot dat ik mijn levensstijl drastisch wilde 
veranderen, werkte ik nog als reisleidster. Ik was in  
het buitenland en plots brak er iets. Ik was altijd al 
onzeker over mijn uiterlijk omdat ik wist dat ik te 
zwaar was en dat maakte dat ik me oncomfortabel 
voelde in mijn lichaam. Normaal lukte het me zo’n 
gevoel weg te stoppen, zodat ik er na een paar maan-
den pas weer last van zou hebben, maar nu niet.  
Ik bleef me erg ongelukkig voelen en besloot: als ik  
in Nederland ben, ga ik er écht iets aan doen.’

Hoe? 
‘Eén van mijn vriendinnen was afgevallen door het  
1 op 1 Dieet, dus in november 2019 begon ik daar 
ook mee. Ik heb dat vier maanden volgehouden, maar 
doordat je voeding uit shakes bestaat, ben je heel 
beperkt in wat je eet. Daarnaast brak de coronacrisis 
uit en viel mijn werk in het buitenland weg. 
Het dieet was erg duur en niet praktisch, dus toen 
Cynthia Houben (oprichter van Gymjunkies, red.)  
mij benaderde en me haar dieet voorstelde, ben ik  
dat gaan doen.’

‘In het begin was ik sceptisch, want met het Gymjunkie 
Lifestyle Plan mag je alles eten. En veel meer dan ik 
van het 1 op 1 Dieet gewend was. Ik dacht dus dat ik 
niet af zou vallen, maar dat gebeurde wel! Het fijne is 
dat ik nu dus vrijwel alles mag eten, geen calorieën 
hoef te tellen en gewoon uiteten kan als ik dat wil. 
Daardoor is het dieet goed vol te houden.’ 

‘Het Gymjunkie Lifestyle Plan bestaat uit acht weken 
en daarin zitten zes weekmenu’s. Dat zijn een soort 
voorbeeldjes, want alle voeding is opgedeeld in catego-
rieën en met een wissellijst kan je van alles omwisselen. 
Ik eet vaak hetzelfde en dat is ’s ochtends yoghurt met 
fruit en spelt. Soms eet ik daar nog twee rijstwafels bij. 
Rond het middaguur neem ik twee crackers met hütten-
käse en ei, een cracker met kipfilet en wat snackgroenten. 
Tussendoor een banaan met soms wat aardbeien en  
’s avonds eet ik wat de pot schaft. Vaak eet ik na het 
avondeneten ook nog iets, namelijk een halve bak ijs 
die laag is in calorieën. Daarbij komt dat je elke week 
gedurende een dag of maaltijd mag eten wat je wilt. 
Wat ik drink? Eigenlijk alleen water en thee en soms 

Lotte 
Corijn
Lotte is 24 jaar, woont  
bij haar ouders in 
IJzendijke, werkt voor 
een socialmedia
kantoor en is onlangs 
haar eigen bedrijf 
gestart: Fit met Lotte.  
Lengte: 173 cm 
Gewicht nu: 77 kg 
Gewicht toen ze 
besloot haar 
levensstijl te 
veranderen: 127,7 kg

‘Als je positief denkt 
en je jezelf continu 

vertelt dat je het kan, 
lukt het ook echt’
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cola light. Alcohol drink ik nauwelijks, dus als ik een 
avond uiteten ga, gun ik mezelf een glas wijn. Naast 
dat ik op mijn voeding let, sport ik ook. Tijdens de 
lockdown deed ik thuis work-outs en heb ik hardgelo-
pen. Eerst hield ik dat maar een minuut vol, nu ren ik 
al twintig minuten! Zodra de sportscholen weer open 
zijn, ga ik die draad oppakken. Ik sport nu het liefst 
drie keer per week bij mijn sportschool waar ik een 
circle training volg. Die bestaat uit acht apparaten, 
twee gericht op kracht en de rest cardio, en als je die 
gedaan hebt, ben je klaar. Best leuk, maar mijn goede 
voornemen is om te beginnen met krachttraining om 
mijn vel strakker te krijgen. Ik vind namelijk dat ik nu 
een buikje heb en vraag me af of dat vel is dat strakker 
kan worden, of vet dat ik nog kwijt kan raken.’  

En nu? 
‘Ik zit nog midden in het afvalproces, maar het gaat 
veel langzamer. Ik vind dat ik er nu goed uitzie en heb 
geen overgewicht meer, dus streng zijn is niet meer 
nodig en dat maakt het moeilijker. Ik heb een streef-
gewicht in mijn hoofd en dat is 75 kilo, alleen ben ik 

bang dat als ik dat gewicht bereikt heb, ik nog niet 
tevreden ben. Ik zie het afvallen als een soort lang-
lopende reis en die gaat de ene dag beter dan de 
andere dag. In het weekend haalt mijn vader bij-
voorbeeld vaak lekkere dingen in huis en dan merk 
ik dat ik dat ook graag pak. Dat betekent niet dat  
ik ongezond eet, maar het compenseert de gezonde 
dingen waardoor ik niet echt afval. Weekenden zijn 
dus lastig, maar over het algemeen vind ik dat het 
dankzij mijn mindset hartstikke goed gaat. Ik heb 
ervaren dat als je positief denkt en je jezelf continu 
vertelt dat je het kan, het ook echt lukt. Daarnaast 
deel ik mijn afval-journey op Instagram en krijg ik 
veel berichten van andere vrouwen dat ik hen moti-
veer. En dat helpt mij dan weer enorm! Ook wil ik 
delen dat afvallen lastig is en dat je gewicht kan  
verliezen, maar dat je zelfbeeld nog steeds een pro-
bleem kan zijn. Het is jammer dat daar namelijk 
amper aandacht aan wordt besteed. Ik ben er dus 
nog niet, en ook ik raak nog weleens verstrikt in  
een eetbui, maar ik geloof in mijn dromen en  
doelen en weet dat ik die ga bereiken.’

‘Ik geloof in mijn 
dromen en weet dat  
ik die ga bereiken’
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Waarom? 
‘Ik heb nooit overgewicht gehad, maar ik was iets te 
zwaar voor mijn lengte en vond mezelf een beetje te 
dik. Daarbij schommelde mijn gewicht continu en 
was ik vaak half op dieet. Het ging doordeweeks goed, 
maar vanaf vrijdagmiddag, als het weekend begon, 
ging het mis. Ik besloot dus dat het maar eens anders 
moest.’ 

Hoe? 
‘Op sociale media zag ik veel over het killerbodydieet 
van Fajah Lourens. Ik was benieuwd naar dat boek en 
toen ik het op een gegeven moment kreeg, besloot ik 
aan het dieet te beginnen. Ik heb veel discipline, dus 
als ik zoiets besluit te doen, dan doe ik het ook écht. 
Op die manier hield ik de twaalf weken – het dieet 
bestaat uit drie fases van vier weken – vrij gemakkelijk 
vol. Ik hield me aan de voeding en deed de trainingen 
trouw. Na die twaalf weken was ik flink afgevallen en 
voelde ik me fysiek echt veel fitter.’

‘In het begin had ik het moeilijk, want ik mocht geen 
alcohol meer drinken. Daar kreeg ik veel opmerkingen 
over, want mensen vinden het ongezellig als je niet 
drinkt. Door veel de auto te pakken had ik een excuus 
en het maakte mijn vriendinnen wel blij dat ik de Bob 
wilde zijn. Het begin was dus lastig, maar het werd 
steeds makkelijker. Wat vooral scheelt is dat je door 

Barbera is 27 jaar, 
alleenstaand, woont in 
Rotterdam en werkt 
op de sales afdeling 
van een bedrijf in 
cyber security.
Lengte: 167 cm 
Gewicht nu: 62,5 kg 
Gewicht toen ze 
besloot haar 
levensstijl te 
veranderen: 72 kg

alcohol te skippen niet brak meer bent en goed slaapt. 
Ik sportte al langere tijd fanatiek, zowel doordeweeks 
als in het weekend. Wanneer je niet drinkt en in het 
weekend dus net zo fit wakker wordt als doordeweeks, 
is het veel makkelijker om het sporten juist dan door 
te zetten en gezond te eten. Een andere truc die ik in 
die tijd veel toepaste: pas na het eten afspreken. Zo 
isoleerde ik me misschien wat meer, maar ik woonde 
destijds nog thuis, kookte volgens het dieet en at dat 
vervolgens gezellig met mijn moeder. Ook zij viel af! 
Wat voeding betreft was het dieet saai en de porties 
klein, maar het gaf wel structuur en met de ingrediënten-
lijst in het boek kun je zelf een draai aan de gerechten 
geven. Daarnaast moet je, als je veel traint zoals ik,  
je macro’s uitrekenen en bleek dat ik meer eiwitten 
nodig had dan in het boek stond aangegeven. Om bij 
te houden wat ik binnenkreeg, gebruikte ik de app 
MyFitnessPal. Op die manier gingen die twaalf weken 
heel goed en ook snel voorbij. Daarna ben ik, aan de 
hand van de richtlijnen van Fajah, zelf verder gegaan.’   

‘Tegenwoordig eet ik op gevoel. Wat dat zoal is? Ik 
ontbijt vaak met een shake die ik maak van 200 tot 
250 gram magere kwark of skyr, 20 gram eiwitpoeder 
met een smaakje en twee stukken fruit. Negen van de 
tien keer is dat kiwi en appel. Tussendoor eet ik bij-
voorbeeld een stukje zelfgebakken bananenbrood en 

Barbera  
Menten

‘Als ik een ochtend  
niet train, lijkt het  
of er iets mist’
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mijn lunch kan van alles zijn. Wraps, crackers, 
rijstwafels, veel groenten en eieren, gebakken of 
gekookt. Verder eet ik als broodbeleg pindakaas, 
kip- of kalkoenfilet of rookvlees. Mijn favoriete 
lunch is twee crackers met pindakaas en kipfilet en 
daarop een gekookt eitje. Om die maaltijd iets  
groter te maken, eet ik er een halve komkommer 
en tomaatjes bij. Als ik ’s avonds alleen eet maak ik 
vaak een salade of kip met groenten en rijst. 
Koolhydraten eet ik omdat ik sport, maar ik zorg 
wel dat ik er niet te veel van binnen krijg. Ik eet 
liever groenten en veel eiwitten en voorkom zoveel 
mogelijk dat ik suiker eet. In de supermarkt koop 
ik dus heel bewust, want ik let heel erg op de voe-
dingswaarden in producten.’

En nu? 
‘Dit is mijn nieuwe levensstijl geworden. Ik voel 
me zelfverzekerd en durf te zeggen dat ik superfit 
ben. Dat merk ik als ik bijvoorbeeld met collega’s 
de trap op loop. Zij komen moe boven en ik niet. 
Vroeger deed ik ook vrijwel dagelijks een power-
nap, nu hoef ik ’s middags echt niet meer te  
slapen. Ik let op mijn slaapritme en ga meestal  
tussen 11 en 12 uur ’s avonds naar bed. Zonder 
een wekker te zetten word ik de volgende ochtend 
tussen 7 uur en half 8 uitgerust wakker. Het liefst 
train ik direct daarna, want zo begin ik heerlijk 
energiek en fit aan mijn dag. Ik vind het daardoor 
soms wel lastig om een rustdag in te plannen, want 
als ik een ochtend niet train, lijkt het of er iets 
mist...’

‘Op dit moment train ik dus meestal zes keer per 
week: ik ga sowieso twee keer per week kickboksen 
en fitness de overige dagen. Soms doe ik een extra 
cardiodag en dan ga ik lekker hardlopen. Andere 
keren vind ik het fijn om cardio en kracht te com-
bineren in de sportschool. Ik ben dus helemaal aan 
mijn nieuwe levensstijl gewend, ook wat voeding 
betreft. Van vet eten krijg ik tegenwoordig vaak 
buikpijn en het meeste snoep vind ik zo zoet, dat 
ik het liever laat staan. Ik heb wel één echte  
guilty pleasure en dat is popcorn. Het liefst zout  
of zoet-zout en zelfgemaakt in de pan.’

‘Ik voel me zelfverzekerd  
en durf te zeggen  
dat ik superfit ben’
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Waarom? 
‘Van alleen plantaardig voedsel tot het laten staan van 
koolhydraten: gedurende mijn leven heb ik alle diëten 
geprobeerd. Ik viel er mee af, maar ik kwam ook altijd 
weer aan. Vanaf mijn 37ste raakte ik in de overgang en 
dat is echt een struggle. Mijn lichaam is door de hor-
monen in de war en dat betekent dat het van alles  
vasthoudt en ik dus makkelijk aankom en minder 
makkelijk afval. Daarbij komt dat mijn schoonzusje 
samen met een groepje vriendinnen elke anderhalf jaar 
een marathon in het buitenland loopt en ik altijd met 
hen meereis. Voor december 2020 stond de marathon 
van Honolulu gepland: een familie-evenement waaraan 
ik ook mee kon doen. Iedereen begint vijf uur ’s och-
tends en om acht uur ’s avonds zijn alle lopers binnen 
en dat wordt gevierd met vuurwerk. Ik besloot dit keer 
dus niet om mijn schoonzus vanaf de zijkant aan te 
moedigen, maar om aan de start te verschijnen. Om 
me klaar te stomen voor die wedstrijd wilde ik gewicht 
kwijt, want elke kilo minder over de finishlijn is er één. 
Het was dus tijd om een Joyce 2.0 neer te zetten.’

Hoe? 
‘Ik was helemaal klaar met het uitsluiten van voedings-
middelen en ben zodoende in december 2019 begon-
nen met NewFysic. Bij dat dieet is niets verboden en 

mag ik gewoon normaal eten. Elke maandag heb ik 
een afspraak met mijn coach Irene waarbij we een  
koffietje drinken en ik word gewogen. Wat de weeg-
schaal aangeeft wil ik niet weten, maar Irene ziet en 
noteert het en geeft aan of ik goed ga of dat ik meer 
mijn best moet doen.’

‘Toen ik startte met NewFysic ben ik helemaal door-
gelicht. Aan de hand van de uitkomst is een schema 
opgesteld en eet ik nu volgens zes eetmomenten. Ik 
word dus elke week gewogen en als er iets niet goed 
gaat qua voeding of vet, kan het eetschema aangepast 
worden. ’s Ochtends begin ik met koffie, een haver-
moutshake, twee crackers of een omelet met spinazie. 
Tussendoor pak ik een stuk fruit, als lunch maak ik 
een salade, soepje of eet ik volkoren crackers met hüt-
tenkäse of kip en voor het avondeten eet ik nog wat 
rauwkost. ’s Avonds mag ik zoveel groenten als ik wil 
en daarbij eet ik wat volkoren rijst of pasta met een 
stukje vlees, kip of vis. Als ik daarna nog trek heb,  
eet ik wat kwark en tussendoor drink ik groene thee, 
koffie en veel water.’

‘Ik ben een echte Bourgondiër, dus ik ga graag goed 
uiteten. Dat mag, alleen als er een etentje op de plan-

Joyce is 51 jaar, 
alleenstaand, woont  
in Groningen en werkt 
als arbeids rechtjurist.  
Lengte: 169 cm 
Gewicht nu: 
onbekend 
Gewicht toen ze 
besloot haar levens
stijl te veranderen: 
onbekend

Joyce  
O’Keefe

‘Wat de weegschaal 
aangeeft wil ik  

niet weten, maar Irene 
ziet en noteert het’
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ning staat, doe ik overdag wel wat rustiger aan. Ook ga 
ik vaak met de auto, zodat ik niet drink. NewFysic 
heeft me geleerd te genieten van het moment, dus als 
je je een avond uitleeft, moet je niet het gevoel hebben 
dat alles voor niets is geweest. Nee, ik pak het gezonde 
eten daarna gewoon weer op. Daarnaast bereidde ik 
mijn lichaam voor op de marathon door drie keer per 
week driekwartier lang banen te trekken. Heerlijk, en 
op de dagen dat ik niet zwem, wandel ik.’

En nu? 
‘Door corona was ik nogal klaar met alles en toen heb 
ik de teugels laten vieren. Inmiddels heb ik de draad 
weer opgepakt en daardoor voelde ik me meteen beter. 
Ik merkte dat je bij NewFysic veel koolhydraten eet  
en dat dat eigenlijk niet zo goed is voor mijn lichaam, 
dus ik wissel dat nu af met het keto-dieet waarbij je  
20 gram koolhydraten per dag eet. Ik ontbijt met 
plantaardige yoghurt met kokossmaak. Daarbij eet ik 
blauwe of rode bessen, verkruimelde suikervrije 
keto-koekjes of muesli. Als lunch maak ik een omelet 
met champignons, kip en spinazie en ’s avonds eet ik 
vlees met veel groenten. Als ik door die hoeveelheid 
groenten toch iets meer koolhydraten binnenkrijg, 
vind ik dat niet erg, aangezien het niet uit pasta of iets 

dergelijks komt. Doordat ik veel minder koolhydraten 
eet, heb ik niet zo vaak een extreem vol gevoel en daar 
reageert mijn lichaam goed op. Ook mag ik af en toe 
een stukje kaas of olijven eten en kan ik om de haver-
klap een stukje komkommer pakken, want daar zit 
bijna niks in. Daarnaast ging door corona de marathon 
niet door. We konden ervoor kiezen ‘m virtueel te 
lopen, maar daar voelde ik niets voor. Gelukkig is-ie 
ook doorgeschoven naar volgend jaar, dus daar gaan we 
helemaal voor.’ 

‘Omdat ik nu een jaar extra heb om te trainen, heb ik 
besloten dat ik echt mijn best ga doen en een goede 
tijd neer wil zetten. Ik heb eerder een thrill run in 
Zuid-Afrika gelopen en daarvoor trainde ik met  
loopcoach Sven. Dat doen we nu weer. Hij heeft  
een loopschema gemaakt dat gericht is op het lopen 
van een halve marathon (de rest zal ik waarschijnlijk 
wandelen) en om dat op te bouwen loop ik af en toe 
met hem en anders alleen. Bij slecht weer doe ik dat op 
de loopband in de sportschool. Dat komt goed uit, 
want het parcours in Honolulu is niet vlak en daar kan 
ik de band instellen op een bergschema. Zo kan ik dus 
lekker trainen om een goede prestatie neer te zetten en 
dat zorgt voor de juiste mindset.’ •

‘Het was tijd  
om een Joyce 2.0 
neer te zetten’


