10 TIPS
Op weg naar jouw ideale gewicht

ANITA STAPS

Hoe mijn passie ontstaan is
Als topsporter en eerste vrouwelijke wereldkampioen judo, heb ik van
mijn 13e tot mijn 27e geworsteld met gewichtsproblemen. Jarenlang had
ik de strijd om flink wat kilo's af te vallen voor een wedstrijd, die er dan na
de wedstrijd dubbel zo hard weer aan kwamen.
Wat ik in die tijd vooral gemist heb is een persoonlijke coach die mij het
gevoel gaf naast me te staan. Die me tips en adviezen zou hebben
gegeven en het gevoel dat ik dit niet alleen hoefde te doen.
Na mijn studie fysiotherapie ben ik me vol passie gaan storten op
voedingsleer en de mentale en emotionele kant van afslanken.
Inmiddels help ik als voedingsdeskundige al 28 jaar vrouwen boven 35
jaar hun ideale gewicht te bereiken én te behouden.
Met deze 10 tips help ik je dan ook graag
om de eerste stappen te zetten op weg
naar jouw ideale gewicht.
Weet dat je dit niet alleen hoeft te doen!
Ik wens je heel veel lees plezier.
Warme groet,
Anita Staps

10 TIPS
1 | Realistisch, haalbaar en tijdgebonden DOEL
Bepaal jouw ideale gewicht waarbij je een realistisch en haalbaar doel
stelt. Er is niets zo frustrerend en demotiverend als het niet behalen van
een doel omdat je de lat te hoog hebt gelegd. Hang een tijdsbestek
aan jouw doel. Wanneer wil jij jouw ideale gewicht bereikt hebben?

2 | Wat is jouw WAAROM
Schrijf ook eens op wat jouw WAAROM is. Wat is de reden dat je dit doel
wil bereiken? Wat levert het je op? Wat wordt er voor jou mogelijk
wanneer je je doel bereikt hebt? Hoe verandert jouw leven dan? Wat kun
je dan wat je nu niet kunt of doet?

3 | Je gaat het DOEN
Definieer jouw doel nu krachtig op papier. En in deze definitie komt het
woord “proberen” niet voor. Je gaat het gewoon DOEN. Voorbeeld: “ Ik
ga 10 kg afslanken en op … datum heb ik mijn ideale gewicht bereikt en
hang ik de vlag uit!” Spreek dit doel ook uit naar je omgeving en vraag of
zij jou hierin willen steunen en aanmoedigen.

4 | Meten = weten
Meet en weeg jezelf maximaal 1x per week. Zo krijg je het beste beeld
van je voortgang.

Vooral het meten van je omvang op verschillende plaatsen is belangrijk,
omdat je gemotiveerd blijft door het centimeterverlies. Het gewicht kan
namelijk nogal eens schommelen door het vasthouden van vocht, volle
darmen of hormonen.
Ga je tóch vaker op de weegschaal staan en het gewichtsverlies valt
tegen, laat je dan niet demotiveren alleen door dit cijfer, maar bedenk
waarom je wil doorzetten!

5 | If you fail to plan, you plan to fail
Maak een eet-plan. Door meerdere eetmomenten op een dag verhoog je
je stofwisseling waardoor je je verbranding op gang houdt. Bovendien
voorkom je hiermee dat je honger krijgt. Een uitgebalanceerd ontbijt is de
belangrijkste maaltijd van jouw dag.

6 | Jij bent jij
STOP met jezelf te vergelijken met anderen. En omdat het voor de
meesten van ons moeilijk is om niet te vergelijken zet je jezelf op een
Social Media Dieet.
Schoon je connecties op, delete contacten die jou energie kosten en volg
alleen nog mensen die jou een goed gevoel geven over jezelf. Mensen
waar jij je aan kunt optrekken en die jou inspireren, stimuleren en
aanmoedigen om jouw doel te gaan bereiken.

7 | Maak het jezelf niet te moeilijk
Zet snoep en snacks uit het zicht zodat je op een moeilijk moment niet
in de verleiding komt. Richt je kasten en koelkast zódanig in, dat het
gezonde voedsel vooraan staat/ligt. Vul je fruitschaal met verse
snoepgroenten en fruit en zet deze binnen handbereik.

8 | Eerst kleine veranderingen
Start met het doorvoeren van kleine veranderingen. Bijvoorbeeld het
drinken van méér water en thee, dagelijks 15 minuten méér bewegen dan
je gewend bent, wat vaker de trap nemen.

9 | Complimenteer jezelf
Geef jezelf een compliment voor iedere stap die je zet in de goede
richting op weg naar jouw ideale gewicht. Vandaag meer bewogen?
Compliment! Verleidingen weerstaan? Compliment! Je gehouden aan de
afspraken met jezelf? Compliment!
Wacht dus niet met het geven van complimenten tot je je doel bereikt
hebt, want je hebt deze juist zo hard nodig op weg naar je doel.

10 | NEE is ook een antwoord
NEE zeggen is voor veel vrouwen moeilijk. Dus zeggen we maar vaak JA
om anderen niet te kwetsen, om niet uit de toon te vallen, om aardig
gevonden te worden, om erbij te horen of uit angst voor afwijzing.
En iedere keer als je JA zegt terwijl je NEE bedoelt stel je jezelf teleur,
wijs je jezelf af en kwets je jezelf. Herken je dit? Ga dan leren NEE te
zeggen en je zal merken dat je veel meer ruimte krijgt voor jezelf, jouw
doelen, wensen en verlangens. Zo blijf je trouw aan jezelf.

Zeg JA tegen jezelf!
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