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Inleiding
Het ‘’Summerproof de basis in 30 dagen’’ ebook heb je nu gedownload! Gefeliciteerd,
want jij kunt nu aan de slag met een fit en gezond lijf. Voordat we allemaal theorie op je af
vuren gaan we eerst met een kleine opdracht starten.
1. Bedenk goed wat jouw hoofdreden is om te gaan starten met deze challenge, schrijf
deze op.
2. Schrijf jouw persoonlijke (realistische) doel wat je behaald wilt hebben over 30 dagen
eronder.
3. Schrijf jouw beloning op na 30 dagen actief mee doen!
Voorbeeld: Ik wil wel afvallen, maar niet op dieet. Ik wil 2 kilo kwijt zijn en elke week
minimaal 2x gesport hebben over 30 dagen. Een massage als beloning!
Hang dit voor jou op een zichtbare plek, of een plek waar je vaak komt zodat je een
reminder hebt waarom je dit gaat doen.
Hoe werkt het verder?
Volg ons op facebook gezondedutchies en instagram @gezonde_dutchies.
Elke dag geven we je tips, recepten, workouts, opdrachten en meer. Dit ebook is
ondersteunend aan wat we je op social media nog te bieden hebben! Voor de workouts
beschreven in dit ebook zijn ook video’s gemaakt zodat je kunt zien hoe je de workouts
uit moet voeren!
Gezonde Dutchies
Er zijn tal van diëten die beloven dat je kilo’s af zult vallen echter ben je jezelf dan niet aan
het voeden, je ontneemt jezelf juist van alles en bent meer bezig met wat je niet mag eten.
Daarbij zijn diëten van het korte termijn effect, terwijl een gezonde levensstijl effect heeft
voor de lange termijn. Je zult ook gezonder afvallen omdat dit in principe minder hard
gaat. Dat vraagt langdurige discipline! En dat kun jij! Gezonde Dutchies staan voor
balans, wanneer je de basis goed onder de knie hebt is er meer ruimte om te genieten.
Want kun jij het een dag loslaten en de volgende dag de basis weer oppakken, dan heb jij
je gezonde levensstijl voor elkaar! Met deze 30 dagen zetten we een basis neer die jij
verder kunt doorpakken. Succes dutchie, je kan het!
Liefs,
Mirella & Denise
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Recepten op
onze website

Kwarktaart: https://gezondedutchies.nl/
moederdagtaart/

Haver-Notenreep: https://
gezondedutchies.nl/recept-haver-noten-reep/

Banaanbrood met mango: https://
gezondedutchies.nl/recept-banaanbroodmet-mango/

Mango Snackballetjes: https://
gezondedutchies.nl/mango-snackballetjes/

Voeding
De theorie
Voeding en het effect op jou
Voeding heeft een heel groot effect op hoe je je voelt en niet alleen lichamelijk maar zeker ook
geestelijk. Suikers zorgen onder andere voor een moe gevoel wat weer effect heeft of je ergens
zin in hebt en je blij voelt of dat je een lange werkdag goed aan kan. Voeding heeft ook effect op
je huid. Eet je veel onverzadigde vetten dan ben je gevoeliger voor een onrustige huid met
puistjes bijvoorbeeld. Eet je te weinig eiwitten en sport je wel regelmatig dan bouw je niet
voldoende spiermassa op. Zo is er voor elk soort voeding en over de verschillende
voedingsstoffen iets te zeggen over wat het met je lichaam en je geest doet.
Afvallen
De kern van afvallen zit hem in minder calorieën eten en drinken dan dat je verbuikt, want zo
ontstaat er een negatieve balans en gaat je lichaam de reserves gebruiken om aan energie te
komen. Het is een effectieve manier, maar niet de meest gezonde als je niet precies weet wat je
aan het doen bent. Als je hier bewust voor kiest ga dan voor een voedingscoach die goed kan
berekenen wat jouw lichaam nodig heeft. Maar hoe kun je dan wel afvallen door anders te gaan
eten zoals Gezonde Dutchies dit doen?
Door te inventariseren hoe actief je bent per dag kun je heel goed een dagmenu samenstellen of
nog beter een weekmenu. Een dagmenu en of weekmenu bestaat uit gevarieerde voeding
waarin we kiezen voor afwisseling tussen koolhydraatarm of vrij eten, plantaardig zuivel of
dierlijk zuivel, vlees of vis en diverse granen. Op een actieve dag kun je namelijk best wat meer
koolhydraten eten, want dat is energie die jouw lichaam nodig heeft. Heb je een werkdag op
kantoor en zit je meer dan dat je beweegt dan kun je daar ook je voeding op af stemmen. Sport je
vast 3 keer in de week dan kun je voor die dagen ook ‘’vast menu’’ maken om uit het sporten het
beste resultaat voor je lichaam te halen.
Wil je geen kilo’s kwijt?
Ook dan kun je gewoon mee doen aan het programma 30 dagen met Gezonde Dutchies.
We leren je namelijk niet om af te vallen, we geven je juist tips hoe je goed voor jezelf kan zorgen
zodat je je fit en happy voelt. Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk, je mindset,
zelfacceptatie en zelfrespect is namelijk nog het belangrijkst. Want daar begint het!

Acceptatie
Opdracht mindset

Blij met jezelf
Vrouwen kijken altijd heel erg kritisch naar zichzelf, weten dan ook snel en makkelijk te vertellen wat zij
niet mooi vinden aan hun lijf. Maar zelfs als je jouw eigen positieve persoonskenmerken moeten
benoemen die iets zeggen over wie je bent, dan ben je al gauw bescheiden met wat je benoemt. En dat
terwijl vrouwen prachtig zijn! Mannen hebben ook hun onzekerheden, maar mannen gaan hier heel
anders mee om. Toch mag je ook als man wel eens wat meer doen aan bewustwording en acceptatie. Nu
volgt de volgende opdracht.
Opdracht 1
Zet nu echt even je gêne aan de kant! Pak pen en papier.
Ga in je ondergoed of naakt voor een grote spiegel staan. Bekijk jezelf eens goed, van haren tot tenen,
van rug naar benen, je hele gezicht.
Schrijf op wat je nu voelt (emotie).
Schrijf op wat je minder mooi vind van je zelf, maximaal 2 dingen.
Schrijf op wat je wel mooi vind aan jezelf, minimaal 5 dingen (alle kleine details tellen mee).
Schrijf 4 positieve persoonskenmerken van jezelf op.
Kijk jezelf nog eens goed aan in de spiegel en lach naar jezelf en denk ondertussen aan het doel dat je
voor jezelf gesteld hebt.
De komende 30 dagen ga je aan de slag met het omarmen van je lichamelijke minpunten en
benadrukken van mooie punten van je lichaam. En elke dag als je je omkleed en klaar bent kijk dan
even in de spiegel en lach naar jezelf. Dat is het begin van jouw dag en elke dag dat jij het verschil voor
jezelf maakt.
Opdracht 2
Heb je een partner of een goede vriend(in)?
Laat hem of haar dan de volgende twee vragen beantwoorden op papier.
* Let op, je mag het niet lezen! Over 30 dagen is dit een kadootje voor jou.
Benoem 3 dingen die je mooi vind aan mij (lichamelijk).
Hoe omschrijf je mij als persoon (persoonskenmerken)?

Sporten
Theorie sport
Waarom sporten
Sporten is niet alleen belangrijk voor je lichaam, maar ook om je hoofd even helemaal leeg te kunnen
maken. Gezonde Dutchies stelt niet als doel dat je aan een blokjesbuik moet werken of dat je de nieuwe
fitgirl moet worden. Wij gaan wel uit van een gezond lijf dat niet alleen ontstaat uit voeding, maar
waarbij beweging ook zeker onderdeel is omdat dit ook direct effect heeft op het tegengaan van
lichamelijke klachten en onder andere hart-en vaatziekten.
Welke sport
De soort sport die je beoefend is niet belangrijk, belangrijker is dat je regelmatig sport.
Wel is kracht- en conditietraining samen een goede combinatie om af te vallen. De conditietraining
stimuleert de verbranding van vet. De krachttraining laat je in rust meer energie verbruiken. Daarnaast
zal de afwisseling in de bewegingen zorgen dat het ook langer leuk blijft. Kies vooral een sport die je
leuk vind en wat je daarom ook vol zal houden. Ben je bijvoorbeeld al een sporter, kies dan een sport
die zorgt voor afwisseling. Een sporter met vooral inzet op cardio zal dus ook wat krachtraining moet
doen.
Kun je afvallen zonder te sporten?
Afvallen is minder eten dan je verbruikt. Deze vergelijking gaat ook op als je niet sport. Toch is meer
bewegen wel verstandig als je wilt afvallen. Je raakt bij het afvallen niet alleen vetreserves kwijt. Ook
spieren en botten zullen minder sterk worden. Door te sporten houd je je spieren en botten in een zo
optimaal mogelijke conditie.
Drie keer per week naar de sportschool is niet nodig voor het positieve effect van sporten. Ook door
te fietsen naar het werk, regelmatig een stevige wandeling maken of vaker de trap nemen zorgt voor
verbranding. De hele dag door actief blijven en niet te lang aaneengesloten stilzitten is ook beter voor
de gezondheid.
Waar moet je op letten als je meer wilt bewegen?
Beginnend sporters moeten echt rustig opbouwen, blessures wil je voorkomen. Door te beginnen met
lichte krachttraining zorg je dat je spieren sterker worden. Je lichaam kan dan beter tegen de belasting
van het sporten. Ook kortdurende cardio oefeningen zijn belangrijk. Die kun je bijvoorbeeld doen als
warming up. Ben je aan de zware kant? Ook dan zijn blessures niet ondenkbaar. Je knieën en enkels
moeten je hele gewicht dragen. Sommige sporten zijn daardoor minder geschikt. Kies voor een sport
waarbij je niet je eigen lichaamsgewicht hoeft te dragen. Denk bijvoorbeeld aan zwemmen of
fietsen. Eventueel homeworkout routine voor gevorderd: https://www.youtube.com/watch?
v=m6Bdqsnp9aQ of voor beginner: https://www.youtube.com/watch?v=XUGC05SYLoc.
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Weekmenu Kookboek
De basis

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Ontbijt:Smoothie van appel,
courgette en aardbeien met
yoghurt.
Tussendoor: Brownie o.b.v.
zwarte bonen uit boek 107. Vries
stukjes brownie in.
Lunch: 2 volkorenbollen met
mager beleg uit boek blz 15.
Tussendoor: handje noten
ongebrand en ongezouten
Avondeten: Andijvie
ovenschotel uit boek blz 79.

Ontbijt: Mugcake banaan uit
boek blz 13.
Tussendoor: bakje yoghurt met
1 stuk fruit naar keuze
Lunch: Bagel met kipfilet of
gerookte zalm blz 37 uit het
boek. Bak de bagels
maandagavond en vries in!
Tussendoor: snackgroenten
Avondeten: Vega Rijstgerecht
uit boek blz 85.

Ontbijt: Volkorenbol uit boek
(van maandag nog) met gekookt
ei
Tussendoor: Brownie (maandag
al gemaakt)
Lunch: Wrap met kipfilet en sla
& wrap zoet met pindakaas en
banaan blz 29/31 uit boek.
Tussendoor: stukje pure
chocolade
Avondeten: Oosterse Salade blz
57 uit boek (+ lunch morgen).

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Ontbijt: Yoghurt met granola
Tussendoor: 1 appel met kaneel
Lunch: Salade van gister
Tussendoor: Snack groenten
Avondeten: Pasta Ragú met
worteltagliatella of volkoren
spaghetti.

Ontbijt: Smoothie banaan blz 11
uit boek.
Tussendoor: Havermoutkoek
blz 95. (Maak deze
donderdagavond).
Lunch: Groentenpannenkoek
blz 35 uit boek.
Tussendoor: Brownie uit
vriezer.
Avondeten: Bloemkool rijst,
Kipsaté blz 75 uit het boek.

Ontbijt: Ontbijtkoek blz 17.
Maak deze eventueel vrijdag al.
Tussendoor: Blauwe bessen en
aardbeien
Lunch: Bowl Havermout & fruit
blz 25 uit het boek.
Tussendoor: Snoepballetjes blz
109 uit het boek.
Avondeten: Hamburger met
slamix, tomaat en tussen 2
gegrilde aubergineplakken met
zoete aardappelfriet of patat uit
de oven/airfryer blz 69 uit boek.

Zondag
Ontbijt: Ontbijttaartjes met yoghurt en fruit blz 23 uit het boek / of kies voor granola met yoghurt.
Tussendoor: Plak ontbijtkoek (zelfgemaakt blz 17) Heb je over? Vries dan plakken in.
Lunch: Tosti van volkorenbrood met tomaat, mozzarella en pesto blz 33 uit het boek.
Tussendoor: snackgroenten met tomatensalsa of yoghurtdip (dips blz 119-129).
Avondeten: Soep naar keuze blz 59,61 of 63 uit het boek met Flammkuchen van blz 45.

Gezonde Dutchies E-book

9

Sportschema
Dag 1: Cardio en armen
Warming up: wandelen (beginnend sporter 10 min) joggen (medium sporter 20 min) hardlopen (ervaren sporter 30 min)
10 minuten armoefeningen: na elke oefening 20 sec rust, 2 x hele cyclus doen.
- Triceps dips met stoel of verhoging zoals bankje buiten: 10 x beginnend 12 x medium 15 x ervaren.
- Push ups tegen muur of hek in staande plank positie: 10 x beginnend 12 x medium, 15 x ervaren (plank vloer)
- Boksen vooruit, basispositie : 20 sec beginner, 30 sec medium, 45 sec ervaren.
- Boksen diagonaal om en om, vanuit basispositie, twist vanuit navel: 20 sec beginnend, 30 sec medium, 45 sec ervaren.
- Neem 2 flesjes water 500 ml elke hand 1 flesje, basispositie, armen langs lichaam en nu lift je zijwaarts en gestrekt armen
tot schouderhoogte en weer terug: 10 x beginnend 12 x medium, 15 x ervaren.
Vergeet niet te rekken en strekken in de cooldown
Blok van de armen zie je in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=21-0vBVXRwk

Dag 2: Cardio en benen
Warming up: wandelen (beginnend sporter 10 min) joggen (medium sporter 20 min) hardlopen (ervaren sporter 30 min)
10 minuten beenoefeningen: na elke oefening 10-20 sec rust, 2 x hele cyclus doen.
- Squat op heupbreedte: 10 x beginnend 12 x medium 15 x ervaren.
- Lunges achterwaarts herhaling op zelfde been: 10 x beginnend 12 x medium, 15 x ervaren, wissel dan andere been
- Wallsit voeten heupbreedte, benen 90 graden gebogen, rug mooi lang uitgestrekt: 20 sec beginner, 30 sec medium, 60 sec
ervaren.
- Lunges voorwaarts herhaling op zelfde been: 10 x beginnend 12 x medium, 15 x ervaren, wissel dan andere been
- Squat kick been vooruit, vanuit het omhoog komen uit de squat: 10 x beginnend 12 x medium, 15 x ervaren, wissel dan
andere been.
Vergeet niet te rekken en strekken in de cooldown
Blok van de benen zie je in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=_UTMn7u56WU
Dag 3: Combinatie dag 1+2 en extra core
Warming up: wandelen (beginnend sporter 10 min) joggen (medium sporter 20 min) hardlopen (ervaren sporter 30 min)
5 minuten arm oefeningen en 5 minuten beenoefeningen: na elke oefening 10-20 sec rust, 2 x hele cyclus doen van dag 1
en 2. Core oefeningen 10 minuten: 2 x hele cyclus herhalen, rustige uitvoering van de oefeningen.
- Twist: staand vanuit basispositie heen en weer vanuit navel zijwaarts twisten heupen stil houden: 14 x beginnend, 20 x
medium, 30 x ervaren (optioneel zitten en licht achteroverhellend op matje).
- Liggen op de rug en handen in je onderrug leggen ter ondersteuning. Hoofd blijft aan de grond, lift benen gestrekt de
lucht in en ze laat ze rustig gestrekt zakken tot je spanning op de buikspieren voelt. En weer omhoog.
10 x beginnend, 12 x medium, 15 x ervaren.
- Op handen en knieën op matje (handen recht onder je schouders, knieën recht onder je heupen, navel intrekken. Strek
rechterarm naar voren uit en linkerbeen strek je achterwaarts uit. Herhaling op elk been en dan wisselen.
10 x beginnend, 12 x medium, 15 x ervaren. Vergeet nu niet te rekken en strekken! Tijd voor de colldown!
Blok van de core zie je in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=3chrkmkOrJk
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HIIT
HIIT staat voor High Intenisty Interval Training. Dit is een training waarbij je oefeningen
qua intensiteit afwisselt en in korte tijd een effectieve training volgt. Je hartslag gaat flink
omhoog en er wordt meer zuurstof door je lichaam gepompt waardoor dit de functie van
je longen en hart verbeterd. Ook wordt je sterker en krijg je een betere conditie.
Je wisselt de oefeningen dus in snel tempo door. Het is hierbij belangrijk dat je de
oefeningen wel op juiste wijze blijft uitvoeren om blessures te voorkomen!
Dan kun je oefeningen toch beter net iets rustiger uitvoeren dan gaan voor snelheid.
We hebben een workout voor je waarbij je kiest uit oefeningen voor de gevorderde of
beginners variant. Zo kun je toch aardig een workout op maat maken.
Vergeet niet om eerst een kleine warming up te doen. Even 3-5 minuten opwarmen.
Zie ons in actie in twee video’s die we hebben gemaakt op Youtube, zo kun je zien hoe je
de workout uitvoert.
Blok 1 10 minuten - Youtube https://www.youtube.com/watch?v=r7Jop-LbtXE
Gedurende 10 minuten wissel je continue door met deze vier oefeningen. Tussen elke oefening
10 seconden rust. Meten = weten: tel hoeveel rondjes je in de tien minuten van de vier
oefeningen gedaan hebt.
1. Knieheffen (40 x)
2. Burpees (10 - 15x)
3. Diagonaal boksen + twist in core (40 x)
4. Plank duw knie om en om naar de vloer (20x)

Kleine drinkpauze van 1-2 minuten voor je naar blok 2 gaat.
Blok 2 10 minuten - Youtube https://www.youtube.com/watch?v=mp6ElcsWlEs
Gedurende 10 minuten wissel je continue door met deze vier oefeningen. Tussen elke oefening
10 seconden rust. Meten = weten: tel hoeveel rondjes je in de tien minuten van de vier
oefeningen gedaan hebt.
1. Jumping Jacks (20 x)
2. Triceps dips (15x)
3. Squat Jumps (20 x)
4. Plank zijwaarts met hip dip (10x rechts en 10x links)

Aanbieding

Kookboek met ebook
Het ‘’Summerproof de basis in 30‘’ ebook heb je nu bijna doorlopen!
Om je nog beter op weg te helpen hebben we voor jou een speciale aanbieding.
Kookboek Gezonde Dutchies epub bestand (meteen te downloaden)
Kookboek Gezonde Dutchies hardcopy (wordt per post opgestuurd)
En nog een ebook met drie extra weekmenu’s, receptjes en tips! (komt per mail)
Dit allemaal voor maar € 15,- (inclusief verzenden) wanneer je de kortingscode
summerproof gebruikt!
Bestel het pakket hier via onze webshop:
https://gezondedutchies.nl/product/summerproof-pakket-gezonde-dutchieskookboek/
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Wees lief voor jezelf…

‘’ De belangrijkste les die wij hebben geleerd is je zelf niets te ontnemen en goed voor
jezelf te zorgen. Wanneer jij in balans bent kun je alle ballen in de lucht houden, kun je er
zijn voor anderen, maar heb je ook voldoende tijd voor jezelf!’’

Extra

Tips
Eet gevarieerd. Benut het aanbod van het seizoen; de natuur geeft de voedingsstoffen die
we op dát moment nodig hebben.
Eet minimaal 200 gram groenten en 200 gram fruit per dag. Groenten eet je nooit te veel.
Bovendien geven ze een verzadigd gevoel, bevatten ze veel waardevolle vitamines en
mineralen en weinig calorieën.
Linzen, soja, bonen en kapucijners zitten boordevol plantaardige eiwitten, foliumzuur,
vezels en mineralen. En zo bereid je snel een voedzame maaltijd.
Kies vette vis en juist vetarm vlees. Vlees is ijzer- en eiwitrijk en heeft veel B-vitamines. Bij
vetarme vleessoorten profiteer je wél van deze pluspunten en vermijd je verzadigde
vetten. Makreel, tonijn en andere vette vissen bevatten veel omega-3-vetzuren en vitamine
D.
Drink je lichaam elke dag schoon met anderhalve liter vocht. Neem vooral calorievrije
dranken als water, thee, koffie zonder melk en/of suiker.
Ken je vetten. Een goede voeding bevat dagelijks tussen de zestig en tachtig gram vet. Vet
heb je nodig voor een goede spijsvertering en een verzadigd gevoel. Onverzadigde vetten
met essentiële vetzuren zijn: halvarine, vloeibaar bak- en braadvet en noten.
Kaas, paté en worstsoorten hebben vooral verzadigde en dus minder
gunstig.
Bereid met beleid. Gebruik weinig olie en vet bij het koken, verhit de
vetten kort en verwarm groenten niet te lang. Zo behoud je de
natuurlijke smaak van het eten en komen er geen schadelijke stoffen vrij.
Eet regelmatig gezonde tussendoortjes zoals, fruit, noten, zaden of rauwe
groene. Dit is van groot belang voor een evenwichtig bloedsuikerspiegel.
Je energie blijft hoog en je hebt een beter humeur. Het gevolg is ook dat je
nooit een hongergevoel hebt.
Eet vezelrijk voedsel, zoals havermout, fruit, zaden, groenten,
zilvervliesrijst en peulvruchten. Dit stimuleert de darmfuntie
zorgt voor de gezonde bacteriën, helpt ziekten voorkomen en een goede spijsvertering.
Afvalproducten en giftige stoffen worden beter verwijderd.

Gezonde Dutchies E-book

14

