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met een maatje minder het voorjaar in



Welkom bij de BBB CHALLENGE. 

Deze week gaan we vol aan de bak met de BBB CHALLENGE. 

We gaan je onwijs veel inzichten geven. Makkelijke oefeningen, recepten en bovendien geven we je 

heel veel handvatten om het deze keer vol te houden! 

Dit is HET werkboek van de challenge. Om het maximale uit de challenge te halen is het slim om hem uit 

te printen. Vul hem in tijdens de challenge en bewaar hem. Zo heb je altijd een mooi naslagwerk om op 

terug te kijken. Of op een later moment weer even stil te staan bij WAAROM jij ja hebt gezegd tegen deze 

challenge. 

Het is de handleiding die ervoor kan zorgen dat jij meer uit het leven haalt. Omdat je werkt aan een 

gezond en fit leven. 

Stel je voor dat je op een ochtend wakker wordt en je leven of een deel van je leven was op 

wonderbaarlijke wijze veranderd? Je voelt je fit, gezond en ontzettend energiek. Je lichaam ziet er fit en 

gezond uit. 

Vergis je niet, hier gaat het niet om de ideale “maat”, maar wel om een fit lichaam. En dat kan voor 

iedereen er anders uitzien. 

Zou je gelukkiger zijn? Zou je minder stress hebben, of meer succes hebben in je leven/op je werk? 

Zou je betere relaties hebben, zowel op persoonlijk vlak als op je werk? En welke problemen zouden zijn 

opgelost? 

Onze intentie voor deze challenge is dat jij stappen gaat zetten naar een fit en gezond leven. Zodat je ook 

daadwerkelijk met een maatje minder het voorjaar in kan. 

Dat je eindelijk blijvend die knop kan omzetten. Dat je anders gaat denken over wat je nu doet en hoe je 

het anders wilt. Hoe je anders gaat kijken naar jezelf en het leven wat je tot nu toe gecreeerd hebt. En 

bovenal dat je gaat DOEN. Dat je actie gaat ondernemen. Want echt, alleen actie leidt tot resultaat. 

Het is nu aan JOU. Grijp je de kans om het anders aan te pakken, om nu de regie te pakken om aan de 

slag te gaan met je gezondheid. No more excuses, maar gewoon doen, doen, doen! 

Wij zijn Michiel en Marloes en beide van jongs af aan al sportief. Maar dat betekende niet dat we altijd ook 

fit en gezond hebben geleefd.



Jarenlang ben ik, Michiel zelf, best te zwaar geweest. Het was een tijd waarin ik vond dat ik van het leven mocht genieten. Dus 

drank, toch wat té vet eten en onregelmatig leven hoorden daar allemaal bij. Het was ook mooi, ik heb genoten van de jaren en 

veel toffe dingen meegemaakt. Eerlijk? Het waren bijzonder mooie momenten. 

En. Altijd dacht ik: de “gezonde tijd”  komt wel. Die buik train ik er straks wel “even” af. Voor mij was dit toen allemaal prima. 

In 2013, werd mijn vriendin zwanger. Wat is er toen veel veranderd. 

Er ontstond bij mij een noodzaak om het roer om te gooien.  Ik heb mezelf enorm uitgedaagd. Van nauwelijks sporten naar elke 

dag trainen, 60 dagen lang. Als ik dat zou volhouden dan zou ik een paar dagen voor de geboorte van mijn dochter een stuk 

FiTter zijn. Ik heb het geweten, de eerste lessen kwam ik hondsberoerd beneden. Man man, wat een keiharde confrontatie met 

mezelf. Iemand die notabene afgestudeerd is als gymleraar. Maar dit was voor mij de extra motivatie om door te gaan, het kon 

echt alleen maar beter. En dus ging ik echt door. Geen dag ging voorbij zonder een workout, die ik gewoon thuis deed. Super 

efficient en makkelijk in te plannen. De kilo’s vlogen eraf. 

Dit was zo’n groot succes. Ik ervaar nu een energieke band met onze kinderen die ik iedereen gun. Daar ga ik jou nu ook mee 

helpen. 

Ik wil ZO graag Nederland helpen om echt gezond en fit te gaan leven. Echt waar, mensen: de gezondheid van velen in 

Nederland is nog veel te slecht. Mijn klanten hebben rugklachten, knieklachten, overgewicht, diabetes, te hoge bloeddruk en 

cholesterol. Laten we daar samen aan werken! Tof dat je meedoet.

Ik heb  altijd interesse gehad in persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Maar daar gooide ik met de pet naar toen een 

relatie verbrak op mijn 26e. Elk weekend in de kroeg, alcohol drinken om te verdoven, en contact te krijgen met mannen. 

Gevolg was ook 10 kg zwaarder dan ik nu ben. Toen ik Michiel ontmoette en ook kinderen kreeg veranderde dat. 

Want na de kinderen ging het de andere kant op. De kilo’s vlogen eraf en dat was het andere uiterste, weinig reserves. Te 

weinig eten, te weinig voedzaam eten. Daarnaast de gebroken nachten met de kinderen en complete roofbouw op mijn 

lichaam. Bijna met een burn-out mijn verlof in gegaan. Altijd hollen voor de ander. Totdat ik mijn gezondheid en vooral 

mijzelf op de 1e plek ging zetten. Mindset, vooral op het gebied van: hoe kan ik regie pakken op mijn leven, in plaats van 

dat ik de omstandigheden mijn leven laat bepalen. Trainen en gezond eten werden mijn basis. Het is mijn fundament 

waardoor ik nu alles kan doen wat ik nu doe. 

En daar vonden Michiel en ik elkaar. 

Anderen helpen naar een gezond en fit leven, door middel van training en bovenal ook mindset. Want alles wat we 

denken over onszelf is misschien helemaal niet waar. We dagen je deze week dan ook uit om anders te denken, zodat je 

anders kan kijken en kan doen. 

Vergelijk jezelf nooit met de ander, niet in het leven en niet in de besloten FacebookGroep. Want het is jouw lichaam, 

jouw verhaal en jouw waarheid. En daar heb jij aan te werken. Niet aan die van een ander. Natuurlijk willen we wel dat we 

elkaar supporten, aanmoedigen en motiveren. Want echt, een toffe supportgroep kan ook zomaar het verschil maken 

tussen of je het volhoudt of niet.



Het beeld, het idee, de gedachten die we over onszelf hebben kan ontzettend verlammend werken op onze 

ontwikkeling en op de stappen die we te zetten hebben als we gezond en fit willen leven. 

Ons onderbewuste reageert steeds op wat we hebben beleefd en ervaren. We beleven steeds opnieuw ons 

verleden. En daar gaat echt iets fout. Omdat we GELOVEN dat we zijn wie we waren. We beperken hiermee ons 

potentieel in het heden, gebaseerd op de beperkingen in ons verleden. 

Dus misschien geloof jij wel over jezelf dat je nu eenmaal zo bent zoals je eruit ziet. Dat je gewoon niet echt fit kan 

worden, dat je je niet echt energiek kan voelen. Dat je een emotie-eter bent, of altijd moeite hebt met volhouden. 

Dat je een avondmens bent of een ochtendmens. 

Dan willen we ons leven wel beter maken, maar dan kunnen we het soms gewoon niet anders zien dan hoe het 

altijd geweest is. 

Onderzoek toont aan dat 95% van onze gedachten dezelfde zijn als de dag ervoor, en de dag daarvoor. En als je 

dan bedenkt dat de mens gemiddeld tussen de 50.000 en 60.000 gedachten heeft, dan is het geen wonder dat 

de meeste mensen dag na dag, maand na maand, jaar na jaar gewoon maar doorgaan en de kwaliteit van hun 

leven nooit veranderen. Omdat de gedachten nagenoeg hetzelfde zijn. En dat geldt dus ook over  hoe je denkt 

over je gezondheid. 

Als mens dragen we vaak de stress, angst en zorgen uit het verleden nog steeds meer in de rugzak die we 

vandaag om hebben. Als we kansen aangeboden krijgen, kijken we vaak terug op ons verleden of we wel of 

geen succes behaald hebben. En vaak haken we dan van tevoren al af, immers, je hebt al zoveel faalervaringen 

gehad, waarom zou het nu dan wel lukken? Al die afvalpogingen, al die sportschooloplevingen.... 

Als we tegenslag ondervinden, dan is het vaak van: Heb ik weer, laat maar helemaal zitten. Ik geef gewoon op; dat 

heb ik altijd gedaan als het moeilijk werd. Klinkt heftig, misschien ligt het voor jou iets meer genuanceerd. En toch 

kom het hier op neer. 

Onze doelstelling met de challenge is dat jij gaat geloven dat je zelf de regie hebt. Dat jij bepaalt of je gezond en fit 

bent of niet. Wij geloven dat jouw intentie bepaalt hoe succesvol je bent. En wij geloven er in dat jij dat ook kan, 

zoals wij dat ook kunnen. 

Daarnaast is het ons doel ook dat je klant wordt bij ons. Lid wordt van onze LeefstijlOnline Academy. Omdat wij 

weten dat we jou kunnen helpen. Omdat wij de meest laagdrempelige online sportschool zijn van Nederland. 

Omdat wij met je mee willen denken, benaderbaar en toegankelijk willen zijn voor iedereen. En bovendien: de 

enige sportschool die gericht met jou aan je mindset werkt. 

We hebben al honderden mensen begeleid naar een fit en gezond leven. Maar dit mag je voor nu ook loslaten, 

want jij hebt zelf de keuze of je klant wilt worden bij ons. Ga nu lekker beginnen en genieten van deze week.

Hoe heeft het zover kunnen komen?
Misschien sta je wel elke dag op met deze gedachten. Of dat je dat denkt terwijl je in de spiegel naar jezelf kijkt. Of, dat je 

spiegel ontwijkt omdat je de confrontatie met jezelf niet eens meer aan durft te gaan.



YOUR 
ONLY 

LIMIT IS 
YOU!

 

Deze dagen gaan we jou geheel gratis helpen, coachen, supporten. We 

supporten je bij de obstakels en de struggles die je tegenkomt en om deze te 

overwinnen. En als je faalt stimuleren we jou om dat te zien als vooruitgang. 

We geven je inzichten in hoe jij je mindset kan veranderen, zodat je leert begrijpen 

wat destructief is voor jou en wat je dus anders moet doen om succes te behalen. 

Door JA te zeggen tegen deze challenge heb je al de eerste stap gezet richting 

een gezond en fit leven. Dit is nu al een van de beste keuzes die je hebt gemaakt 

dit jaar. Omdat je hulp en support hebt gezocht om met dat maatje minder het 

voorjaar in te gaan. 

Geef deze week echt MAXIMAAL, want de verandering begint nu!

Your biggest fans!



MAANDAG
Social media geeft heel veel chaos. Je wordt letterlijk bedolven onder de veelbelovende diëten. De goedbedoelde adviezen over 

wat wel werkt en wat niet om fit, slank, strak te worden. Shakes, supplementen, suikers, koolhydraten. De trends en hypes vliegen 

je om de oren. En vergeet dan daarnaast ook niet de goedbedoelde adviezen, van familie, vrienden, collega’s. 

Je ziet dat het werkt, voor de ander. Maar het succes van de ander is niet jouw succes. Je bent misschien wel zo gefrustreerd dat 

het voor een ander zo makkelijk lijkt te zijn. 

Maar deze week focus jij je alleen op wat jij wilt behalen, wat jij wilt bereiken en hoe jij wilt voelen. 

Kom in de groep, support anderen en deel wat je zelf wilt delen. Geef de ander geen adviezen. Focus je op JOUW resultaat, op 

jouw dromen, wensen en verlangens.

Bedenk eens wat je wilt in je leven en leg jezelf geen beperkingen op. Denk groter dan je jezelf tot op dit moment hebt toegestaan. 

Bepaal wat je echt wilt en train jezelf in het geloof dat het mogelijk is door je er elke dag op te focussen en het te bevestigen. 

Hoe wil jij je voelen, hoe zie je eruit, wat doe je anders wat je nu niet doet? Er is niets te vrezen, want je kunt niet falen. Alleen leren, groeien, fitter en gezonder worden dan je 

ooit bent geweest. 

just write it down



WAAROM!
Je hebt je dromen verlangens nu opgeschreven. Om het nog meer kracht bij te zetten is het belangrijk om daar jouw 

WAAROM bij te schrijven. 

Waarom wil jij je fit en gezond voelen? Waarom wil je werken aan je gezondheid. Waarom wil jij jezelf voeden met 

gezonde voeding? 

Doelen. 

Stel jezelf nu HET doel voor deze 

challenge. 

Wat wil je bereikt hebben tot 29 

maart. 

Stel jezelf HET doel voor de 

komende maand. 

Stel jezelf HET doel voor dit jaar. 

just write it down

Deel je doel in de Facebookgroep en zoek een buddy 

met wie je een connectie voelt. Omdat je ziet dat zij 

ook inspirerende doelen heeft. Connect met elkaar en 

vraag elkaar om te supporten. Want wij weten als geen 

ander hoe krachtig is als je het gevoel hebt het niet 

alleen te hoeven doen.

Ik ben het waard om me 
gezond en fit te voelen!



FOTO!
Als mensen houden we harde feiten! Dus schrijf hier je maten, gewicht en centimers op. 

Pak een centimeter en meet je omvang, van je buik, benen en billen. Op deze pagina kan je 5 weken achter 

elkaar opschrijven wat het resultaat is. EN!!!! MAAK EEN FOTO van jezelf! Close up voor de spiegel 

Want! Elk lichaam reageert anders. En als je in gewicht niks ziet veranderen, verandert er mogelijk wel iets in de 

omvang! 

METEN IS WETEN!

Ik ben het waard om me 
gezond en fit te voelen!

Gewicht

Buik

Billen/heup

Benen


