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DECIDE 
COMMIT 
SUCCEED

Als je een gemiddeld persoon vraagt wat zijn levensdoel is, 

kijkt hij je vreemd aan. Of de kans is groot dat hij niet eens weet 

wat hij moet antwoorden. 

En stel je voor dat wij dit nu aan je  vragen. 

De kans is groot dat je niet goed weet wat je doel is. Je leeft bij 

de dag en hebt geen hoger doel dan overleven. 

De meeste mensen proberen gewoon de dag door te komen, 

nemen de weg van de minste weerstand en gaan onderweg 

alleen voor korte termijn doelen en kleine pleziertjes. Ze 

vermijden alle pijn of ongemakken waardoor ze konden 

groeien. 

Om deze reden is het dan ook dat de meeste mensen niet 

volhouden. Sporten na een dag werken is ongemakkelijk, 

want: je bent toch al zo moe na een dag werk en gezin. 

Nee, dan liever op de bank hangen en een avondje Netflix. En 

ja, dan is een glas wijn erbij ook lekker. 

Sporten is (spier)pijn, ongemak en kost energie. 

Over energie gesproken. Je gaat je energieker voelen, maar 

dat betekent niet dat sporten geen energie kost. Want dat kost 

het zeker. 

Alleen het is een andere energie dan de mentale en 

emotionele energie die je de hele dag al moet leveren. 

Want vaak verwarren we de mentale en emotionele 

vermoeidheid met de fysieke vermoeidheid. Maar echt, na een 

dag kantoor/zitten wil je lichaam ook nog echt in beweging 

komen.



Als je tijd en energie gaat stoppen in een fit en gezond leven, dan betekent dat dat je iets 

anders niet meer kan doen. 

Dus een half uur sporten moet je inruilen voor iets anders. 

En stel dat je 4x per week een half uur gaat sporten, dan betekent dat in een week 2 uren 

iets anders laten. 

Maar heel eerlijk: als je bedenkt dat een week 168 uren bevat, dan is 2 uren daarin te 

verwaarlozen. 

We willen dan nu ook dat je nadenkt over hoe jouw ideale week eruit ziet. Waarin plaats is 

voor sporten en gezonder leven. 

Vind je dit moeilijk, is 2 uren al veel, kijk dan wat wel haalbaar is.

We willen dan nu ook dat je nadenkt over hoe jouw ideale week eruit ziet. Waarin plaats is voor sporten en gezonder leven. 

Vind je dit moeilijk, is 2 uren al veel, kijk dan wat wel haalbaar is. 

Pak je agenda en ga je ideale week inplannen 

* wanneer ga je sporten 

* wanneer ga je ontspanmomenten plannen 

* wanneer ga je je weekmenus/gerechten voorbereiden 

* wanneer ga je je boodschappen doen                                                        ETCETERA! 

Onthoud:
Je hoofd is vaak eerder vol dan je agenda ;-)



Stel nu voor de rest van het jaar elk maand een doel. 

Hou het hierbij realistisch en zuiver. 

Denk bijvoorbeeld aan de zomervakantie, je andere vakanties. 

Wat vind je daarin altijd lastiger als het gaat om gezond en fit leven. 

De feestdagen in het jaar. 

Wat wil je dit jaar anders doen. Let op: hou het realistisch. 

Als je nu bijvoorbeeld nooit sport in de zomermaanden, 

is het dan haalbaar om dan 5 dagen in de week te blijven sporten? 

Je mag ook je gewicht erin schrijven als je dat concreter vind. 

Bijvoorbeeld: dit jaar heb je als doel 15 kg af te vallen. 

Voor de zomer 10. In de zomer stabiel en dan na de zomer nog een keer 5. 

Wat wil JIJ? 

Bijstellen in die loop van het jaar mag natuurlijk altijd.

when life gets blurry adjust your focus

turn cant's into cans, turn dreams into plans



april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december


