
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 DAGEN CHALLENGE 
  



 
TER VOORBEREIDING 
 
Om direct goed van start te gaan, is het voor jouw coach belangrijk dat jij alvast wat voorbereidingen 
hebt getroffen. Het is handig om hier voor het eerste contact met jouw coach mee aan de slag te gaan. 
 

1) Zorg dat je de MyWellness app op je telefoon hebt staan. 
a. Indien je nog geen account hebt: Maak een account aan op het emailadres waarop je 

onze e-mails ontvangt. 
b. De trainer legt verder uit hoe je hiermee te werk gaat. 

 
2) Zorg dat je de MyFitness Pal app op je telefoon hebt staan. 

a. Indien je nog geen account hebt: Maak een account aan. Dit kan via Facebook of met 
je eigen emailadres. 

b. De coach legt verder uit hoe je hiermee te werk gaat. 
 

3) Maak een overzicht en foto’s van de fitness materialen die je eventueel in huis hebt en kunt 
gebruiken voor de trainingen. 

a. Ga in de MyWellness app naar het 2e tabblad (icoontjes onderin het scherm), en klik 
op My coach.  

b. Stuur jouw coach het overzicht en de foto’s 
c. Indien je geen fitnessmaterialen in huis hebt, is dit natuurlijk geen probleem. Laat dit 

dan ook via de chat weten. 
 

4) Vermeld via de chat eventuele blessures of andere zaken waar jouw coach rekening mee moet 
houden. 
 

5) Denk alvast na over jouw doelstellingen voor deze 21 dagen. 
 

6) Lees deze intro goed door, en schrijf eventueel vragen op die je te binnen schieten. 
 

Heel veel succes met de start van jouw verandering! 
  



 
INTRO 
 
Lijfkracht heeft deze uitdaging gecreëerd om ervoor te zorgen dat we, ondanks de uitzonderlijke tijd 
waarin we nu leven, zoveel mogelijk ritme houden (of weer herpakken) in ons dagelijks leven en 
voornamelijk gezond blijven. Wij zijn geen wetenschappers, epidemiologen of artsen. Wij zullen in 
deze challenge daarom geen commentaar geven over zaken rondom het virus. We focussen ons juist 
op hetgeen dat direct relevant is voor jouw leefomgeving en streven ernaar hierin het resultaat te 
maximaliseren. Hierin gaat het niet alleen om fysieke doelstellingen, maar ook om mentale 
weerbaarheid en een vitale leefstijl. 
 
We zitten midden in een situatie die geen van ons ooit heeft meegemaakt. Wereldwijd zien we 
sluitingen van belangrijke onderdelen van het leven waar we aan gewend zijn en die we als 
vanzelfsprekend beschouwen. We worden gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven, weg van de 
plaatsen en activiteiten die we normaal gesproken leuk vinden. 
 
Maar zoals alle uitdagingen in het leven biedt dit ons vele unieke mogelijkheden. Het is aan jou om die 
kansen te identificeren en een koers te bepalen om hieruit een sterkere en betere versie van jezelf te 
halen. In hoeveel projecten heb je wel niet interesse getoond die je later weer aan de kant hebt 
geschoven omdat je "geen tijd had"? Onze gok is dat veel van deze projecten nu eerder mogelijk zijn. 
Waar zou jij nu de tijd voor willen gebruiken om te gaan verbeteren? Beslis wat het is dat je wilt 
verbeteren, ontwikkel een strategie voor hoe het moet, en ga over tot actie in die richting. 
 
Als het gaat om jouw doelstellingen op het gebied van leefstijl en fitheid, zijn wij er voor je om je op 
het juiste spoor te zetten. Het is begrijpelijk dat je de afgelopen weken wellicht minder prioriteit hebt 
gelegd bij jouw leefstijl, maar net als altijd zijn wij er nu ook voor je om je te helpen. Wij willen je 
vragen om alvast na te denken over wie je wilt worden en dan te visualiseren hoe diegene eruitziet. 
Wat zou je moeten veranderen om te zijn waar je wilt zijn?  
 
Net als een het proces van spiergroei zal elke andere leefstijlverandering bestaan uit een proces dat 
bekend staat als de "Stress, Herstel, Aanpassing" cyclus. Dit betekent dat je, om krachtontwikkeling en 
groei te laten plaatsvinden, de te ontwikkelen eigenschap eerst onder een stress moet plaatsen die hij 
niet gewend is om te hanteren. Vervolgens moet je er de juiste omgeving voor creëren om te 
herstellen, om vervolgens je beloning te oogsten door middel van de verbetering of verandering die je 
hebt gerealiseerd. De huidige crisis kun je zien als een kans om precies dat te doen met zowel je 
lichaam als je geest; de stress wordt je namelijk door de huidige omstandigheden al gegeven. 
 
Tot slot willen we meegeven dat het belangrijkste onderdeel van het hebben van een doel, niet zozeer 
het bereiken van het doel op zich is. Het belangrijkste is namelijk hetgeen dat het je blijvend heeft 
gebracht nadat je het doel hebt bereikt. Hierdoor zullen je “slechtste" dagen achteraf vaak je beste 
dagen worden.  
 
In deze 21 dagen verwachten we dan ook geen wonderen te verrichten, maar wel een flinke 
jumpstart te geven aan jouw (nieuwe) levensstijl doelen! 
 
 
  



 
FITNESSUITRUSTING EN TRAININGSVARIABELEN 
 
Sommigen van jullie hebben wellicht toegang tot een overvloed aan trainingsmaterialen. Als je in deze 
categorie valt, prijs jezelf dan gelukkig. Jouw coach heeft dan namelijk veel variatiemogelijkheden in 
het opstellen van jouw programma. Deze challenge is echter gebaseerd op het idee dat de deelnemer 
geen fitness middelen heeft, en daarom kan iedereen resultaat boeken tijdens deze challenge.  
 
Hier is een kort overzicht van enkele variabelen die jouw coach zal aanpassen om het trainingseffect 
te vergroten, met name wanneer je over geen of beperkte materialen beschikt. Het is handig om zelf 
alvast na te denken over alledaagse voorwerpen die je in huis hebt en zou kunnen gebruiken, maar 
laten we eerst eens kijken hoe je aan de slag kunt met wat je hebt. 
 
Trainingsvariabelen waarmee we de effectiviteit van de oefeningen kunnen beïnvloeden 
a) Tempo 
b) Reps/sets 
c) Range of motion 
d) Variatie binnen de oefening 
 
 

VOEDING 
 
Voordat je aan de slag gaat met het uitvoeren van je plan moet je de juiste boodschappen inslaan. 
Hierbij zal je het volgende altijd moeten nastreven; het ontwikkelen van een gezonde relatie met 
voeding. Dit komt neer op het jezelf emotioneel losmaken van voedsel en de constante behoefte aan 
een beloning middels voedsel. Daarnaast willen we dat je het verschil tussen trek, angst en honger 
leert begrijpen.  
 
Verder raden wij je aan je dieet te baseren op pure en natuurlijke voedingsmiddelen en bewerkt 
voedsel te minimaliseren. Pure en natuurlijke voedingsmiddelen geven je langer een vol gevoel en 
zorgen voor een constant energieniveau gedurende de dag. Tot slot willen we je meegeven dat er geen 
magische voedingsmiddelen zijn die je kunt eten om je lichaam te transformeren. De sleutel tot succes 
is een gebalanceerd en consistent voedingspatroon.  
 
  



 
Veel gestelde vragen en antwoorden  
 
Hoe is dit anders dan een generiek dieet plan?  
Dit plan zien wij niet als een dieet, maar het begin van een patroon van voedingsgewoonten die, 
wanneer gevolgd, je doorgaans verbetering op blijven leveren, ook als je lichaam verandert. Door 
wekelijks in te checken bij je coach kunnen we de strategie en calorie en macronutriënten doelen 
aanpassen op de voortgang en andere factoren.  
  
Kan ik bij elke maaltijd hetzelfde eten?  
Ja, maar dit is een zeer flexibel plan waardoor elke maaltijd hetzelfde eten niet nodig is.  
  
Weeg ik mijn eiwitbron rauw of bereid?  
Meet je eiwit rauw voor de meest nauwkeurige resultaten.   
  
Kan ik bevroren voedingsmiddelen kopen?  
Ja, je kan je voedingsmiddelen vers, bevroren en zelfs ingeblikt kopen.   
  
Is het koken van eiwitrijke producten niet het "ruïneren" van de eiwitten?  
Nee, het koken van uw eiwit heeft geen negatieve invloed op de eiwitkwaliteit of -kwantiteit.   
  
Zijn gras gevoede vleesbronnen beter voor mij?  
Gras gevoede vleesbronnen bieden subtiele, maar duidelijke voedingsvoordelen; het bevat meer 
omega-3 vetzuren, CLA, en mogelijk minder totaal vet vergeleken met traditionele graan gevoede 
dieren.  
  
Wanneer is het het beste om wei-eiwit te consumeren?  
Wei-eiwit is een uitstekende optie om te consumeren voor, tijdens of na trainingen als gevolg van de 
snelle levering van aminozuren (eiwit) aan de spieren. Plus, de gemakkelijke verteerbaarheid 
vermindert de kans op een lage bloedsuikerspiegel rond training. Wei-eiwit is ook een hoogwaardige, 
veelzijdige en handige eiwitbron die kan worden opgenomen bij elke maaltijd of snack.   
 
Kan ik eiwitrepen eten?  
Wij adviseren het niet te doen. Simpelweg vanwege alle andere verborgen ingrediënten die je zult 
eten, waardoor problemen met de spijsvertering zouden kunnen volgen.   
  
Hoe meet ik mijn koolhydraten?  
De aanbeveling in het plan is voor het aantal gram in koolhydraten, niet het aantal gram in gewicht. 
Meet het juiste GEWICHT in grammen om de juiste hoeveelheid KOOLHYDRATEN in grammen te 
verkrijgen.   
  
Kan ik andere bronnen van koolhydraten eten die niet op de lijst staan?  
Ja, dat kan je wel. Voor optimale resultaten raden we je echter ten zeerste aan om je vast te houden 
aan de geboden opties. Er zijn tal van keuzes om een grote verscheidenheid aan koolhydraten te 
consumeren.  Dit is vooral cruciaal voor mensen die gewicht willen verliezen. De geboden opties zijn 
niet alleen rijk aan vitaminen en mineralen, maar ook vezels. Vezel vertraagt de spijsvertering, die 
volheid bevordert en helpt om langdurige energie te bieden.   
 
Moet ik groente en fruit als koolhydraten rekenen?  
Ja, groente en fruit moet je als koolhydraten rekenen.   
  



 
 
Wat voor soorten fruit mag ik eten in dit plan?  
Je mag alle soorten fruit eten in dit plan, wij stimuleren zelfs de dagelijkse consumptie! Vers, bevroren, 
gedroogd en ingeblikt fruit (in water) kun je allemaal eten. Wij raden je sterk aan om die opties die 
verpakt /ingeblikt in siroop zijn te vermijden.   
Voor degenen die op zoek zijn naar gewichtsverlies, raden wij zelden aan gedroogd fruit te consumeren 
vanwege de caloriedichtheid. Gedroogd fruit neemt weinig ruimte in je maag, maar bevat aan hoop 
calorieën en een hoge hoeveelheid suiker, waardoor trek direct weer op de loer ligt.  
 
Kan ik onbeperkt groenten eten?  
Nee. Groenten bevatten calorieën net als alle andere voedingsmiddelen. Groenten behandelen als 
"onbeperkt" kan een negatieve invloed hebben op jouw vooruitgang.  Bijvoorbeeld door te veel 
calorieën in te nemen dan een negatieve energiebalans toelaat. Ook kan het eten van te veel groenten 
je te veel vullen, voordat je voldoende eiwitten en vetten hebt gegeten. 
  
Zijn bevroren groenten in orde om te eten?  
Ja. Maar hoe verser de groente, hoe beter.  
 
Zal het eten van koolhydraten 's nachts me dik maken?   
Nee, koolhydraten eten 's nachts zal je niet dik maken. De verandering in je gewicht is direct 
gerelateerd aan de relatie tussen de voeding je eet en de energie die je verbrandt. Zolang je minder in 
neemt dan je verbrandt, zal je gewicht verliezen. Dit is ongeacht wanneer je eet.   
 
Kan ik andere bronnen van vetten eten die niet op de lijst staan?  
Ja, zolang de andere bron die je wilt eten een bron van onverzadigd vet is. Een goede vuistregel is 2/3 
van uw dagelijkse vetten moet afkomstig zijn van de "gezonde vetten" en de andere 1/3 kan gezond 
verzadigde vetten (kokosolie, gras gevoederde boter etc..).   
  
Hoeveel water moet ik elke dag drinken?  
De hydratatie behoefte is zeer geïndividualiseerd. Factoren die van invloed zijn op de hydratatie 
behoefte zijn je leeftijd, geslacht, grootte en trainingsgewoonten zoals; type, duur en intensiteit. 
Hieronder staan algemene aanbevelingen voor mannen en vrouwen ZONDER rekening te houden met 
lichaamsbeweging; 

A. Mannen - 4 liter per dag  
B. Vrouwen - 3 liter per dag 

  
Is er een zoutbeperking in dit plan?  
Nee. Tenzij u specifiek door een arts een zoutbeperking heeft opgelegd gekregen is er GEEN reden, of 
behoefte, om zout te beperken.  Je lichaam verliest veel zout via zweet. Het is belangrijk om 
natrium/zout aan te vullen ter ondersteuning van rehydratie en voor een goede uitvoering van 
essentiële functies in het lichaam.  
  
Wat moet ik de eerste week verwachten?  
Het is niet ongewoon om honger te ervaren en moe te zijn de eerste week. Je lichaam heeft tijd nodig 
om zich aan te passen, maar het zal zich zeker aanpassen. Blijf geduldig en blijf op koers.   
 
  



 
Ik heb overdag honger. Is dat normaal?  
Honger is onvermijdelijk bij een dieet met een negatieve energiebalans. Er zijn echter verschillende 
strategieën die je kunt gebruiken om honger te helpen verminderen:   

• Hydrateren, Hydrateren, Hydrateren- Vaak verwarren we honger met uitdroging. Het is 
belangrijk dat je consequent blijft drinken gedurende de dag. Plus, vloeistoffen vullen je maag. 
Dit creëert een signaal naar de hersenen dat je geen honger hebt.  

• Eet langzaam- Het duurt ongeveer 20 minuten voor je lichaam om signalen te sturen naar je 
hersenen dat je vol bent. Door de eetsnelheid te vertragen, geef je het lichaam voldoende tijd 
om dit signaal door te geven, terwijl je tegelijkertijd minder eet. Tegen het einde van de 
maaltijd heb je minder gegeten, maar voel je je voller dan normaal.  

 
Mag ik alcohol drinken op dit plan?  
Het wordt aanbevolen dat je niet drinkt tijdens de challenge om de vooruitgang te maximaliseren. Als 
je besluit om te drinken, drink dan niet meer dan 1 tot 2 drankjes per week. Alcoholgebruik zal de 
vooruitgang aanzienlijk vertragen.   
  
Hoe beïnvloedt alcohol mijn vetverliesplan?   

• Het drinken van alcohol draagt bij aan uw dagelijkse calorie-inname. Plus, je bent meer 
geneigd tot het nemen van calorierijke, vetrijke voedingsmiddelen, die vervolgens ook weer 
bijdragen aan een calorie-overschot.   

 
Hoe beïnvloedt alcohol spieropbouw en herstel?   

• Alcohol vermindert spieropbouw doordat het de eiwitsynthese beperkt.  

• Alcohol schaadt de kwaliteit van de slaap, doordat je minder lang in een diepe slaap zult 
verkeren en makkelijker wakker wordt.   

• Alcohol vermindert de productie van groeihormoon, die wordt vrijgegeven tijdens de slaap en 
speelt een cruciale rol in spieropbouw en herstel. Hoe meer je drinkt, hoe meer groeihormoon 
wordt onderdrukt.   


