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“

Veel mensen zien dit soort foto’s op social media en denken dat er mensen zijn - ik in dit geval
- die geen zorg in de wereld hebben.
We laten ons gek maken als we in het weekend onze papegaai een nieuw woordje leren, terwijl de rest van de wereld zogenaamd een perfect weekend had met hun perfecte vrienden en
partners in hun perfecte leven.
Ga niet op in die illusie. Dat wordt de ondergang van je geluk.
Net voordat ik op vakantie ging moest ik onverwacht, door een reeks aan ongelukkige toevalligheden, 30.000€ ophoesten, voornamelijk voor de geliefde belastingdienst. Dat is klote.
Mijn vader heeft vorig jaar een ernstige hartinfarct gehad en moest weer met spoed worden
opgenomen twee weken geleden. Dat is nog veel meer klote.
Ook op vakantie gaat er van alles mis.
Iedereen heeft problemen en uitdagingen. Ook je idolen op Instagram.
En weet je wat? Ik ben er blij mee.
Achteraf vormen die situaties ons net zo veel - misschien wel meer - dan de positieve ervaringen. Het bouwt karakter, je ontwikkelt de stressbestendigheid om problemen die áltijd zullen
bestaan aan te kunnen. Je leert ook beter relativeren; wat is nu echt belangrijk, en wat niet?
Maar áls je dan een momentje hebt zonder zorgen, geniet dan intens.

“

Het hoeft niet persé zo moeilijk te zijn.
Hier op vakantie in Calabrië sprak ik gisteren 75-jarige “Franco” en ik vroeg hem wat volgens
hem de truc was achter het feit dat de mensen in Zuid-Italië nog steeds zo gezond en fit zijn
op oude leeftijd.
“Heel simpel”, zei hij.
1. Veel vlees, vis, groenten en fruit eten
2. Noten en olijfolie zijn goed voor je
3. Er is nergens zo weinig stress als in het zuiden van Italië
4. Iedereen doet nog steeds erg weinig met de auto en beweegt dus nog steeds erg veel
“Meer niet?” Vroeg ik.
“Nee, wat dacht je? Dat er een truc was?” volgde hij lachend.
Sta je dan braafjes met 7 jaar studie achter de rug.
Ik vind het prachtig om te zien dat er ergens op een berg in het zuiden van Italië een 75-jarige
baas loopt die in 2 minuten tijd een gesimplificeerde versie eruit knalt van hét beste advies dat
je iemand op dit gebied kan geven.
Iemand die intuïtief (maar onbewust) exáct het advies opvolgt dat iedere échte fitnessprofessional jou zou geven.
Iemand die de fundamentele basis dagelijks toepast zonder hierbij na te denken.
Franco weet niet wat superfoods zijn,
..weet niet wat lauw citroenwater is,
..slikt geen fatburners,
..maakt zich niet druk om maaltijdtiming en frequentie,
..kijkt niet naar schreeuwende jongens in een auto,
..eet gewoon na 20:00,
..is geen macro-ninja,
..ontwijkt geen koolhydraten of vetten,
..eet geen klei in de hoop dat dit wonderen verricht en doet geen fucking detox.
Ik weet dat deze man in een totáál verschillende sociale omgeving leeft als de meeste van ons
en dús minder beïnvloed wordt, maar dat verandert niets aan het feit dat het nog steeds veel
simpeler kan, moet en IS dan de meeste denken.
Er is zó veel in je leven dat je stress en geld wél waard is, maar het overbodig moeilijk maken
van je eetpatroon is dit NIET.
Eet wat eiwitjes, groenten en fruit, controleer je calorie inname, beweeg voldoende en manage
je slaap en stress.
En bovenal; Doe geen domme shit omdat het in de Grazia of Womenshealth staat.
Luister dit keer gewoon éven naar Franco per favore ;-)

“

Informatie vergaren is makkelijk. Je slaat een magazine open, kijkt een video of je stelt een
vraag aan een expert.
Op een gegeven moment begrijp je heel veel, maar heb je nog steeds nauwelijks iets gedaan.
Nauwelijks iets gerealiseerd.
Iets snappen is eendimensionaal. Het is alleen maar het vermogen bezitten om iets te begrijpen. Begrip leidt vervolgens weer tot kennis.
Maar realisatie - iets tot stand brengen - is, in tegenstelling tot snappen, driedimensionaal.
Het is het gelijktijdig bevatten en bewust zijn van je hoofd, hart en je instinct en ontwikkel je
alleen door direct te ervaren.
Ervaring alleen is echter niet voldoende. Als ervaring voldeed, was ieder oud persoon wijs,
ruimdenkend en verlicht.
De waarde van kennis wordt namelijk niet bepaald door wat je weet, maar door wat je er uiteindelijk mee doet.
Het is essentieel dat jij de juiste acties onderneemt, als je wilt dat je kennis je leven kan verrijken en het verandert in wijsheid.

“

Het is vééél aannemelijker om constant bezig te zijn met een verdiepingsslag op je training,
eindeloze nieuwe fancy trainingsmethodes proberen en naar het volgende “wauw” moment
te zoeken...
Dan dat het daadwerkelijk én consistent toepassen van de fundamentele (maar saaiere) componenten is. Oftewel, het échte werk daadwerkelijk te verrichten.
Dit is o.a. echter wel de reden waarom vele fitnessfanaten voor altijd zullen blijven hangen op
hetzelfde trainingsniveau.
De fundamentele componenten zijn nooit leuk, want het is bekend. Iets dat je voor je gevoel al
door en door kent en helemaal onder de knie hebt. En dat maakt het saai..
Maar dat maakt het niet minder belangrijk.
- Consistent de gym in gaan
- Constante progressieve overbelasting toepassen
- 7+ uur slaap per nacht
- De juiste voeding consistent aanhouden
- Gefocust blijven op één doel
Wees gewoon eerlijk tegen jezelf. Heb jij de bovenstaande zaken helemaal onder controle? Zo
niet, stop dan gewoon even met het zoeken naar die magische toevoeging die voor magisch
resultaat zou moeten zorgen.
Basics X -> Details √-> Kut resultaat
Basics √ -> Goed resultaat
Basic √ -> Details √ -> Beter resultaat

“

Je wilt zo ontzettend veel, maar je doet gewoon veel te weinig.
Ik word zo moe van de mentaliteit van het merendeel van de mensen tegenwoordig.
We willen allemaal zo onwijs veel. En we willen het NU. We vinden dat we overal recht op
hebben. We willen allemaal alléén maar doen wat we écht leuk vinden en weigeren daarom
langdurig ongemak te ervaren om uiteindelijk op dat punt te komen dat je wat verdient aan je
passie. We verrichten geen gratis werk omdat “onze tijd geld waard is”. Je bent verdomme een
week voor jezelf bezig.
En we zijn allemaal “CEO” van een fucking blog.
Social media draagt daar ook aan bij. We vergelijken de “ik” van nu, die misschien net begonnen is, met onze voorbeelden die al járen bezig zijn.
Al het succes, geluk en talent wat Instagram van anderen naar de voorgrond brengt, als het
geen fictief beeld is van wat ze je willen laten geloven, is het huidige resultaat van jarenlang
hard werken en beetje bij beetje jezelf ontwikkelen.
Dat vergeten we en daarom veranderen we niks aan onszelf.
Als je veel wilt bereiken, moet je ook verdomd veel doen.
“Ja maar ik werk al 40 uur per week.”
Heerlijk zeg, ik herinner me mijn eerste part-time baan ook nog goed
Het is werken. Hard werken. Continu werken. Uren draaien. Ideeën uitwerken en toepassen
en testen en bijstellen. Het is falen en weer falen en weer falen tot het verdomme je strot uit
komt.
Je komt er nooit door de hele dag door foto’s te Liken van 800 mensen die ook alleen maar de
hele dag door foto’s Liken van 800 mensen en te klagen over alle redenen waarom jij anders
bent en het niet kan.
Ga wat doen. Dat is de enige manier om iets gedaan te krijgen.

“

De meeste mensen willen het liefst gisteren resultaat, maar beginnen liever morgen.
De meeste mensen willen maximaal resultaat, maar minimaal pijn lijden.
Maar helaas werkt het zo niet.
Nooit. Want pijn -> resultaat.
Lichaamstransformaties gebeuren niet met minimale effort.
Voor de een is het wat makkelijker dan voor de ander, maar hoe je het ook went of keert; de
gene die zijn lichaam met succes verandert heeft er wél de juiste stappen voor genomen. En
de gene bij wie het niet lukt niet.
Misschien bewust, misschien onbewust. Maar de realiteit blijft dat jij nog steeds niet het lichaam hebt dat je zou willen. En het ook niet voor elkaar krijgt. En ook nog eens zelf besluit er
niet álles aan te doen, ondanks dat je verkondigt dat je het zóóó graag wilt.
Het ontwijken van de strijd voeren is een vorm van strijd voeren.
Frustraties voorkomen is een vorm van gefrustreerd zijn.
En dit is wat je onbewust uitput. Dit is wat de moed uit je donder trekt en je ervan weerhoudt
daadwerkelijk te vechten voor je lichaamstransformatie. Je denkt teveel na over “wat als...”
En voordat je in actie kunt komen ben je eigenlijk al verslagen.
Voer de strijd, in plaats van na te denken over hoe zwaar de strijd is.
En als dit niet lukt, dan kun je hulp vragen bij een goede coach die de uitdaging samen met je
aangaat. Want samen vechten is altijd makkelijker dan alleen.
Laat ik nou nét iemand kennen die zin heeft om te vechten ;-)

“

Weet je wat ik onbegrijpelijk vind? Echt een fucking bizarre gedachte?
Dat mensen faalangst hebben. Dat ze bang zijn om risico’s te nemen.
Ik zal je vertellen waarom ik dat vind.
Omdat diezelfde mensen wel een vliegtuig in stappen, bungee jumpen, met 160 km/u over de
snelweg rijden, alcohol drinken tot ze niet meer kunnen lopen en drugs gebruiken.
Begrijp me niet verkeerd, dat zijn allemaal dingen die ik ook doe, heb gedaan of nog wil doen,
maar ik realiseer me daarbij heel goed dat ik me daardoor in een situatie bevind die meer
levensbedreigend is dan het niet doen.
Dát doe je wel, maar het risico van een nieuw begin durf je niet aan? Wat is serieus het ergste
dat er kan gebeuren? Dat je na een paar jaar toch weer een baan moet zoeken die je niet leuk
vindt? Dat je ouders tegen je zeggen “zie je dat het geen goed idee was”? Dat je erachter komt
dat het toch niet helemaal jouw ding was?
Fuck dat.
Risico’s nemen en falen zouden je echt nóóit door de angst ervoor moeten verlammen. De
angst voor achteraf spijt hebben moet dat ruimschoots overtreffen en je pushen om te starten.
Elke dag die je wacht en doorbrengt in twijfel is tijd die je nooit meer terugkrijgt.
Straks kan het niet meer, dan ís het gewoon écht te laat. Snap je dat echt niet?
Begin rustig aan en bouw het langzaam op, maar dat ene kleine zetje dat het balletje de heuvel
af doet rollen is misschien de moeilijkste keuze die je ooit in je leven zult maken.
Maar de moeilijkste keuzes in het leven zijn vaak ook de belangrijkste.

“

Geen enkele hoeveelheid body positivity gaat verandering brengen in hoe ik over mijn uiterlijk
denk.
..Want jij kunt niet veranderen hoe ik over mijn uiterlijk denk.
..Jij kunt mij misschien tijdelijk (voor korte óf lange termijn) een beter gevoel geven, maar de
realiteit is dat jij er niet bij bent als ik alleen wakker word.
..De realiteit is dat jij er niet bij bent als ik langs een spiegel loop.
..En de realiteit is dat jij er niet bij bent als ik ontevreden naar een foto kijk die iemand anders
van mij heeft genomen.
Jij kunt mij alleen een beter gevoel geven als je bij mij bent en tegen mij praat, maar zelfs dan
zal alles wat je tegen mij zegt van tijdelijke waarde zijn.
Mijn zelfbeeld verbeterde pas toen ik iets anders had in mijn leven dat mijn tijd, financiële en
emotionele opoffering verdiende in mijn ogen. Iets waar ik passie in kon stoppen, voldoening
uit haalde en mijn aandacht weghield van mijn uiterlijk. Iets dat mij het gevoel gaf dat ik waardevol was en dat wat ik deed mij daadwerkelijk een beter persoon maakte...
Lees hier het hele artikel: http://guydroog.com/body-positivity-de-nieuwe-fitnesshype/

“

Wat mensen zien:
“SUCCES”
De realiteit:
Hard werken..
Risico’s nemen..
Lange dagen en nachten..
Worstelingen..
Falen..
Doorzettingsvermogen..
Actie, actie, actie!..
Discipline..
Lef..
Onzekerheid en twijfel..
Continue veranderingen..
Kritiek..
Teleurstelling en tegenslag..
Afgunst..
Afwijzingen..
Opofferingen..
Zonder die hele onderste lijst bijna dagelijks door te lopen, volgt dat eerste nooit.

“

Als je per ongeluk een klein deukje in je auto rijdt, denk je dan ook “Fuck it, nu kan ik mijn auto
net zo goed volledig total loss rijden” onder het motto “want hij heeft toch al schade”?
Er bestaat een grote kans dat je niet op deze manier denkt over je auto.
Maar waarom dan wel over je dieet?
“Ik heb 300 calorieën meer dan gepland gegeten bij het ontbijt. Fuck it, laat ik er dan gelijk
maar een vreetfestijn van maken vandaag” onder het motto “want de dag heeft toch al schade
geleden.”
Het verschil is dat je denkt dat je auto gefixt kan worden, maar de overtollige calorieën niet.
FOUT
Je hebt dan misschien (bijv.) je ontbijt targets niet gehaald, maar je kunt nog steeds je dag-targets halen. Je hoeft je auto niet verder te slopen.
Je zult je plan moeten aanpassen op het overschot wat je bij je ontbijt hebt gegeten, maar wat
is het probleem?
Anders is geen synoniem voor fout.
Het feit dat jij wat extra’s hebt gegeten bij het ontbijt zegt helemaal NIETS over hoe goed jouw
dag zal lopen. Het geeft alleen aan dat er een wijziging nodig is om je targets te halen van die
dag, that’s it.
Tijd je grootste vriend. Er heeft niemand zoveel genade als tijd. Tijd geeft je letterlijk de mogelijkheid om alle onverwachtse afwijkingen aan je plan weer te compenseren, NADAT het
gebeurt is.
Echter ben jij de gene die er voor kiest om iedere kans die je krijgt om het te fixen af te wijzen.
Je afwijkingen van het plan zijn niet het probleem.
Het feit dat jij er voor kiest iedere poging tot rechtzetten af te wijzen is het probleem.
Het feit dat jij “anders” als synoniem voor “fout” ziet is het probleem.
Wees niet koppig, maar denk juist na over hoe je ervoor kan zorgen dat 10% afwijking verminderd naar 5% of zelfs 0% afwijking. En niet uitloopt in 200% afwijking.
Repareer je auto, in plaats van hem verder te slopen ;-)

“

Het jaar is wederom voorbij gevlogen en het was een bijzonder jaar. Een jaar waarin ik gelukkig
weer veel heb mogen leren en observeren.
Dit wordt geen over-the-top motiverende post waarmee ik je knallend 2016 in stuur. Integendeel. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te schrijven op de laatste dag van 2015.
Het internet geeft je overzicht op hoe de branche evolueert en dat is heel interessant om te
volgen, maar vaak ook zorgwekkend.
In 2012 besteedde ik veel tijd aan ‘ruzie’ maken online, omdat vrijwel niemand geloofde in wat
ik zei. Tegenwoordig zijn dat de mythes waar we allemaal om lachen, maar toentertijd was het
bijna onmogelijk om mensen daarvan te overtuigen. Ook de trainers en coaches die er nu wel
volledig achterstaan gingen daar echt niet gelijk in mee.
Natuurlijk is dat positief, maar we zijn er nog lang niet. Sterker nog, ik denk dat we alleen maar
achteruit gaan met zijn allen. Daar waar ik in 2012 voornamelijk boos of wanhopig was, maak
ik me nu oprecht zorgen.
Fitness, krachtsport en lichaamsbeweging horen een -onderdeel van- je leven te zijn. Tenminste, dat geldt voor de meeste mensen. De meesten zijn namelijk recreanten en zullen dat
ALTIJD blijven. Het hoort iets te zijn wat je fysiek en mentaal sterker maakt, waardoor je gezonder bent en daar heb je bij alles wat je doet baat bij. Helaas is het voor velen tegenwoordig
hun -hele leven-. Het is een obsessie. Het gaat nergens anders meer over.
Of je nu op verjaardagen, bruiloften, begrafenissen of in discotheken komt, je kunt er bijna
vanuit gaan dat het wel een keer over fitness of ‘gezonde voeding’ moet gaan. Mensen kunnen
er echt geen seconde hun kop meer over houden. “Mag jij alcohol?” “Jij eet zeker heel gezond?”
“Eet je dat? Maar dat bevat helemaal geen voedingswaarden.” (serieus, wat betekent dat überhaupt?) Waar ik mij het meeste zorgen om maak, ondanks dat alle trainers en coaches nu
lachen om de meeste mythes en fabels, is dat de grootste mythe van allen nog steeds leeft en
alleen maar in kracht toeneemt.
Namelijk de mythe dat je alles kunt bereiken, zolang je daar maar hard genoeg voor werkt.
Lees hier het hele artikel: http://guydroog.com/is-succes-het-resultaat-van-hard-werken/

“

Gebruik fitness, je kennis over voeding, je fitheid, fysieke kracht en je uiterlijk om je leven te
verrijken.
Niet om te verifiëren hoe goed jij bent.
Niet om te zoeken naar bevestiging hoe goed andere je vinden.
Mensen besteden zó intens veel tijd (te veel) aan alles wat met fitness te maken heeft, maar wat
heeft het voor nut als je het niet gebruikt om je leven te verrijken?
Wat heb je er aan als het letterlijk geen enkel aspect van je leven beter maakt?
In onze samenleving is het serieus waardevol om kennis over voeding te beschikken, te weten
hoe jij een menselijk lichaam gezond en fit houdt en zelf ook fit te zijn, dus doe er iets mee.
Als fitness een bezigheid waar jij je beter door voelt (verrijking), besteed er dan lekker tijd aan.
Als fitness alleen maar een bezigheid voor je is omdat je bang bent dat je minder wordt als je
het niet doet (angst), ga dan gewoon alsjeblieft iets anders doen.
Vind een tijdsbesteding (welke dan ook) die je leven verrijkt en je gezond en fit houdt, want
uiteindelijk is dat het gene dat telt.
Besteed meer tijd om je leven te verrijken met een fit en gezond lichaam dan het na jagen van
een nóg fitter en gezonder lichaam.

“

Heb jij wel eens last van een gebrek aan motivatie? Heb jij wel eens eetbuien? Vind jij het zó
moeilijk om vreselijk lekker eten te laten staan?
Mooi. Dat betekent dat je mens bent. Laat je alsjeblieft niet wijsmaken en praat jezelf vooral
niet aan dat je dan een uitzondering bent. Dat is het begin van het eind.
Mensen die dat nooit hebben, zijn de uitzondering. 99% van ons allemaal heeft dat en we weten
hoe dat voelt. Daar sta je niet alleen in.
Een dag heeft meer dan één uur. Een week meer dan één dag en een jaar meer dan één maand.
Als het even tegenzit of minder gaat, is er nog genoeg ruimte om jezelf te herpakken, je focus
te resetten en er weer voor te gaan.
Denk lange termijn. Zolang het meer dan 50% van de tijd goed gaat, ga je vooruit. Streven naar
100% is absurd, onmenselijk en jezelf te weinig ruimte gunnen voor succes.

“

Als je in de auto rijdt, kijk je dan heel de rit op je snelheidsmeter? Vast niet.
Komt de auto ook vooruit zonder dat jij constant op de snelheidsmeter kijkt? Zonder twijfel.
Maar als je telkens boetes blijft rijden door snelheidsovertredingen, zou je dan niet bij jezelf
denken dat het wél verstandig is om enigszins op je snelheid te letten? Al is het maar om je
bewust te worden hoe hard je ongeveer rijdt in de auto?
Dit geldt ook voor voeding.
Eten op “gevoel/intuïtie”, “luisteren naar je lichaam”... Het klinkt zo lekker hipster.
Maar een wereldwijd probleem aan overgewicht door mensen die intuïtief teveel eten is minder hipster.
En het kan ook super goed werken, maar voor de meeste mensen is het niet de beste eerste (of
tweede) stap om te zetten naar blijvend resultaat. Het eetgedrag en de eetgewoontes van vele
is hier gewoon niet klaar voor.
Voor levenslang resultaat is het nou eenmaal essentieel dat je je bewust bent van wat je eet,
hoeveel je er van eet, welke impact dit heeft en hoeveel je daadwerkelijk nodig hebt.
Dit is erg lastig zonder dat je enige tijd hebt besteed aan het bijhouden van je calorieën en het
observeren van lichamelijke veranderingen gedurende dit proces.
Wanneer je teleurgesteld bent in de resultaten die je boekt met intuïtief gezond eten kun je
eindeloos door blijven sukkelen óf je gaat aan de slag met een oplossing..
Op dit punt is het verstandig om je calorieën eens strikt bij te houden en een extra controle te
doen naar hoeveel je daadwerkelijk eet en wat voor impact dit heeft.
Het doel is niet om je hele leven calorieën bij te houden of bezig te zijn met je dieet, maar het
bijhouden van je calorieën leert je al snel wat voor impact bepaalde voedingsmiddelen hebben
en hoeveel je ongeveer kan eten om op gezond gewicht te blijven of af te vallen.
Dit is waardevolle informatie die er op de lange termijn voor zorgt dat jij een levensstijl kunt
hanteren waarin het behouden van een gezond en fit lichaam niet langer als een extra stressfactor voelt.
Korte termijn resultaat is goed, maar blijvend resultaat is beter.

“

De laatste jaren wordt steeds duidelijker wat de trend is: volgers krijgen. Je succes meten op
basis van het aantal toeschouwers dat je hebt.
En om meer volgers te krijgen, hoef je alles wat je doet alleen maar dommer te maken. Oppervlakkiger te maken.
Gebruik hashtags, clickbait titels, afgezaagde quotes, vanzelfsprekende ideeën en geef mensen
vooral geen oncomfortabel gevoel. Want stel je voor dat je mensen aan het denken zet. Of dat
je oprechte kwetsbaarheid toont.
Zorg hier en daar voor een glimlach en wat inspiratie, maar hou alles vooral zo oppervlakkig
mogelijk.
En dat werkt. In ieder geval voor een korte periode.
Totdat er weer iemand voorbij komt die jouw versie van oppervlakkigheid overtreft.
Die niets anders doet dan als een debiel in de camera schreeuwen. Die nog meer halfnaakte
foto’s plaatst om mannenzieltjes te winnen. Die nog meer haar best doet jou van haar illusie
van zelfvertrouwen te overtuigen.
En dan? Dan wordt het een race naar de bodem.
Volgers zijn leuk, maar fans - of mensen wiens respect en vertrouwen je hebt gewonnen - betalen uiteindelijk je rekeningen. Die kopen je boeken, komen opdagen bij een lezing en hebben
interesse in je opleiding.
Volgers liken je foto’s en gaan door naar de volgende.
Je kunt authenticiteit opzij schuiven om tijdelijk de aandacht van de massa te krijgen, maar je
betrokkenheid en de relatie die je met je volgers hebt is gegarandeerd een betere lange termijn
strategie.
Het is alleen een race naar de bodem als je daarvoor kiest. Je kunt altijd nog de andere kant op.

“

Vet willen verliezen of spier op willen bouwen, maar het niet voor elkaar krijgen is fucking
frustrerend.
Maar hoe frustrerend dit ook is, probeer je frustratie niet te snel op iets of iemand anders af te
reageren door de schuld en verantwoordelijkheid van je af te schuiven.
Je bent snel geneigd je metabolisme de schuld te geven, in plaats van je eigen onnauwkeurigheid en de grote kans dat je onbewust tóch meer calorieën eet dan je denkt.
Je bent snel geneigd je coach de schuld te geven, in plaats van je eigen inconsistentie en onnauwkeurigheid.
Je bent snel geneigd je genetische aanleg de schuld te geven, in plaats van je ongeduldigheid
en het feit dat jij je kop in het zand steekt en niet wil accepteren dat je ondanks je genetische
achterstand nog steeds het maximale eruit kunt halen.
Alle drie de bovengenoemde zaken -kunnen- negatieve impact hebben op je resultaat, maar
de verantwoordelijkheid om het te fixen ligt bij JOU.
Er zijn duizend legitieme obstakels te bedenken, maar hoe je het ook wend of keert; De realiteit is dat het JOUW keuze dit een obstakel te laten vormen in plaats van dat je er actief iets aan
doet om het te verhelpen. Hoe moeilijk het ook is, hoe kut het ook is; er is altijd een manier.
JIJ bent de enige die bepaalt in welke mate iets een obstakel vormt. Niemand anders.
De kans is groot dat jij er zelf niet uitkomt en dat is helemaal niet erg. Schakel in dit geval bijvoorbeeld een professional in die je erbij helpt.
Maar totdat je letterlijk alles een eerlijke kans hebt gegeven om het op te lossen is het oneerlijk
om de schuld van je af te schuiven.
Diep van binnen weet je dondersgoed waneer je oprecht je best doet om iets te op te lossen of
wanneer je het maar “een beetje geprobeerd hebt”. Het wordt alleen tijd dat jij de verantwoordelijkheid op je neemt en er écht wat aan gaat doen.
Er zijn maar 2 opties voor het verhelpen van een probleem of obstakel:
1. Daadwerkelijk oplossen
2. Nooit meer over praten en accepteren
Er is geen middenweg. Je mag niet over je problemen praten maar er vervolgens niet écht iets
mee doen.
Actie, actie, actie.

“

Herrie en ruis zijn tegenwoordig óveral.
Is het beste antwoord daarop nóg meer herrie? Nóg minder subtiliteit? Nóg meer geschreeuw
om aandacht?
Nóg meer Instagram accounts voor “meal plans and training schedules”?
Nóg meer kortingscodes voor een eindeloze hoeveelheid producten, omdat je “ambassadeur”
bent voor een merk dat je 1,20€ per sale betaalt?
Het is echt een fucking EER om lange termijn respect te verdienen van je volgers.
Het is zo verdomd vleiend om soms mensen te spreken die al zes jaar je blogs en Posts lezen.
Dat zijn mensen die uiteindelijk je rekeningen betalen.
Dat is toch uiteindelijk het doel als ondernemer?
1500 likes op je foto’s en 65 reacties met hartjes en vlammetjes emoticons zijn leuk, maar is de
race waar je nu aan mee doet wel het meedoen waard?
Denk je oprecht dat je bij de finishlijn bent als je 50.000 volgers en een kleding en supplementen sponsor hebt?
“Influencer” marketing is een fase. Instagram is een fase. Je gaat all-in op dingen die er uiteindelijk niet meer zijn.
Verspreid je inzet over meerdere paarden en realiseer je dat de race naar de finish niet eindigt
bij meer digitale handjobs op social media.

“

“Ik zou wel willen diëten, maar mijn huidige levenssituatie laat het gewoon niet toe om erg
nauwkeurig te zijn in wat ik eet. Ik heb simpelweg geen tijd om alles af te wegen”
En dat is helemaal terecht. En totaal geen probleem.
Als nauwkeurigheid geen optie is, dan moeten we de impact van je onnauwkeurigheid compenseren door speling voor foutjes in te calculeren.
Een praktijk voorbeeld: Je wilt afvallen en hebt als doelstelling om 2500 calorieën per dag te
eten.
Bij het stellen van het bovenstaande doel ben je ervan uitgegaan dat jij iedere dag de 2500 calorieën haalt.. Maar in de praktijk blijkt dat anders te gaan.
In plaats van 2500, zet je je nieuwe doelen op 2100-2200 calorieën (= 400-300 calorieën speling).
Door je calorieën lager in te zetten dan nodig creëer je automatisch wat speling om fouten te
maken, waardoor je met een vrij onnauwkeurige aanpak tóch resultaat kunt boeken.
Onnauwkeurigheid hóeft geen valkuil te zijn, maar dit kan het wel worden als jij er klakkeloos
in blijft vallen. JIJ bepaalt of je erin valt en je resultaat laat liggen, of de valkuil dicht graaft en
er rustig overheen loopt.
Aan jou de keuze ;-)

“

Stoppen is logisch. Opgeven is begrijpelijk.
Stoppen is een hele effectieve oplossing op momenten dat het zwaar is, moeilijk wordt of gewoon helemaal kut gaat.
Stoppen is een goede korte-termijn strategie.
Maar als je de lange-termijn aanpak een hogere prioriteit wilt geven, is de uitdaging aangaan
misschien verstandiger.
Van slechte tijden uitzitten, problemen oplossen en uitdagingen aangaan worden we beter,
sterker, slimmer en rijker aan ervaringen.
Of het nu gaat om je favoriete sport, je relatie of je onderneming: een lange-termijn visie is
het overwegen waard.
Stoppen is een permanente oplossing voor tijdelijke problemen.

“

De kans is 99% dat fitness (en de levensstijl eromheen) een hobby voor jou is.
Een hobby, die een verrijking voor je leven moet zijn, in plaats van een verplichting of verantwoordelijkheid.
Ik weet dat heel veel mensen zichzelf veel te serieus nemen als het om fitness gaat, maar dat
verandert nog steeds niets aan het feit dat je een simpele hobbyist bent zoals iedere muntenverzamelaar of puzzelaar dat is.
Het moment dat jij een druk voelt om te MOETEN, is het moment waarop je jezelf moet afvragen “waarom?”.
Heb je ooit iemand geforceerd zien puzzelen? Of munten zien verzamelen?
Precies.
Maar bij fitness en diëten vonden we het allemaal normaal, want hardcore?
Iedereen “moet” tegenwoordig fitnessen en hardcore zijn, maar waarom? En van wie?
Je MOET niks, maar je MOET het wel WILLEN.
En het geeft echt totaal niet als je éven niet wil en minder zin hebt. Het maakt je niet minder
goed of minder hardcore, trust me.
Als jij momenteel traint uit de angst om achteruit te gaan in plaats van plezier om vooruit te
willen, dan doe je het verkeerd.
Als jij de kar momenteel laat trekken door doelstellingen in plaats van hem te laten duwen
door verrijking, dan doe je het verkeerd.
Ik durf te wedden dat jij je kids, ouders en vrienden never ever zou adviseren en zelfs verplichten iets te doen dat ze liever niet doen.
Er zijn meerdere naar een goede gezondheid en fit lichaam. Fitness is er één van, maar zeer
zeker niet de enige.

“

Als we aan krachtsport doen, accepteren we spierpijn als onderdeel van het proces.
Als we aan voetbal doen, accepteren we een hamstring- of enkelblessure die regelmatig bij de
sport voorkomt.
Als we een bedrijf starten, accepteren we lange dagen en moeilijke tijden die onvermijdelijk
zijn.
En als we aan vechtsport doen, accepteren we zelfs een high kick tegen je nek.
Tenzij je bokst, dan is die high kick erg onverwacht en onaangenaam.
Maar als we af willen vallen, accepteren we honger of trek geen seconde.
Dan willen we direct tips, trucs, lifehacks, pilletjes, poeders en artikelen. Alles wat ervoor zou
kunnen zorgen dat die onacceptabele en ondraaglijke honger nu eindelijk eens stopt.
Nee, stel je voor dat je als west-Europeaan langer dan drie uur moet leven zonder eten in je
bek te schuiven.
Heb je de memo gemist waarop stond dat honger af en toe of zelfs regelmatig onderdeel is van
het proces?
Afvallen is jezelf vrijwillig uithongeren. Accepteer dat dat gevoel erbij hoort.
Het is prima - zelfs begrijpelijk - dat je naar manieren zoekt om het jezelf minder moeilijk te
maken, maar dát is ook gelijk mijn punt: je kan het jezelf *minder moeilijk* maken, maar niet
makkelijk.
Nooit makkelijk.
En als je met die instelling problemen wilt oplossen, zul je nooit geschikte antwoorden vinden.

“

Het is menselijk om zo veel mogelijk resultaat zo snel mogelijk te willen zien. Logisch.
Maar wees je er van bewust dat het veranderen van jouw lichaam in de meeste gevallen langer
duurt dan dat je in de eerste instantie denkt.
En maak je geen zorgen, dit ligt niet perse aan jou, maar aan het feit dat significante veranderingen simpelweg veel tijd nodig hebben. Veel meer dan je in de eerste instantie denkt.
Je denkt X weken/maanden nodig te hebben, maar het zijn er ALTIJD meer.
Letterlijk ALLES in het menselijk leven heeft de potentie om progressie te dwarsbomen.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Begin ruimschoots met het werken aan je doelstellingen.
Want waarom zou je überhaupt wachten?
Het idee dat jij de volgende zomer wél dat lichaam hebt waar je van droomt moet toch geweldig
zijn? Maar waarom wacht je dan met het werken aan die doelstellingen?
Waarom?!
Als iets waar je zo enorm naar verlangt je niet aan het werk zet.. wat in godsnaam dan wel?
Als jij weet dat je in de zomer van 2018 wél dat lichaam wilt hebben op het strand, dan moet je
daar VANDAAG mee beginnen.
Niet MORGEN, maar VANDAAG.
Als jij vandaag NIET begint, dan kun je net zo goed accepteren dat je dat lichaam volgend jaar
ook wéér NIET hebt.

“

“Het gevoel dat je verdrinkt, terwijl je iedereen om je heen ziet ademen.”
Die zin is me altijd bijgebleven. Een hele accurate omschrijving van depressie.
Ik heb dit stuk niet geschreven voor je medelijden, je bewondering of je respect. Ik ben geen
slachtoffer. Nooit geweest.
Ik kan inmiddels met volle overtuiging zeggen dat ik werkelijk waar nergens meer last van heb.
Al jaren niet meer.
Ik weet dat als ik dat kan, vele anderen het ook kunnen.
Het voelde daarom bijna als een verplichting om dit verhaal beknopt op te schrijven, omdat
misschien één lezer er iets aan heeft.
Ik hoop dat dit een klein beetje een antwoord geeft op alle vragen die ik de laatste jaren over
het onderwerp heb gehad, van mensen die zich in situaties bevonden waar zij gevoelsmatig
nooit meer uit zouden komen.
Als één iemand hier iets aan heeft, is het mijn tijd dubbel en dwars waard geweest.
Lees hier het hele artikel: http://guydroog.com/verdrinken-iedereen-om-je-heen-zien-ademen/

“

Mensen blijken het verdomd lastig te vinden om eens normaal te doen met advies dat ze krijgen.
“Probeer gezonder te eten” resulteert in het eten van kip/rijst/broccoli for life.
“Houd je macro’s eens bij” resulteert in creatie van olijfolie-drinkende-macro ninja’s die
stuiptrekkingen krijgen bij minuscule afwijkingen in hun macro’s einde dag.
Het is lastig om voor jezelf te bepalen hoever je precies moet gaan en daar is ook geen exacte
regel voor, maar het allerbelangrijkste bij het bepalen van je strategie is dat je effort in verhouding staat tot verwachtingen die je hebt en de resultaten die je boekt.
Het creëren van een mooie verhouding tussen effort<->verwachtingen/resultaten is mijn inziens de sleutel tot een succesvol en duurzaam plan.
Ben jij wedstrijdatleet en wil je winnen? Dan moet je voor OPTIMAAL kiezen en accepteren dat
je effort vele malen hoger ligt dat de resultaten die je krijgt. Simpelweg vanwege het feit dat de
wet van verminderde meeropbrengst van toepassing is.
Hoe gedetailleerder je werkt, hoe minder winsten je krijgt. Echter kan dit voor wedstrijdatleten wel het kleine verschil tussen 1e en 3e plek maken.
Maar JIJ bent hoogstwaarschijnlijk geen wedstrijdatleet.
En het maakt geen klap uit of jij 2349 of 2400 calorieën eet. 75 of 78 gram vet eet. Om de 2 of 4
uur eet.
- beoefen je sport en word iedere week een beetje beter of sterker
- eet ROND je caloriebehoefte en kijk alleen naar eiwitten
- eet +- 1.8 x je lichaamsgewicht aan eiwit
- slaap 7+ uurtjes
- manage je stressniveau
- doe iets dat je leuk vindt
Deze 6 dingen halen letterlijk 90% eruit van wat erin zit met MINIMALE effort. Dit is echt de
beste investering die je kunt doen in je leven.
Wil je die volgende 10% er ook uit halen? Dan moet je opofferingen maken. Opofferingen die
voor de meeste een dealbreaker zijn en deze levensstijl onhoudbaar maken.
Want is 30-40% extra effort voor 5-10% extra resultaat écht zinvol in jouw ogen als dit je ook
nog eens vele malen meer beperkt in je dagelijkse leven? En je hierdoor ook nog eens steeds
stopt?
Doe een keer normaal, wees reel en doe iets dat je kunt volhouden.

“

“Succesvol” is een subjectieve term, en het is in ieder geval geen einddoel.
Geen concreet punt waar je vooraf een gedetailleerd stappenplan voor uit kunt schrijven.
Geen finishlijn waar je vrienden en familie je met een applaus verwelkomen.
Succes is nu vooral hoe jij - als toeschouwer - jezelf graag wilt zien over een bepaalde tijd.
Maar hoe dichter je komt bij het punt waar je nu denkt te willen zijn, hoe meer je in zult zien
dat elke stap een micromijlpaal is in een eindeloos proces.
Wees niet de persoon die “streeft naar succes”, maar de persoon die elke dag iets doet. Die
stappen zet.
Met elke actie, ontstaat er nieuwe inspiratie en motivatie waar weer ideeën en enthousiasme
uit ontstaan.
Dat proces, dat is waar het om gaat.
Het begint niet bij het zoeken naar motivatie of inspiratie. Het begint altijd bij doen.
De kleinste stap kan echt de meest onvoorstelbare dingen teweeg brengen.

“

De praktijk leert dat hoe beter iemands fysiek is, hoe groter de kans is dat deze persoon onzeker wordt over zijn/haar fysiek.
En je hoeft mij niet uit te leggen dat dit deels komt doordat je de lat steeds hoger voor jezelf
legt, maar dit staat los van het feit dat je nog steeds wel realistisch moet blijven in wat je van
jezelf vraagt.
Er is niets mis met ambitie, maar wel met het volledig uit perspectief getrokken beeld van de
maatschappij dat vele uit de fitnessindustrie hebben.
Besef héél goed dat als jij 1+ jaren in de gym besteed heb jij al per definitie een uitzondering
bent in de maatschappij.
Waar, wanneer en met wie jij ook bent, er zijn ALTIJD meer mensen die tegen JOU opkijken,
dan mensen waar JIJ tegenop kijkt.
Dat jij je vergelijkingsmateriaal hebt ingekort tot een instagram kringetje van 100 mensen,
verandert daar niets aan.
Want 95% van de maatschappij is hoogstwaarschijnlijk minder in vorm dan jij. Minder sterk
dan jij. JIJ bent voor vele een voorbeeld, in plaats van andersom.
Als dit besef geen GEWELDIG gevoel geeft..dan weet ik ook niet wat de fuck dit wel geeft

“

Mensen bedanken vaak hun coach, trainingspartner en vrienden omdat ze “gesloopt zijn” tijdens een training.
Overgeven, niet kunnen lopen en kruipend de deur uit moeten.
Alsof het een overwinning is.
Maar er is letterlijk niets makkelijker dan iemand slopen. Iedereen kan een ander helemaal kapotmaken in de gym. Laat iemand maar genoeg doen en negeer elke vorm van techniekverlies.
Dat is niks om trots op te zijn.
Weet je wat een uitdaging is?
Jong, oud, man, vrouw, ervaren en onervaren met verschillende doelstellingen langdurig met
veel plezier te laten trainen bij je, hen blessurevrij te houden en ze hun doelen laten bereiken.
Als je doel is na je training nauwelijks te kunnen lopen, kan een peuter je trainingen opstellen.
Slopen is een oppervlakkig doel. Slopen is makkelijk.

“

Ik bevind me in een situatie waar de meeste mensen zich willen bevinden, maar waar bijna
niemand toe bereidt is iets voor te doen;
Je fysiek én gezondheid kunnen onderhouden op intuïtief eetgedrag.
Daar kom ik mee weg, omdat ik intuïtief de juiste keuzes maak om mijn fysiek en gezondheid
te kunnen onderhouden. Intuïtie, dat door jarenlang -actief- de juiste keuzes te maken is
gecreëerd.
Een lange periode doorstaan waar ik wél moeite moest doen om mijn fysiek en gezondheid te
onderhouden. Ik heb gelukkig snel in mijn carrière gekozen voor lange termijn resultaat boven
korte termijn bevrediging.
Iedereen die een bovengemiddeld ontwikkeld fysiek óf gezondheid heeft en dit intuïtief kan
onderhouden heeft hier jarenlang aan gewerkt, jarenlang onopgemerkte ups/downs gehad en
een investering gedaan in het verbeteren van zijn/haar levensstijl voor de lange termijn.
En hoe vaak ik het ook blijf herhalen; de meeste kijken nog steeds alleen naar het eindresultaat
en denken ook oprecht dat het realistisch is om dat op korte termijn te willen. Want erg leuk
dat jij intuïtief je lichaam wilt kunnen onderhouden, maar waarom vind je dat een realistische
verwachting van jezelf zonder dat je hier enige tijd aan hebt besteed?
WETEN wat je moet doen om het te onderhouden is simpelweg niet voldoende om daadwerkelijk te kunnen onderhouden.
WETEN dat lange termijn resultaat belangrijker is dan korte termijn bevrediging is niet voldoende.
Je moet accepteren dat niet iedere dag van je leven comfortabel kan zijn als je iets probeert te
verbeteren aan jezelf.
Investeren in iets waar je op de lange termijn pas iets voor terugkrijgt vergt een lange adem,
maar het is het zó waard.
En begrijp mij niet verkeerd; je hoeft niet perse een bovengemiddeld fysiek te ambiëren, maar
je lichaamsgewicht en dús algemene welzijn levenslang onder controle krijgen moet toch wel
een goed gevoel geven lijkt me.

“

Denken, zeggen en doen.
Denken (of dromen) is meestal geen probleem. Het is alleen jammer dat het vaak niet meer
wordt dan dat. Denken is makkelijk, veilig en comfortabel.
Zeggen maakt dat wat je wilt gaan doen vaak al een stuk echter. Beperk jezelf niet tot alleen het
uitspreken van alle redenen om iets niet te doen (“ja maar, ja maar, ja maar”).
Doen. Dat is en blijft het grootste probleem. Alles om maar niet te doen. Geen tijd, geen geld,
geen motivatie, geen netwerk, geen goede genen, geen controle, geen zin. Ik doe het als ik geld
heb, als ik heb gereisd, als ik gespierder ben, als ik slimmer ben of als ik de juiste mensen ken.
Denken en zeggen zijn leuk voor op verjaardagen. Leuk voor op je Instagram profiel, maar
zonder die laatste stap wordt het nooit meer dan een vaag verlangen.
Doe élke dag iets dat toevoegt aan het grote geheel. Onderschat niet de bijdrage van alle kleine
dingen aan het totaalplaatje.
Go do something. Anything.

“

Onderstaand vind je een aantal van de meest voorkomende uitspraken die ik hoor tijdens
coaching of op internet tegenkom. De kans is aanwezig dat jij ook op dezelfde manier denkt
of dit regelmatig zegt:
1. Ik let heel goed op mijn eten
2. Ik lees tegenwoordig heel veel over voeding
3. Ik eet alleen maar gezond/onbewerkt/clean
4. Ik doe paleo/intermitted fasting/IIFM/Flexible Dieting/ander populair dieet
Dit alles met het idee dat je voedingsselectie of de naam van het dieet dat je volgt, de sleutel is
tot je succes.
Dat zolang je netjes volgens de betreffende regels van je dieet eet, het resultaat vanzelf zal
komen.
Zo simpel lijkt het in de eerste instantie...
En tóch nemen talloze mensen contact met mij op, omdat het op de een of andere manier fout
of niet goed genoeg gaat.
Omdat ik al tijden roep dat oneindige informatie bezitten niet genoeg is om verandering in
gang te zetten.
Dus voor iedereen die geen contact met ons opneemt, maar wél in de knoei zit met zijn/haar
dieet, heb ik een belangrijke boodschap:
1. Of je nou glutenvrij, lactosevrij, koolhydraatarm, vetarm, superfoods, IIFM, clean of paleo
eet in combinatie met elke ochtend een glas water met citroen: als je meer calorieën eet dan
dat je verbrandt, zul je NOOIT afvallen.
2. Begin je goede intenties niet met een 10-0 achterstand. alles in het menselijk leven heeft de
potentie jouw doelstellingen te dwarsbomen. Het onderliggende probleem is echter vaak dat
de meeste niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Als jij telkens opnieuw wéér tegengehouden wordt door externe factoren, blijf dan niet domweg hetzelfde doen omdat het “in
theorie” zou moeten werken.

“

Ken je dat gevoel?
Die vervelende twijfel of je nu wel of niet het water in moet duiken voor de verkoeling waar je
zo een behoefte aan hebt?
Het koude water langs je benen weerhoudt de meesten ervan om head-first het water in te
gaan, ondanks dat je weet hoe fijn het uiteindelijk kan zijn. Dat zie je bij anderen om je heen,
of je hebt het zelf in het verleden al ervaren. Probeer te voorkomen dat je ongemakken verwart
met problemen.
Ondernemen is niet heel anders.
Natuurlijk zijn die keuzes belangrijker, omdat de invloed op je leven groter is dan die van een
duik in het water, maar uiteindelijk komt het neer op keuzes maken.
Dus wat ga je doen? Duiken, of toch terug naar het strand, waar het al die tijd toch best comfortabel was?
Maak je jezelf wijs dat het zo eigenlijk wel oké is, of accepteer je een korte periode van ongemak voor de uiteindelijke voordelen?
En vergis je niet. Je kunt in het ergste geval altijd op zoek naar ander water, of er gewoon weer
uit gaan.

“

Definieer altijd wat OBJECTIEVE progressie voor JOU is, in plaats van zelf te definiëren wat jij
VINDT dat progressie is.
Je maakt wellicht geen progressie op de manier die aan jouw verwachting voldoet of op de
manier waar je op let, maar dat wilt NIET zeggen dat je GEEN progressie maakt. En dat wilt ook
zeer zeker niet zeggen dat de progressie die je maakt niet goed is.
Progressie kun je op zo fucking veel verschillende manier maken. Denk aan spierkracht, omtrek, gewicht, energieniveau’s, humeur, etc..
Té veel mensen blijven maanden lang in de illusie dat ze geen progressie maken, terwijl er wel
degelijk een hele hoop progressie wordt gemaakt.
Misschien ben je niet de 1kg verloren dat je had gehoopt te verliezen, maar ben je wél sterker
geworden op alle oefeningen uit je trainingsschema, voel je je energieker en is je middelomtrek met 1cm gedaald.
Tell me again; geen progressie?
De kans is groot dat je wél progressie maakt, maar gewoon op een andere manier dan dat jij
momenteel verwacht of naar zoekt.
Zoom eens uit en bekijk de big picture eens. Ik weet ZEKER dat alles wat jij momenteel doet
niet voor niets is en dat er wel degelijk stappen worden gezet.
Have some faith.

“

“Oooh, rustig aan, je hebt nog álle tijd!”
Dat zei echt iedereen tegen me toen ik tien jaar geleden voor mezelf begon.
Nu heb ik drie keer met mn ogen geknipperd en ben ik vandaag 29 geworden.
Ik sta volledig achter het idee dat je geduld moet hebben, maar iedereen die ouder is dan vier
kan bevestigen dat de tijd vliegt
We overschatten wat we binnen een jaar kunnen bereiken en onderschatten wat we binnen
tien jaar kunnen bereiken. Met dat in gedachten knal ik lekker door.
Als ik nu terugkijk naar de eerste paar jaar van het ondernemen, is de groei die ik op elk vlak
heb meegemaakt zo veel meer dan ik ooit had kunnen bedenken.
Maar de weg was écht heel lang, en écht heel zwaar.
En gevoelsmatig ben ik nog niet eens begonnen..
Dit jaar wordt weer het beste jaar dat ik tot nu toe heb gehad. Mark my words.
Perfect Performance Sport Clinics loopt steeds beter en dat blijven Dogan en ik met heel veel
plezier doorontwikkelen.
Het parfummerk Bedouin Parfums dat ik samen met twee geweldige vrienden, Dex en Rogier
heb, gaat knallen dit jaar.
En natuurlijk GuyDroog.com, samen met top coaches en goede vrienden Fidan en Gideon
(worden er nog meer dit jaar). En natuurlijk mn partner in crime Michael met zijn ongekende
loyaliteit en bewonderenswaardige work ethic.
Niet te vergeten dat ik élke stap van de weg gesteund wordt door mijn prachtige vriendin. Je
kán niet optimaal functioneren zonder een partner die oprecht begrip heeft voor wat je doet
en je de volledige vrijheid gunt om te blijven groeien. Dat kost onwijs veel tijd, en de meeste
mensen vinden dat zij het recht hebben op het merendeel van je tijd. Dat is lastig te combineren.
Last but not least, wil ik jullie ook allemaal weer ontzettend bedanken voor alle complimenten,
kritiek, berichten, mails, stemmen, opmerkingen, aanmerkingen en eindeloze support het
afgelopen jaar. Jullie zijn top. Meen ik echt.

“

Bij het overgrote deel van de mensen die dit leest en al jaren fantaseert over een goed fysiek
zal dit nooit tot vervulling komen.
En het is niet eens jouw schuld.
Want ondanks dat je denkt van wel, wil je het diep van binnen niet écht.
Je bent gevallen voor het resultaat, maar niet voor het proces.
Je wilt de top, maar wilt het klimmen overslaan.
En dáárom faal je steeds. Iedere poging, keer op keer.
En dáárom straf je jezelf steeds. En dáárom maak je jezelf wijs dat je tekort komt aan doorzettingsvermogen en wilskracht.
Maar het probleem is niet dat je doorzettingsvermogen tekort schiet. Het probleem is niet dat
je geen doorzetter bent en snel opgeeft.
Het probleem is veel simpeler dan de bovenstaande beschuldigingen.
Het probleem is dat jij dénkt (en probeert/hoopt) iets te willen, wat je eigenlijk helemaal niet
écht wilt.
Je wilt het resultaat, niet de moeite.
Je wilt de overwinning, niet het gevecht.
Hoe sneller je eerlijk bent tegen jezelf en dit accepteert, des te sneller je energie kunt steken
in iets waar je wel bereid bent voor te vechten.
Iets waarvoor je bereid bent het gevecht aan te gaan, de moeite te accepteren en te klimmen
voor het resultaat.
Want de vraag die je jezelf moet stellen is niet “Wil ik dit bereiken?”.
De vraag die jij jezelf zou moeten stellen is “Wil ik hier daadwerkelijk voor vechten?”
De mensen die een goed fysiek hebben óf ooit een goed fysiek zullen behalen zijn de gene die
de struggle om trainen en voeding héérlijk vinden. Dit zijn ook de mensen die uiteindelijk 2 x
het lichaamsgewicht van je vader kunnen squatten.

“De waarde van kennis wordt niet bepaald door wat je weet, maar
door wat je er uiteindelijk mee doet.”
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