Gefeliciteerd!!!
Je hebt nu eigenlijk de belangrijkste stap gezet die er is. Door je te laten informeren om iets te
veranderen in je leven. Dit is voor veel mensen het grootste struikelblok. Nu is het zaak dat wij
deze “Flow” doorzetten naar actie en uiteindelijk naar het einddoel.
Hiervoor je ligt het 3-stappenplan om je doelen en met name je stappen daar naar toe inzichtelijk
te maken. Niet alleen wat op een papiertje schrijven maar het is ook de bedoeling dat je het voor
je gaat zien dat het doel al behaald is. Voelen en inleven naar je doel toe is ook een heel belangrijk
aspect in dit plan. Het wordt een verhaal waarin JIJ de hoofdrol speelt en precies weet wat er in
elke periode gaat gebeuren, stap voor stap.
“Mind-set”, “Beweging en Voeding" & “Op weg naar je TROTS”. Dit worden de stappen in jouw
verhaal die je gaan leiden naar je einddoel. Wees hierin realistisch en vooral eerlijk tegen jezelf.
“Succes en geniet van het proces, het is tenslotte het proces waarin JIJ aan het roer staat”

STAP 1: Mind-set
De eerste stap naar jouw doel is je er mentaal naar toe zetten voordat je actie gaat ondernemen.
Een doel is een eindresultaat waar je trots op moet zijn. Kans van slagen hangt af van 2 dingen. 1)
is absoluut verlangen en 2) absolute noodzaak. Als er 1 van toepassing is is de kans heel groot
dat jij je doel gaat halen. Het resultaat moet je al voor je kunnen zien en voelen. Vooral het laatste
is wel een belangrijke factor in het geheel. “Wat/hoe voel jij je als je het voor je ziet dat jij je
einddoel hebt behaald? Als je dat gevoel hebt dan heb jij je eerste koers naar je doel/trots
uitgezet. Hoe groter het verlangen en/of de noodzaak hoe duidelijker die koers voor je wordt. Dus
hoe kleiner de kans is dat jij van je koers gaat afwijken.
Dit noemen wij programmeren van je mind. Het is
niks anders dan je navigatie aanzetten voor in je auto.
Als je deze instelt wil je ook graag op de juiste
bestemming aan komen. Dit is precies hetzelfde. De
eindbestemming is dat jij je fysiek wil verbeteren in
welke manier dan ook. Al is het je conditie
verbeteren, sterker worden, afvallen, leniger worden
etc etc. Wat je doel ook is je computer/ je mind moet
opnieuw ingesteld worden je lichaam in beweging te
krijgen naar je einddoel.

“Als men het
apparaat wil modi ceren dan
moet men de computer
herprogrammeren”
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-Jody Simons-

1. Visualisatie:
Zoals hierboven al verteld is begint het met het inzien dat jij je doel behaald hebt.
2. Realisatie:
Wees realistisch met het stellen van doelen. Als je bijvoorbeeld de marathon wil lopen over een
week en je bent geheel ongetraind is de kans van slagen nihil.
3. Subdoelen:
Het zetten van kleine doelen op weg naar je einddoel zijn als ware tussenstations. Beeldt je een
treinrails in en jijzelf zit in de trein. Het einddoel heb jij bepaald, de weg ernaar toe is nooit een
rechte weg en er moet ook regelmatig ergens gestopt worden. Dit doe je op jouw bepaalde
tussenstations. Naast dat je het duidelijk voor jezelf maakt, is de weg erna toe ook haalbaarder
geworden, tevens het behalen van een tussenstation is ook een doel. Hier kan/mag (moet) je ook
trots op zijn.
4. Hulpdiensten:
Hulpdiensten zijn belangrijk om je te helpen als je ontspoort raakt en/of de vlam uit de trein gaat.
Zorg dat je vooraf al je hulpdiensten al hebt ingeschakeld/ op de hoogte hebt gesteld dat jij voor
je doel gaat. De tip is wel dat jij deze zorgvuldig uitzoekt. Je hebt ook mensen die tegen je kunnen
gaan zeggen dat het niet nodig is, of dat jij jezelf niet zo moet uitsloven of iets dergelijks. Deze
mensen worden ook: “No -Sayers”
genoemd en ze zijn er altijd en
overal.
5.Omcirkel jezelf:
“Jij bent het gemiddelde van de 7
personen waar jij mee omgaat”.
Zorg ervoor dat jij de
“leermeesters/inspirators/positieve
mensen” om je heen hebt. Dit zijn
mensen waar je tegen opkijkt,
waaraan jij je optrekt, waarbij jij je
jn voelt etc. Deze zorgen voor
extra brandstof voor in de trein en
zullen je indirect helpen om je
einddoel te behalen.
6.Stick to the plan:
Eenmaal je plan gemaakt houdt jij
jezelf er ook aan! Dat klinkt
eenvoudig maar een e ectief en e ciënt plan in elkaar zetten is stuk lastiger. Je kan niet zomaar
lukraak wat zeggen en dan met de hoop dat het een keer uitkomt. Naast dat jij je doel voor ogen
ziet is het noodzakelijk dat jij precies weet welke stappen je moet nemen naar je doel. Hoe
strakker, gedetailleerder jij dit doet, des te kleiner de kans is dat jij voor verrassingen komt te
staan.
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Het maken van een plan:
Doe dit aan de hand van de SMART methode.
= Speci ek
M
= Meetbaar
A
= Acceptabel
R
= Realistisch
T
= Tijdsgebonden
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Goal setting:
Waar en hoe moet je nu gaan starten om je koers uit te zetten naar je doel waar je trots op kan
zijn?

Speci ek:
• Wat wil je bereiken?
• Wie zijn erbij betrokken?
• Waar vindt het plaats?
• Wanneer vindt het plaats?
• Waarom wil je dit bereiken?
Meetbaar:
• Hoe is het te meten? (Denk hierbij aan kg’s, afstand, gewicht tillen etc)
• Welk resultaat levert het op?
Acceptabel:
• Is het doel voor jezelf aanvaardbaar; sta jij achter je doel?
• Is het doel logisch gebaseerd op huidige of eerdere omstandigheden, gebeurtenissen of
gedragingen?
• Is er voldoende draagvlak om je doel te bereiken; staan bijvoorbeeld de mensen om je heen
achter je doel
Realistisch: (Relevant)
• Is het doel haalbaar?
• Kan het passen in je dagelijkse leven?
• Is je plan uitvoerbaar; zijn de stappen richting het doel aanvaardbaar en haalbaar voor alle
betrokkenen?
• Zijn de kennis, mogelijkheden en middelen aanwezig om het doel te halen?
• Is het doel niet te eenvoudig te behalen? Je moet er tenslotte wel TROTS op zijn.
• Is het doel relevant? (Denk hierbij aan gezondheid, een sport die je wilt beoefenen etc)
Tijdsgebonden:
• Wanneer start de activiteit?
• Wanneer wordt deze actie beëindigd?
• Wanneer is je doel behaald?
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SMART leerdoelen formuleren
Wanneer je een plan volgens SMART formuleert houd je dan aan de volgende regels:
1. Begin je doel met ‘ik’.
2. Volg ‘ik’ op met een doe- of
meet-woord: maak, kan, ken,
heb inzicht in, begrijp, pas
toe, weet, etc.
3. Beschrijf hierna SMART in
concrete woorden in
meetbare termen wat je doel
is om te leren: je doel ofwel
vaardigheid.
a. Niet: Ik ga sterker worden.
b. Wel: Ik zorg ervoor dat ik
m i j n e t e n i e d e re d a g
bijhoud en dat ik alles geef
tijdens de trainingsdagen.
Ga vervolgens na wat je moet
doen om dit doel te bereiken. Schrijf eventueel een stappenplan op en maak een
tijdsplanning waar je je aan houdt. Plan daarbij evaluatiemomenten in met je coach om
eventueel je planning of je doelen bij te stellen.

STAP 2: Beweging en voeding
Beweging en voeding is onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat je doelstelling ook is. Zonder
brandstof (voeding) geen beweging. Als men er ook nog eens voor zorgt dat de brandstof zuiver is
gaat het apparaat soepeler bewegen.
In de 2e stap naar je einddoel gaan we het hier over hebben. We moeten in beweging komen om
uiteindelijk jouw doel te halen. Want zonder beweging geen GROEI, dit geldt zowel fysiek als
mentaal.

“Stilstaan is
achteruit gaan”
Met bewegen wordt bedoeld dat alles op een verantwoordelijke
manier eruit gehaald moet worden, wat er momenteel in zit om zo
je grenzen op te zoeken. Deze grenzen moeten worden opgezocht
omdat jouw doel nooit BINNEN je grenzen ligt maar (ver) daar

buiten.

En om jouw doel te bereiken hebben we (veel) goede voeding nodig. Slap aan de start beginnen,
begin je de wedstrijd al met 5-0 achterstand. En je wil natuurlijk wel zo makkelijk/e ciënt mogelijk
van start gaan. Goed eten is niks anders dan je voorbereiden op de taak om jouw doel te
bereiken.

“Je niet voorbereiden is je
voorbereiden om te FALEN”
Wat is nu precies goed eten?:
Voor de meeste onder ons begint goed eten puur met hetgeen dat men weet wat men eet.
Daarnaast moet men het eten ook bijhouden. Al het eten heeft een energiewaarde oftewel
calorieën genoemd. Deze calorieën zijn bij te houden. Voorheen moest deze geteld worden en dat
is een intensief werkje. Tegenwoordig is er voor alles wel een app te vinden en dus voor dit
onderwerp ook. Hier voert men de calorieënbehoefte per dag in en men moet dan het alleen nog
aangeven wat in de app wat men eet. Dit moet men doen door alles we ze eten te registeren en
de app rekent alles uit. Easy! De app die wij gebruiken is My Fitness Pal. Er is een betaalde versie
en gratis versie. Bij de betaalde versie kan men ook hun Marco’s invullen en bij de gratis versie
alleen de calorieën. Hoe strakker men het afstemt in de app door bijvoorbeeld ook de macro’s aan
te geven hoe secuurder men te werk gaat (deze zijn te berekenen door onze coaches). Maar als
de meeste onder ons de gratis versie aanscha en dan is de kans groot ze resultaten boeken.
Als je moeite hebt met een voedingsplan opstellen dan kunnen onze coaches je daarmee helpen.

ffi

ff

fl

Wat is goed bewegen?
Goed bewegen begint eerst bij verantwoord bewegen. Daar is het volgende voor nodig: goede
houding, mobiliteit, exibiliteit, (juiste) techniek en functionele belasting. Als dit allemaal onder de
knie is kan men de grenzen op gaan zoeken van hun kunnen. Vaak ligt de oplossing in de
simpelheid. Bijvoorbeeld: kan je zonder klachten 1km hardlopen in 5min. Probeer dan de
volgende keer diezelfde 1km sneller te lopen dan 5min of maak de afstand iets groter. Dit zijn nu

enkele voorbeelden om de
grenzen op te zoeken.
De grenzen opzoeken is
nooit makkelijk en zeker niet
om door te zetten voor het
gewenste (eind)doel. Als het
zo makkelijk zou zijn dan
had iedereen hun doel wel
behaald. Je moet hier hard
voor werken en dus ook
goed voorbereiden. Naast
de fysieke uitdaging, gaat
het ook mentaal zwaar
worden. Deze gaan altijd
hand in hand met elkaar. Als
je dit doet, op welk niveau
ook dan zal men progressie
ervaren. Of men nu
atletisch, on-sportief, jong,
op leeftijd is etc etc..

“Elke fysieke drempel gaat
gepaard met een mentale
drempel”
-Jody SimonsSTAP 3: Op weg naar je TROTS
Doorzettingsvermogen, wilskracht, kleine successen vieren.
De juiste mind en het uitgewerkte plan, het kan niet meer mis gaan…..toch? Als je deze 2
op een lijn hebt staan dan kan het toch alleen maar naar succes leiden? Helaas is niks
minder waar… In de vorige 2 stappen heb je met name je koers uitgezet. Dit heeft als het
goed is je motivatie, inspiratie en
inzicht gegeven. Nu is het zaak dat
jij dit met wilskracht en
doorzettingsvermogen het tot een
goed einde gaat leiden. Als je al
aan jezelf hebt opgemerkt dat je
het ontbreekt aan wilskracht, pas
dan je plan aan. Plan de
tussenstops (subdoelen) dichter op
elkaar en gun je de tijd om het
einddoel te halen. Zo ervaar je
vaker successen waardoor de
motivatie hoog blijft, tevens zal de
wilskracht groeien. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat wilskracht te trainen is,
net zoals een spier te trainen is. Met het lijf moet je ook niet alles ineens kunnen en of

willen doen. Dit zal geleidelijk moeten gaan en gaat volgens een aantal regels. In de
sportwereld wordt dit ook wel "De Wet van Supercompensatie" genoemd.
Wees reëel met de stappen die je moet maken naar je doel, zorg ervoor dat jij TROTS
wordt op jezelf!

“Als je iets wilt wat je nog nooit hebt
gehad, dan moet je iets doen wat je nog
nooit hebt gedaan”
Veel succes met het volgen van je plan naar jouw doel!

