


Webinar:

How to design your optimal beach-body 
program (during Corona).

Wat je minimaal moet weten om jouw ideale lichaam te 
behouden of er naar toe te werken (tijdens Corona).

Sander Aelberts 
Docent – trainer/coach - trainingsadviseur



Wil jij ook jouw Beach-body creëren of behouden. 

Sterke wil

Willen

Kunnen Moeten

Kunnen Moeten



What’s your why



Waarom wil je jouw lichaam behouden/veranderen?

Eigenwaarde

Intrinsieke

MotivatieSelf-efficacy

Zelfbeeld

(Zeggelaar et al. 2017, 2020)

Ik doe ertoe!

Ik geloof in 
mijn kunnen?

Ik wil dit, ik ga 
ervoor!



Welke emotie zoek je, en waarom zoek je dit?



En nu? Strategieën om gedrag te veranderen!

Ondersteunende 
methoden!

• Acceptance and Commitment
• Transactionele analyse
• Neuro linguïstisch 

programmeren
• Systemisch werk
• Voice dialogue
• Oplossingsgericht werken



Manage your expectations



Measure your startingpoint



Kennis vergaren



(Rosling, H., 2018)

Ondersteunende inzichten!
“Feitenkennis”

Menselijke instincten:

• De neiging om de wereld in 2 tegengestelde groepen te verdelen..
• De neiging eerder het slechte dan het goede te zien..
• De neiging om angst te verwisselen voor werkelijkheid ..
• De neiging zaken uit verhouding te zien (absoluut vs relatief)..
• De neiging om te generaliseren..
• De neiging om dingen te accepteren zoals ze zijn (lot denken)..
• De neiging om simpele zaken als aantrekkelijker te zien..
• De neiging om zondebokken te zoeken, 1 duidelijke reden..
• De neiging om urgentie te voelen, nu of….



Create your beach-body succes plan

Voeding

Training

Lifestyle



Create your beach-body food-plan



Create your beach-body training-plan



Create your beach-body lifestyle-plan



WHY

EXPECTATIONS

TEST

PLAN

TEST 

EXECUTE

REFLECT

Bezint eer ge begint

Beach body proces:



Stappenplan naar jouw beach-body 
Stap 1: Beslis dat je gaat werken aan 
verandering

Stap 2: Formuleer jouw doel(en) smart.
Blijf autonoom (zijn het nog steeds 
jouw eigen doelen  

Stap 3: Vergaar kennis

Stap 4: Maak jou beach-body plan

Stap 5: Community (vind jou succes 
buddies)

Stap 6: Behoud en vergroot              
geloof in eigen kunnen

Stap 7:  Reflecteer je eigen ervaring(en)

Stap 8: Verwachtingen managen

Stap 9: Test beginsituatie en her-test 
vorderingen en mentale bevindingen 
omtrent de vorderingen

Stap 10: Voer het (aangepaste) plan uit



Know your enemy



Dare to face your enemy



Vragen?
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