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We weten allemaal dat meer bewegen, beter eten, mindful leven,… 
er voor zorgt dat we meer fut/energie krijgen en positiever door het 
leven wandelen.

De denkcel opleidingen heeft het gevoel dat het jachtig leven, de 
overvolle agenda’s en de drukke werksferen een negatief effect 
heeft op onze club en meer bepaald een negatieve impact heeft op 
het positief effect dat een voetbalspel/club zou moeten hebben.
De manier waarop onze medewerkers en leden zich naar de club 
begeven is soms zorgwekkend. Daarom lijkt het ons nuttig even stil 
te staan bij een aantal tips, die jou met een positief gevoel naar 
VCGD moeten brengen. Met de volgende tips hopen we het positief 
gevoel van iedereen te vergroten. Stiekem kan je onze syllabus 
misschien eens doorsturen naar iemand uit je omgeving, die nood 
heeft aan een extra duwtje energie (knipoog).

Waarom deze vorming?



ENERGIE
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Energie is een heel ruim begrip.

Fysieke invalshoek:

De kracht om te sporten

Mentale invalshoek:

De manier waarop je in het leven staat

Wat is energie eigenlijk?



Fysieke energie piekt rond ons 30ste

Na ons 30ste gaat de fysieke energie naar beneden

Mentale energie hangt af van de tegenslagen waarmee 

je geconfronteerd wordt

Door negatieve gebeurtenissen kan je je veerkracht verhogen

Wanneer hebben we het meeste energie?



Ja: zowel fysieke energie als mentale energie heb je voor een 

groot stuk zelf in handen

Werkt voor iedereen:

Gezond eten

Genoeg rusten

Voldoende bewegen

Beeld vormen van de individuele aspecten:

Te moe om ‘s avonds nog te spelen met de kinderen

Wens om wat positiever in het leven te staan

Van zodra je weet wat er fout zit, kan je er gericht aan 

werken, bv.: nee leren zeggen tegen je baas of elke dag voor 

het slapen gaan 5 dingen noteren waar je dankbaar voor bent

Kunnen we zelf ons energiepeil verhogen?



BLIJF IN BEWEGING
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Doorbreek de zitmarathon:

Beweeg elke dag minstens 30 minuten. Dat hoeft niet intensief te 
zijn, een wandeling is meestal al voldoende.

Heb je een zittend beroep? Zet je dan ieder half uur even recht 
en stap ieder uur eens rond.

Energie-tip: begin met hardlopen en zorg voor 
voldoende rust en daglicht.

Skip Blue Monday:

Wat is Blue Monday? Dat is de derde maandag van januari, het is 
dan koud, donker en de vakantie is nog heel ver weg. Voor veel 
mensen is dit de meest deprimerende dag van het jaar.

Aangezien het belangrijk is om te bewegen, kan je de derde 
maandag van januari eens een lange wandeling plannen. 
Bewegen zorgt ervoor dat er endorfines vrijkomen, die ervoor 
zorgen dat we vrolijk zijn.

Blijf in beweging



Ontspan je spieren: als je last hebt van spanningspijn of 

je lang zit voor je werk, stretch dan geregeld je 

schouders: ontspan je schouderspieren en druk je 

schouders in drie stappen steeds lager.

Zoek een sport die je ligt en iets dat je graag doet.

Doe je telefoongesprekken rechtstaand, op die manier 

rek je je spieren, ga je dieper ademen waardoor er meer 

zuurstofrijk bloed naar je hersenen stroomt.

Doe aan krachttraining. Uit een onderzoek is gebleken 

dat 50+’ers 30% sterker worden na drie maanden 

krachttraining. Je kan fietsen op een hometrainer, met 

gewichten werken of elke dag een aantal sit-ups doen.

Blijf in beweging



Tel tot 10.000. Probeer elke dag 10.000 stappen te zetten. Die 10.000 stappen 
komen overeen met een halfuurtje bewegen. Schaf je daarvoor een 
stappenteller aan, die meet hoeveel stappen je gezet hebt.

Voed je huid. Om je fit te voelen, is het belangrijk om op de juiste manier je 
huid te voeden. Noodzakelijk stoffen zijn:

Water: aanvoer van voedingsstoffen, afvoer van afvalstoffen. Voldoende water drinken zorgt 
voor een soepele huid.

 Vitamine A (Retinol): heeft een huid verjongend effect, zit in zoete aardappel, wortelen, 
mango en pompen.

 Vitamine C: helpt bij het opruimen van vrije radicalen en stimuleert de aanmaak van 
collageen, zit in citrusvruchten, zwarte bessen, rozenbottel, guave, chilipeper en peterselie.

 Vitamine D: werkt ontstekingsremmend, zit in vette vis (zalm, haring en makreel)

 Vitamine E: ruimt vrije radicalen op en zorgt voor een soepele huid, zit in groenten, 
plantaardige oliën, zaden, maïs en soja.

 Polyfenolen: beschermen tegen zonneschade en gaan huidveroudering tegen, zit in fruit, 
groenten, (groene) thee, koffie, rode wijn en chocolade.

 Kurkuma: werkt ontstekingsremmend, vind je in de supermarkt.

 Co-Enzym Q10: heeft een antioxidatieve werking, zit in tonijn, zalm en orgaanvlees.

Blijf in beweging



EET JE FIT EN GEZOND

-

MEER ENERGIE BEGINT 
BIJ DE JUISTE VOEDING
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Koop seizoenproducten, die zijn vers en bevatten veel vitamines.

Maak een goed ontbijt met trage koolhydraten, havermout is bv 
heel voedzaam.

Houd je vitamine C op peil, die bevordert het herstel en verhoogt de 
weerstand. Eet veel sinaasappelen, appelen, mandarijnen, kiwi’s, 
boerenkool en broccoli.

Eet twee tot drie stukken fruit per dag, fruit zit boordevol vitamines, 
vezels en andere gezonde voedingsstoffen. Laat je niet wijsmaken 
dat fruit ongezond is omdat er veel suiker in zit. Het bevat 
inderdaad (ongeraffineerde) suikers, maar ook veel vezels, en die 
zorgen ervoor dat de suiker langzaam door je lichaam wordt 
opgenomen. Zo voorziet fruit je langere tijd van energie. Dat is 
totaal iets anders dan het effect van toegevoegde suikers want dan 
krijg je een korte ‘suikerkick’ waarbij de afbraak van die suikers 
zoveel energie vragen dat je achteraf een suikerdip krijgt.

Eet je fit en gezond
-

Meer energie begint bij de juiste voeding



Sinaasappelen persen is niet hetzelfde als sinaasappelen eten, als je een 
sinaasappel perst, gaan alle vezels verloren en verlies je het effect van de trage 
opname van suikers.

Neem genoeg vitamine D op via zon- en daglicht, kom dus voldoende buiten. 
Daarnaast eet je best regelmatig vette vis, zoals zalm, haring en makreel. Ook 
eierdooiers bevatten veel vitame D. Drie eieren per week mag je zeker eten.

Ga voor superfoods, dat zijn voedingsmiddelen met een buitengewone 
hoeveelheid voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen, enzymen, aminozuren 
en antioxidanten. Ter vergelijking met de meeste andere voedingsmiddelen 
waar twee tot drie gezonde eigenschappen in zitten, bevatten de superfoods er 
vaak twaalf of meer: broccoli, rode biet, uien, havermout, eieren, gojibessen, 
açaibessen, quinoa en bijenpollen. Een favoriet van heel wat mensen is de 
avocado, deze vrucht bevat niet alleen veel vitamines en mineralen, het heeft 
ontstekingswerende eigenschappen en bestaat grotendeels uit enkelvoudige 
onverzadigde vetten zoals oliezuur (de zogenaamde goede vetten).

Een dipje? Lekkere ‘alternatieve’ recepten waarmee je de vermoeidheid uit je lijf 
tovert. Fruit, noten, zaden, vis,… vul je bord met telkens weer ander powerfood

 Ideetjes: zalmburger met avocado, zoete aardappel met kip, haver met kokos-mango en 
libanese quinaokuipjes

Eet je fit en gezond
-

Meer energie begint bij de juiste voeding



GENIET

-

MAAR MET MATE
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Zin in yoghurt? Kies Griekse yoghurt. Die bevat 2x zoveel 

eiwitten (belangrijk voor ons afweersysteem en voor de 

opbouw/onderhoud van onze spieren, weefsels en organen.

Voeding op een poot is beter dan voeding op twee poten, en 

dit is dan weer beter dan voeding op vier poten:

Paddenstoelen en groenten ipv kip en gevolgte en zeker ipv

zoogdieren.

Drink meteen na het opstaan 2 glazen water, dat helpt je 

lichaam om op gang te komen.

Noten zijn een ideaal tussendoortje, ze geven energie en 

verlagen het risico op hartziekten en diabetes. Opgelet, niet 

teveel van eten want noten bevat redelijk wat calorieën.

Geniet
-

maar met mate



Niet veel tijd om een ontbijt te maken? Maak een shake van 
kokosmelk, wat fruit en zaden. Is snel klaar en bevat heel wat 
voedingsstoffen.

Blijf in balans: Heb je teveel gegeten na een feestje, eet de 
dagen daarna wat meer groenten en ga eens een extra dagje 
sporten.

Varieer met water: water bevat verschillende mineralen en 
zouten, maar niet alle merken bevatten er evenveel of 
dezelfde: af en toe eens veranderen is aangewezen zodat je 
er voldoende van alles binnen hebt.

Ipv zakjes thee, poederthee. Bv. matcha-thee-poeder: de 
thee wordt niet alleen getrokken, je drinkt de gemalen 
theeblaadjes mee waardoor er 10x meer gezonde stoffen 
worden opgenomen.

Geniet
-

maar met mate



Eet elke dag drie maaltijden en drie tussendoortjes. Op die manier 
blijft je suikerspiegel binnen een bepaalde grens. Ga je eronder, dan 
krijg je nood naar suikerrijke snacks. Ga je erboven, dan kruipt je 
energie in het wegwerken van de glucose.

Eet niet teveel gefrituurd: het kost je veel energie om die te 
verteren wat zorgt voor een afgemat gevoel na de maaltijd.

In de praktijk gaat het om genieten van pure ingrediënten, waar je 
lichaam energie uithaalt:

Kies zoveel mogelijk voor natuurlijke producten: voeding die zo min mogelijk 
bewerkt is en zo dicht mogelijk bij de natuur staat (groeten, fruit, noten, 
zaden, vis, eieren, volle yoghurt, olijfolie…),

Verlies je niet in de details maar kijk naar het geheel: welke noten nu het 
gezondst zijn is niet belangrijk, wel: gezonde houding gaat over bewegen, 
gezond eten en genieten van het leven,

Beschouw gezond eten niet als een dieet waarmee je vanaf morgen begint: 
het is een houding, een manier van leven. Wees nieuwsgierig, ga op 
verkenning en begin met kleine stapjes (bv. het ontbijt).

Geniet
-

maar met mate



Eet je genoeg fruit? Hoe zit het met de zuivelproducten? 

Eet je niet te veel vetten? Dat kom je te weten op 

www.gezondheidstest.be, een gratis test die werd 

ontwikkeld door het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.

Op www.fitinjehoofd.be vind je 10 stappen om te komen 

tot een gezonder en gelukkiger leven. Je kunt er ook 

een test doen om te bepalen hoe jij omgaat met stress.

Geniet
-

maar met mate

http://www.gezondheidstest.be/
http://www.fitinjehoofd.be/


HOU JE GEEST

-

FRIS
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Denk positief:

Als er iets nieuws op je af komt, bekijk je dat als een uitdaging. 

Als je het als een uitdaging bekijkt, zal het je energie geven. Als 

je het als een bedreiging ziet, zal het je energie vragen. 

Focus je steeds op het positieve, niet op de mogelijke problemen.

Leer nee zeggen:

Op alles ja zeggen, vraagt veel energie. Leer daarom ook eens 

nee zeggen. Een klassieker: vraagt je baas je net voor je naar 

huis gaat of je snel nog iets kan doen? Oefen dan nu al je 

antwoord. Zeg bv.: Helaas heb ik daar nu geen tijd meer voor. Ik 

moet mijn kinderen gaan afhalen op school.

Hou je geest
-

fris



Een dipje?

Trek iets geels aan, van die kleur word je vrolijk.

Wees tevreden met wat je hebt:

Voortdurend verlangen naar de dingen die je niet hebt of kunt, 

vraagt veel energie. Hieronder 2 tips:

Schrijf elke dag drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. En, dat mogen 

kleine dingen zijn, bv.: de eerste lentezon. Hierdoor ga je bewuster genieten 

en na verloop van tijd heb je een mooie nota met kleine geluksmomentjes.

Maak bewuste keuzes: Hoe vaak zeggen we wel niet, ik zou wat meer moeten 

sporten maar ik heb geen tijd. Dat is niet waar, sla een TV-avond over en ga 

gaan sporten.

Blijf minstens een dag per week offline. Sociale media 

eisen voortdurend je aandacht op en dat vraagt energie.

Hou je geest
-

fris



Ruim op. Een rommelige omgeving veroorzaakt onrust 

in je hoofd en dat vreet energie.

Een drukke dag op het werk? Zet het geluid van je mail 

af. Het pling is een energievretende afleiding. Neem je 

de attitude aan van 3x per dag je mails te lezen en te 

beantwoorden.

Doe een lastig werkje s ochtends: dat is de meest 

productieve moment van de dag (voor velen). Een vaak 

gebruikte term wat dit betreft is DERK: Doe Eerst de 

RotKlus. Het gevoel dat je daar vanaf bent, geeft je een 

energieboost. 

Hou je geest
-

fris



Hou jezelf in de gaten.

Vergelijk dit met een auto: je moet regelmatig tanken of op 
onderhoud gaan, anders val je stil. Dat wil niet zeggen dat je niet 
eens in reserve kan zitten, je mag alleen niet negeren dat je in die 
reserve zit anders raak je op een bepaald moment niet meer verder. 
Een voorbeeld: als je voor een rood licht staat, ben je dan rustig of 
zit je te tokkelen op je stuur. Als je zit te tokkelen, is het tijd om wat 
rust in te bouwen.

Aanvaard of verander.

Franciscus van Assisi: “Geef mij de moed om te veranderen wat ik 
kan veranderen, de wijsheid om te accepteren wat niet kan 
veranderen, en het inzicht om het verschil tussen beide te zien”

Dat zijn heel wijze woorden.

 Bv.: je wordt ontslagen: het is normaal dat je boos of verdrietig bent maar zolang je de 
situatie niet aanvaard, zal je je moeilijk kunnen focussen op een nieuwe job. 

 Bv.: je bent een kilo bij gekomen: je kan zeuren maar het is zinvoller om te gaan sporten.

Hou je geest
-

fris



Stop met piekeren.

In je bed over alles en nog wat zitten piekeren helpt niet. Sta 

daar bij stil en stel je de vraag: hoe zeker ben je dat het zo gaat 

gaan. Stop met negatief te denken want het vreet energie.

Bv. je hebt een feestje en je bent bang dat je menu gaat mislukken. Hoe zeker 

ben je nu dat dat zo gaat lopen? Niet dus.

Zelf je geest trainen? Op www.itam.be vind je oefeningen om bv. je veerkracht 

en incasseringsvermogen te verhogen.

Doe min. een keer per dag iets waar je blij van wordt.

Hou je geest
-

fris

http://www.itam.be/


GUN JEZELF

-

GENOEG RUST
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Cijfers:

33% van de Belgische vrouwen hebben slaapproblemen,

26% van de Belgische mannen hebben slaapproblemen.

Waarom is ‘s nachts goed slapen belangrijk? Om overdag 
voldoende energie te hebben. Tips:

Slaap voldoende

Probeer altijd rond hetzelfde tijdstip te gaan slapen en op te staan

Sta meteen op als je wakker wordt

Blijf niet liggen woelen

Beter opstaan dan te liggen woelen

Maak je geen zorgen als je ‘s nachts een paar keer wakker wordt

Zet je wekker uit het zicht

Gun jezelf
-

genoeg rust



Slaap voldoende:

Een mens heeft tussen de 6 à 9 uren slaap nodig per nacht. Als 
je nog moe bent als je wekker afloopt, heb je te weinig geslapen.

Rond hetzelfde tijdstip gaan slapen en opstaan:

Doe dit ook tijdens het weekend, zo kun je een goede 
slaaproutine ontwikkelen.

Sta op als je wakker wordt:

Doe dit ook wanneer de wekker bv. pas binnen 15’ afloopt. Nog 
even snoozen is eigenlijk geen goed idee. Je moet je slaapcyclus 
aanhouden. Die cyclus bestaat uit 5 fasen en die moet je allemaal 
doorlopen om uitgerust te zijn. Als je blijft liggen, bestaat het 
gevaar dat je terug in slaap valt en aan een nieuwe cyclus begint, 
die je niet gaat afmaken. Dan krijg je een ‘groggy’ gevoel.

Gun jezelf
-

genoeg rust



Blijf niet liggen woelen | beter opstaan:

Val je niet binnen de 20’ in slaap, sta dan op, doe gedurende 10’ 
iets anders en probeer het dan nog een keer.

Het is ook belangrijk te weten dat je hersenen een bed moeten 
associëren met een plaats om te slapen, nooit met een plek om 
na te denken.

Maak je geen zorgen als je ‘s nachts een paar keer 
wakker wordt:

Het is normaal dat je af en toe wakker wordt. Het wordt pas een 
probleem als je daarna niet meer in slaap geraakt.

Zet je wekker uit je zicht:

Zeker als je een slechte slaper bent, zo kan je niet continu liggen 
kijken hoe laat het al is en hoeveel uur slaap je nog hebt.

Gun jezelf
-

genoeg rust



Adem vanuit je buik:

De energieleveranciers in je lichaam hebben zuurstof nodig om 
energie te kunnen produceren. Een goede ademhaling begint in 
je buik. Je moet je inbeelden dat er een ballon in je maag zit. Als 
je inademt, blaast die ballon op via je navel. Als je uitademt, 
loopt hij weer leeg. Zo geef je de organen in je buik een 
massage. Omdat je zo de lymfecirculatie stimuleert, help je je 
lichaam ook ontgiften.

Als je je linker neusgat afsluit met je rechter ringvinger en je 
adement door je rechter neusgat, dan stimuleer je je 
sympathisch zenuwstelsel. Je wordt wakker en alert.

Probeer elke avond hetzelfde slaapritueel te volgen. 
Zoals: tanden poetsen, pyjama aan, even lezen. Zo weet 
je lichaam dat het bijna bedtijd is.

Gun jezelf
-

genoeg rust



Tel je rustig:

Kan je niet stoppen met piekeren over een spijtig voorval, ga dan 
even zitten of liggen en tel op een rustige manier je ademhaling.

Eet 2 uur voor het slapengaan geen zware maaltijd 
meer. Je lichaam zal moeten werken om te verteren.

Maak je slaapkamer donker en niet te warm, 18° is 
ideaal.

Last van lage rugpijn? Slaap op je rug, last van 
brandend maagzuur? Slaap op je zij.

Ga 2 uur voor het slapengaan niet meer sporten. 
Sporten geeft je energie, waardoor je moeilijker in slaap 
valt.

Gun jezelf
-

genoeg rust



Krijg inzicht in je slaappatroon:

Evt. via een app. Bv. de app Sleep Cycle Alarm Clock: die analyseert 
je slaapfasen en maakt je wakker van zodra je in je lichte slaap komt 
en dus voldoende hebt geslapen.

Drink na 18u geen koffie of alcohol meer.

Middagdipje?

Een powernap laadt je op: de ideale nap duurt 10 tot 20 minuten 
wat net lang genoeg is om in te dutten maar niet lang genoeg om te 
diep te slapen want dat zou je nachtrust kunnen beïnvloeden. Een 
eenvoudige truc: ga liggen met een pen in je hand. Het moment dat 
je in slaap valt, zal je hand ontspannen. De pan valt op de grond, en 
jij schrikt wakker van het geluid: genoeg genapt.

Zet een uur voor het slapengaan de TV uit en leg je 
smartphone aan de kant. Het beeldscherm van de 
smartphone remt de aanmaak van melatonine (= stof die 
ervoor zorgt dat je slaperig wordt).

Gun jezelf
-

genoeg rust
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