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VOORWOORD 
Lieve lezer, welkom in een stukje uit mijn leven. 

Ik gebruik bewust het woordje lieve want ik ben ervan overtuigd 
dat liefde veel kan overwinnen en dat liefde een hoop goed maakt in 
je leven. 

Met dit boek wil ik mijn verhaal delen met jou, een verhaal met 
veel uitdagingen en tegenslagen die ik heb overwonnen in mijn 
leven. 

Wat ooit begon als een persoonlijk dagboek en een document om 
een aantal nare gebeurtenissen uit mijn leven een plekje te geven 
en af te sluiten is uiteindelijk een boek vol wijze lessen, quotes, tips 
en leermomenten geworden. 

Al deze gebeurtenissen deel ik uiteraard ook in dit boek en als ik 
iets zou mogen bereiken dan is het wel dat jij een waardevolle les of 
leermoment hieruit kunt halen. 

Of je nu ondernemer bent of niet, dit boek is zo nu en dan 
geschreven met zelfspot, een knipoog, een traan, maar ook zeker 
met een lach. Dit boek is voor iedereen. 

Ik hoop dat ik je met dit boek kan inspireren, motiveren en jou 
een hart onder de riem kan steken als je een bepaalde gebeurtenis 
of levensfase uit dit boek herkent. 

Dit boek is vooral gericht voor jou, als jij al het mooie in dit leven 
niet meer kan zien en als het licht in jouw leven niet meer kan 
schijnen. Ik hoop dan ook oprecht dat ik met dit boek wat 
duisternis in jouw leven kan doen laten verdwijnen. 

Dit boek draag ik op aan mijn moeder, aan wie ik een hele 
belangrijke les en inzicht heb te danken en dat is: Alles komt goed. 

Aan mijn lieve vrouw Debora en mijn kinderen Nelleke en Mathijs 
heb ik alles te danken wat ik heb en waar ik op dit moment sta in 
het leven. Dank jullie wel! Ik dank ook God die me de kracht en het 
vertrouwen gaf, ook al snapte ik soms zijn plan niet. 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HARD 
Soms zijn er momenten in je leven dat je terugkijkt en je denkt: 

Ongelooflijk, wat is dat hard gegaan. 

En als ik de afgelopen 15 jaar moest omschrijven met één woord 
dan is dat HARD. 

Letterlijk en figuurlijk. Meer dan 15 jaar geleden startte ik als 
zelfstandige mijn eigen fitnessbedrijf.  

Om precies te zijn; ik nam een sportschool over van een 
werkgever waar ik in de avonduren en weekenden een aantal uren 
werkzaam was als fitnesstrainer. Die overname kwam op het juiste 
moment omdat ik op dat moment geen werk had, nadat mijn 
contract bij een drukkerij niet werd verlengd. Malaise en terugloop 
binnen de grafische sector. 

In de avonduren en zaterdagen werkte ik in die tijd als 
fitnessinstructeur en aerobic leraar en kon vanuit die positie de 
sportschool overnemen. Hypotheek verhogen op het huis en alle 
zekerheden en vastigheid achtergelaten, was ik vanaf dat moment 
ondernemer. Een baan van 9 tot 5 was toch al niets voor me ;-) 

En het is hard gegaan en zoals ze zeggen, de jaren zijn voorbij 
gevlogen… en op sommige momenten zijn de jaren hard geweest. 
Keihard zowel zakelijk als privé. 

Als ondernemer ben je eigenlijk stapelgek. Stapelgek om al je 
zekerheden, rechten, vastigheid en toch wel gesettelde leven als 
werknemer op te geven. 

Net gestart als ondernemer dan mag je blij zijn dat je jezelf een 
minimaal inkomen kan uitkeren en aan pensioen, verzekering, 
sparen en vakantiedagen hoef je helemaal al niet te denken. 

Wat krijg je daar dan allemaal wel niet voor terug zal je denken? 

Al het risico dat je loopt als het misgaat, de onzekerheid, stress en 
spanning en vaak ook armoede. Daar moet je toch niet aan denken.
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Daar moet je inderdaad niet aan denken. 

Je hebt een droom, een passie en je wilt veel mensen helpen op 
jouw manier en je wilt het doen op jouw manier omdat je het beter 
weet. Daar ben je ondernemer voor geworden. 

Eigen keuzes maken … en vrijheid; dat was mijn drijfveer! 

Vrijheid, daar kom ik later nog op terug. 

Is het dan alleen maar kommer en kwel en een straf om 
ondernemer te zijn? 

Welnee en dit boek is ook niet bedoeld om jouw dromen en passie 
onderuit te halen. 

Dit boek is om jou een zetje in de juiste richting te geven als het 
tegenzit. Op welk gebied dan ook. Met dit boek wil ik je inzichten en 
manieren geven waardoor jij door kunt breken op de moeilijke 
momenten in je leven. Ervoor zorgen dat jij die ene stap vooruit 
kunt zetten als je voor je gevoel tien stappen achteruit wordt gezet. 

Ik wil jou een hart onder de riem steken voor de momenten dat je 
denkt “waar doe ik het allemaal voor”? Met dit boek wil ik jou 
motiveren en inspireren als het leven hard is. En die momenten 
gaan zeker komen. Daar weet ik alles van. 

 7



 8



ZELFSTANDIG 
ONDERNEMER 

Mijn reis als zelfstandig ondernemer begon dus meer dan 10 jaar 
geleden met een droom, een passie en een doel. 

Een doel om alles beter te doen dan wat ik daarvoor in mijn leven 
had gedaan, het beter te doen dan mijn huidige baas en alle eerdere 
werkgevers die ik in mijn grafische carrière had versleten. 

Ik wist dus vooral wat ik niet wilde en wat ik wel wilde. Vrijheid en 
onafhankelijkheid. 

Vooral ook financiële onafhankelijkheid, want geld maakt 
gelukkig dacht ik toen. 

Nooit meer zorgen over geld, nooit meer stress en altijd leven 
zoals ik dat wilde. Bovenal gelukkig zijn, dat zou mooi zijn. 

Rijk hoefde ik niet te worden, dat ook weer niet. Want rijke 
mensen zijn nare mensen had ik thuis geleerd. Ik heb inderdaad 
ook van dichtbij mensen meegemaakt die naarmate ze rijker 
werden meer en meer veranderden in ronduit nare mensen.  

Ik wilde me nooit meer druk maken om wat dan ook, dat leek me 
wel wat. Hoe naïef kon ik zijn denk ik nu. 

De jaren daarvoor had ik een aantal banen gehad in de grafische 
sector en nadat mijn laatste contract niet werd verlengd, werd ik 
dus werkloos. Ik zat dus voor het eerst in mijn leven in de WW. 

Ik had dan wel mijn parttime uurtjes als trainer in een 
sportschool maar had geen spaargeld en bij een bank hoefde ik ook 
al niet aan te komen. Ik had immers een enorme hypotheek. Mijn 
situatie was op dat moment dan ook verre van ideaal.  

Maar goed, ik had een droom en een passie en ik had een 
sportschool overgenomen die wel wat aandacht kon gebruiken. Na 
wat klus- en verbouwwerkzaamheden kon ik aan de slag als 
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ondernemer en baas. Want naast de sportschool had ik ook 
werknemers overgenomen. 

Vanaf dat moment stapte ik in een rollercoaster. En een 
rollercoaster die gaat hard … keihard. 
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Uitbreiding onderneming 2006 
in Katwijk met tweede locatie: 
Fitxpress.

Coachen van vrouwen in de 

personal training studio.

Mijn eerste sportschool Fit & Shape op de bovenverdieping bij 
voetbalvereniging F.C Lisse. In 2003 overgenomen en waar de 
rollercoaster begon.
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POEN MET JE 
PASSIE 

Nooit zal ik dat gevoel vergeten, mijn eerste zelfverdiende omzet. 
Een omzet van 300 euro midden in de zomer tussen de verfblikken 
verdiend. 

Ik had daarvoor een paar zomerabonnementen verkocht en gaf 
een paar groepslessen tijdens de zomermaanden om de klanten 
letterlijk en figuurlijk warm te houden voordat het nieuwe seizoen 
in september weer begon. 

Wow … 300 euro; man wat was ik trots. Ik had mijn droom 
gerealiseerd en ik deed wat ik wilde. Ik had van mijn hobby mijn 
beroep gemaakt en ik volgde en leefde mijn passie. 

Ik volgde mijn droom, maar moest daar wel wat voor opgeven. 
Maar dat maakte niet uit. Dit is wat ik wilde. Ik verdiende mijn geld 
met mijn passie, wat wilde ik nog meer? 

Wat in een zomer begon met 300 euro en iets meer dan 200 
klanten groeide uit tot een gemiddelde sportschool met meer dan 
400 klanten. 

Hard werken en veel uren maken maar hé, ik leefde en ademde 
sport en fitness. Voor 5 lessen per dag en 30 in de week draaide ik 
mijn handen en voeten niet om. Spinning, pump, step, yoga 
aerobic; je kon me er voor wakker maken. 

Dit was mijn leven en ik wilde niets, maar dan ook niets anders. 
Maar ooit zou ik de vruchten plukken van het vele en harde werken. 
Ooit had ik alle vrijheid en was ik niet langer meer een slaaf van 
mijn bedrijf. Want dat was hoe het, als ik eerlijk tegen mezelf was, 
op dat moment voelde. 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Allemaal oprechte en dankbare reacties van bijzondere vrouwen. 
Echt supertof en dankbaar om al deze vrouwen te mogen helpen.
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VROUWEN 
Over de vraag hoe het zo komt dat ik altijd tussen de vrouwen 

werk en voornamelijk alleen maar aan vrouwen les en instructie 
geef,  kan ik heel duidelijk zijn. 

Het geeft ontzettend veel voldoening en het is ontzettend 
dankbaar werk wanneer je ziet dat vrouwen hun doel bereiken. 
Wanneer een vrouw fitter, slanker, energieker en krachtiger in het 
leven staat, dan is een vrouw gelukkig. En om daarbij te kunnen 
helpen, dat is waanzinnig mooi om te doen.  

Een vrouw die gelukkig is en goed in haar vel zit die straalt dat uit 
en geeft dat over aan de mensen om haar heen. Man, kinderen en 
andere dierbaren die willen niets liever dan dat ze gelukkig is en 
wanneer dat werkelijk zo is, dan ontstaat er magie. 

Een sterke, krachtige en gelukkige vrouw is magisch. Dat is de spil 
van het gezin en dan is alles goed … dan valt alles op zijn plek. 

Liefde en geluk, dat is waar het in het leven om gaat. 

Het is mijn passie om dagelijks vrouwen in onze studio te 
ondersteunen met hun gezondheid en ervoor te zorgen dat ze het 
allerbeste uit zichzelf weten te halen. 

Dat niet alle vrouwen gelukkig zijn in het leven, dat heb ik aan den 
lijve ondervonden. 

Een andere reden dat ik veel met vrouwen werk is omdat ik niet 
zo’n “mannen man” ben. Ik heb bijvoorbeeld niet veel met 
traditionele sportscholen gehad, terwijl ik toch bij een aantal heb 
gewerkt en zelf een sportschool heb gehad.  

Vaker was ik te vinden in de groepsles zaal tussen de vrouwen 
want het gaf mij veel meer voldoening om over de step te vliegen en 
van links, rechts, voor, achter de zaal te verkennen. 

Letterlijk iedere dag moest ik van mezelf een les volgen, maakte 
niet uit wat, als ik maar kon bewegen op muziek. Een step junkie 
was geboren.  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Ik was dus die gast in de aerobicles en ben zodoende ook “ontdekt” 
en aangespoord om een opleiding te volgen en om les te gaan 
geven. En de rest geschiedde. 
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DE DAG DAT MIJN 
LEVEN 
VERANDERDE 

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar sommige dingen die je 
meemaakt in je leven vergeet je nooit meer en staan in je geheugen 
gegrift. Dingen die je leven totaal op zijn kop zetten en die je kijk op 
het leven in één klap veranderen. 

Het was een rustig ochtendje, een rustig lesje ook. 
Donderdagmorgen spinning en een mannetje (vrouwen) of 7, 8 
denk ik. 

Ik had mijn les er net op zitten en een douche gepakt. Oftewel 
weer fris en fruitig voor de rest van de dag. Wat bleek nog een lange 
dag en nacht te zullen worden. 

Natuurlijk weet je wanneer iemand somber of ongelukkig is en 
zeker bij een depressie maak je je zorgen om iemand. Ook al weet je 
niet precies wat je moet doen en hoe je iemand kan helpen. 

Van het ene op het andere moment wist ik … mijn leven zou nooit 
meer hetzelfde zijn. 

Net zoals alle andere belangrijke en radicale veranderingen in 
mijn leven zoals de WW, ondernemer worden, geen vader kunnen 
worden, scheiding, burn-out. 

Het zou anders zijn, alleen nu had ik er niet zelf voor gekozen. Ik 
ben van mening dat de stappen die je zet, de keuzes die je maakt en 
de acties die je neemt in je leven een bepaald gevolg met zich mee 
brengen.  

Dus veel van wat mij is overkomen is een gevolg van wat ik heb 
gedaan of vooral niet hebt gedaan. Verantwoording voor je eigen 
keuzes en fouten nemen dus. En voor niet de schuld buiten jezelf 
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zoeken of slachtoffer blijven omdat het leven zo oneerlijk is. Want 
oneerlijk is het leven. Dat is een feit en als je dat beseft en weet dat 
er tegenslagen op je pad komen, dan kun je er al beter mee omgaan. 

Even terug naar die ene dag die mijn leven 
veranderde. 

Het ging om mijn moeder, we waren al een tijd bang dat het niet 
zo goed ging met haar. We wisten dat ook. Niet dat daar veel over 
werd gesproken, maar het kwam door de tijd van het jaar. Letterlijk 
de blaadjes is wat ze aangaf. Alles komt goed zei ze altijd. 

Je houdt overal rekening mee als het niet goed gaat met iemand 
maar dit? Dit nooit! 

Dat verzin je in je meest nare dromen nog niet eens. Mijn moeder 
was die ochtend van de flat gesprongen waar ze de laatste jaren met 
mijn vader woonde. Bizar om dit zo te typen maar het is zoals het 
is, ik kan het nu eenmaal niet anders formuleren. 

Ik kan het niet verbloemen of mooier maken dan het is. Ze had 
gekozen voor zelfdoding, zelfmoord en zichzelf van het leven 
beroofd zoals dat heet. 

Dat heb ik nooit geloofd, want moord en beroving is voor boeven 
en schurken en dat was mijn moeder absoluut niet. Iemand kiest 
niet voor deze weg om zichzelf van het leven te beroven. 

Mensen met een depressie zien het mooie in het leven niet meer. 
Wanneer het alleen maar donker en duister is in je leven, dan kan 
het licht niet meer schijnen. Dan zie je geen andere uitweg meer 
dan jezelf te verlossen van alle pijn, verdriet en wanhoop. 

Wanneer je echt niet meer je geluk in je leven kan zien en vinden 
… ik ben haar later gaan begrijpen. Nadat alle boosheid, woede en 
vragen niet meer de overhand hadden uiteraard. 

Het zou dus een lange dag en nacht worden die donderdag 18 
oktober 2017, want die nacht om 01.30 uur stonden we weer buiten. 
Bij de draaideur van het ziekenhuis zonder moeder en een gebroken 
vader. 
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“Moeten we nog een pyjama komen brengen?” vroeg ik nog aan 
de nachtzuster. Denkende dat mijn moeder na een paar dagen weer 
naar huis zou komen. Het zou nooit meer hetzelfde zijn. 
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MINDSET 
Vanaf toen besloot ik nooit meer ongelukkig te zijn, althans niet 

blijvend. 

Ik besloot om er alles aan te doen om mijn hoofd weer goed te 
krijgen en altijd positief te zijn. 

Als fitness en afslankcoach weet je wat de effecten zijn van hoe je 
met je lichaam omgaat en hoe je voor jezelf zorgt. 

Wat je in je lichaam stopt qua voeding, hoe je beweegt en hoe je 
denkt; dat bepaalt grotendeels hoe je in het leven staat. Hoe jij je 
voelt en hoe je lijf functioneert; dat staat of valt met deze drie 
punten. 

Voeding, Beweging, Mindset. 
Mindset staat voor de manier waarop jij denkt over jezelf en dan 

vooral over je kwaliteiten en waartoe je allemaal in staat bent. 

Een gezonde levensstijl waar alles in de juiste balans is, houdt in 
dat je voor het overgrote deel gezond eet en drinkt, voldoende 
lichaamsbeweging hebt en dat je een positieve instelling hebt. 

Is dat makkelijk? Nee maar zeker niet onmogelijk kan ik je 
verzekeren. 

Coaching en mindset is wel heel erg bepalend voor je gezondheid 
en hoe je in het leven staat heb ik gemerkt. 

Hoe, waardoor en door wie wordt je beïnvloed? Met wie ga je om? 
Wat lees je dagelijks? Wat zie je? Wat hoor je? Hoe denk je en wat 
denk je? Dit is zo krachtig. 

Dit alles bepaalt hoe jij in je vel zit en hoe je omgaat met alles wat 
je overkomt en met wat er op je pad komt. 

Je mindset is eigenlijk niets anders dan een gedachtepatroon. 
Mindset is de manier waarop jij denkt. Een patroon van gedachten 
die je elke dag en nacht kan bezighouden. 
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Onze mindset komt voort uit conditionering. Conditionering is 
het uitvoeren van onbewuste handelingen en gedragingen die 
voortkomen uit het verleden.  

Wanneer we jong zijn, vanaf de geboorte tot we een jaar of 3 zijn, 
worden we gevormd door de opvoeding. En de opvoeding is 
medebepalend voor de manier waarop we later gaan denken als 
kind, tiener en ook als volwassene. 

Je mindset is net als een computer 
Onze mindset kun je zien als een computer. Een computer is een 

zeer geavanceerd apparaat, maar we doen even alsof een computer 
maar twee onderdelen heeft: Een harde schijf en het 
werkgeheugen. Je moet weten dat ons gedrag voor 95 procent uit 
onbewust en 5 procent bewust gedrag bestaat. 

Stel je voor dat je onbewuste gedrag die harde schijf is. Al jouw 
herinneringen en alle ervaringen die je hebt worden hier 
opgeslagen. Deze ervaringen en herinneringen zijn hetzelfde als 
alle opgeslagen bestanden op een computer.   

De bestanden op de computer kun je wijzigen, veranderen en 
weggooien in de prullenbak. Daarvoor moet je dan wel eerst bij het 
werkgeheugen kunnen komen.  

Dat is de plek waar het bewuste gedrag zit. Zodra je een bestand 
hebt geopend, kun je dit bestand  aanpassen.  

Het probleem is dat we als mens vaak te veel dingen willen 
veranderen en dan ook op hetzelfde moment. En daar is ons 
werkgeheugen simpelweg te klein voor.  

Zolang jij je eigen gedrag niet begrijpt, kun je de mindset die je 
hebt ook niet veranderen. Een groot deel van je leven zal namelijk 
geen invloed kunnen uitoefenen op je eigen gedrag. Ook al denken 
we altijd van wel ;-) 

Het is de kracht om je werkgeheugen aan het werk te krijgen, 
oftewel je bewuste gedrag. 
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Onbewust naar bewust gedrag  
Wat kan gebeuren is dat veel mensen nooit helemaal echt bij hun 

echte problemen kunnen komen.  

Veel dingen in je leven gebeuren en doe je heel onbewust. Dit doe 
je zonder erbij na te denken en zonder dat je het echt bewust 
doorhebt. 

Enkele voorbeelden van onbewust gedrag die je wellicht zult 
herkennen: Het leegeten van die zak drop. Dit is was ik nog wel 
eens tegenkom in mijn studio en het kan natuurlijk ook iets anders 
zijn. Bijvoorbeeld een fles wijn of zak chips. 

Geniet je bewust op het moment dat je die drop eet? 
Waarschijnlijk niet.  

Had je van tevoren bedacht om die hele zak drop leeg te eten? 
Waarschijnlijk niet. 

Op het moment dat je de zak opentrekt vind je het nog wel lekker 
en geniet je er wel van, maar naarmate de zak leeg raakt geniet je er 
niet meer bewust van. Je eet maar door en door. 

Weinig tot geen zelfvertrouwen.  
Ook dit komt vaker voor dan je denkt. Iedere dag denken en 

zeggen tegen jezelf dat je niet goed genoeg bent en dat je er niet toe 
doet. Of dat niemand op jou zit te wachten. 

Krijg je dit van jongs af aan mee oftewel hoor je dit keer op keer 
tijdens je opvoeding, dan is de kans groter dat je dit, wanneer je 
ouder wordt, steeds tegen jezelf blijft zeggen. 

Dit noemen ze conditionering.  

Veel simpele dingen doe je heel erg onbewust denk aan 
ademhalen, lopen, fietsen en eten en drinken. 
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De resultaten die je krijgt en wat je bereikt, komen voort uit hoe jij 
je gedraagt. En hoe jij je gedraagt komt voort uit je gewoontes. 

Je gewoontes zijn de dingen die je elke dag weer doet. Alles wat je 
iedere dag doet, jaar na jaar vormt je gedrag.  

Wil jij dus iets aan jezelf veranderen? Verander dan je gewoontes 
waardoor je gedrag verandert en waardoor je andere resultaten 
krijgt. 

Dit is niet makkelijk en is dus iets waar veel mensen ook moeite 
mee hebben, waardoor ze uiteindelijk niet hun gedrag en hoe ze 
denken kunnen veranderen. 

Zoals je ziet is het je mindset die uiteindelijk je resultaten bepaalt. 
Om je gewoontes te veranderen zou je dus iedere dag heel bewust 
met die gewoontes bezig moeten zijn. En daar heb je discipline voor 
nodig. Ook niet makkelijk, maar met de juiste hulp en juiste acties 
gaat dat zeker lukken. 

Je kunt jezelf dit dan ook eigen maken want het is te leren, je kunt 
het trainen. Een ander gedrag aanleren vergt dus discipline en daar 
heb je de juiste mindset voor nodig. 

Als jij je gedrag wilt veranderen dan moet je dus anders gaan 
denken, want een positieve mindset helpt je vooruit en brengt je 
dichter bij je doel. Je mindset heeft alles te maken met de manier 
hoe jij denkt en wat uiteindelijk je resultaat bepaald. 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JE BENT HET 
GEMIDDELDE 

Het is onderzocht dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen 
met wie je omgaat. Je kent vast het gezegde wel: Waar je mee 
omgaat, daar wordt je mee besmet. 

Omring jij jezelf met negatieve mensen, klagers, pessimisten, 
azijnpissers en sombere mensen; dan gaat dat absoluut jouw 
denken, gedrag en acties bepalen. 

Dump dus alle negatieve dingen zoveel mogelijk uit je leven. 
Verban alle mensen die jou onderuit halen en die niets liever willen 
dan dat jij faalt en je doel niet bereikt. Ook als dat betekent dat je 
mensen met wie je al heel lang omgaat, moet gaan loslaten. Dat is 
moeilijk, maar vraag jezelf echt af of alle mensen met wie jij je 
omringt, jou blij maken of juist verdrietig en ongelukkig. 

Jij bent de baas over je eigen leven en jij bepaalt wie je in jouw 
leven toelaat! 

Sommige mensen zijn net als krabben. Krabben trekken elkaar 
namelijk naar beneden op het moment dat een krab bijna ontsnapt 
uit de emmer waarin ze gevangen zitten. Lees positieve boeken, 
bekijk inspirerende films en video’s, volg mensen die jou 
motiveren. 

Blokkeer en stop met het volgen van negatieve en nare mensen op 
Facebook. Je kent ze wel, de mensen die alleen maar hun gal 
spuwen en klagen over alles en iedereen. Azijnzeikers, 
beroepzeikers, noem ze hoe je ze noemen wilt. 

Ga alleen om met mensen die jou vooruit helpen en die ervoor 
zorgen dat jij het beste uit jezelf kan halen. Ik zie in mijn studio 
niets anders dan vrouwen die elkaar ondersteunen en elkaar 
motiveren. 
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Zoek een rolmodel, zoek iemand die hetzelfde heeft meegemaakt 
dan jij, maar die dat overwonnen heeft. Vraag hulp en doe alles om 
niet meer ongelukkig te zijn! 
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LICHTE EN 
DONKERE FASES 

Op het diepte-moment van mijn leven ontmoette ik de vrouw van 
mijn leven. 

Het leven komt in fases, ik noem dat ook weleens lichte en 
donkere fases. 

Je zult ze beide meemaken en ik ben van mening dat het bij het 
leven hoort. Dieptepunten en hoogtepunten … pieken en dalen 
zogezegd. 

Het mooie van die dieptepunten is dat het je de meeste inzichten 
geeft en je laat nadenken en beseffen wat er echt toe doet. Je leert 
meer te waarderen en je weet ook wat minder belangrijk voor je is. 

Eén van mijn donkere fases was dan ook de tijd dat mijn moeder 
zelfmoord pleegde. Vier weken later, ook op een donderdag, stierf 
mijn toenmalige schoonvader. Je weet wat ze zeggen over 
schoonouders maar toch, deze man kende ik al zo’n 16 jaar. 

De rouwkaarten van mijn moeder stonden nog op het dressoir 
toen de volgende lading kaarten op de deurmat vielen. Bizarre tijd 
eigenlijk. 

Het jaar daarop kreeg ik te horen dat mijn vader-wens niet 
vervuld zou worden. Althans op dat moment was dat de harde 
waarheid. 

Na acht jaar ziekenhuis, tien behandelingen, honderden potjes, 
hormoonpillen en spuiten, veel frustratie, woede, teleurstelling en 
verdriet was het moment daar dat het dossier dicht ging. De map 
werd letterlijk voor onze neus dicht gedaan. 

Het advies was om niet verder te kijken en te zoeken naar 
oplossingen want het feit lag er al. In die relatie en in die situatie 
was het krijgen van kinderen niet mogelijk. 
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En zie dan maar eens een nieuwe invulling aan je leven te geven. 
Want dat is wat het is, je hebt een beeld van de toekomst. Een 
ideaalbeeld notabene. Je denkt alles te kunnen plannen. Een relatie, 
huis, vakantie, baan en in mijn geval een eigen bedrijf. 

En dan een gezin, want daar ben je op een gegeven moment klaar 
voor, maar zo werkt het niet, is mijn ervaring. De garantie dat het 
allemaal loopt zoals jij wilt, die is er niet. Ik zei al eerder; het leven 
is verrassend en het zal nooit de weg zijn die jij je had voorgesteld 
of had gehoopt. 

Omarm dat en besef dat je ook donkere fases zult meemaken en 
daar kom je ook weer uit. 

Dat is niet makkelijk en zal ook niet binnen een dag gebeurd zijn, 
maar dat je eruit komt, dat is zeker. 

Linksom of rechtsom; je zult altijd weer lichte periodes 
meemaken in je leven. En dan zal je ervaren dat je wijzer, sterker en 
ook weer gelukkiger uit de donkere fase bent gekomen. 

De echte lessen en ervaringen doe je immers op in het echte leven, 
daar is geen opleiding of studie voor. Lijkt me een mooie titel Drs. 
in levensleer. 

In de meest donkere fase in mijn leven ontmoette ik mijn huidige 
vrouw. Een vrouw die mij weer al het licht gaf dat ik nodig had en 
die mij letterlijk en figuurlijk uit het dal vandaan gehaald heeft. 
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Altijd zal er iemand zijn die jou kan helpen en die jou die hand 
toereikt die je op dat moment nodig hebt. Daar hoef je niet eens 
naar op zoek te gaan.  

Nu zal je je afvragen waar dan de helpende hand was die mijn 
moeder nodig had en wie haar had opgevangen. Het antwoord op 
die vraag heb ik later wel gevonden. 

Ook al waren er vele dierbaren, artsen en specialisten op de 
hoogte van de situatie, niemand heeft haar kunnen helpen. Maar 
als iemand zo diep in het dal zit en waarbij het leven zo donker is, 
dan kan er zelfs geen lichtstraaltje schijnen. Iemand ziet letterlijk 
geen vreugde, geluk en een doel meer in het leven.  

Jaren later ben ik gaan ontdekken dat God degene was die haar 
heeft opgevangen en die haar de helpende hand heeft toegereikt. 
Dat heeft even geduurd voordat ik dat wilde geloven. Daar gingen 
jaren van woede, ongeloof en onbeantwoorde vragen overheen. 
Boos ook op God omdat hij me dat had aangedaan. Nu kan ik 
zeggen dat hij me belangrijke levenslessen wilde leren. 

Ik weet dat niet iedereen het zo wilde zien en niet iedereen is het 
met me eens, maar het zij zo. 

Het heeft mij verlicht waardoor er weer vreugde, geluk en een 
doel in mijn leven kwamen. 

Voor de tweede keer stond ik dus buiten bij het ziekenhuis met 
een zwaar verlies. Op die ene dag liet ik mijn moeder achter en nu 
liet ik mijn kinderwens achter. Zo voelde het, als een verlies wat 
ook nu weer verwerkt moest worden. 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KINDERWENS 
Mocht ook jij in een situatie of relatie hebben gezeten waar je 

geen kinderen kon krijgen, dan weet je dat het zwaar is, loodzwaar. 
Je leven gaat door maar niet zoals je had gehoopt, gedroomd en had 
gewild. 

Je leven gaat door terwijl veel mensen om je heen die wens wel in 
vervulling zien gaan. Je broer, zus, vriendin en zelf neven en 
nichten. En jij blijft achter en voelt je vaak buitengesloten en 
geïsoleerd … je voelt je alleen. 

En ook al heb je een partner, die heeft zijn of haar eigen verdriet 
en moet ook op zijn of haar manier het verlies verwerken. Het is 
zelfs onderzocht en het gevoel van verlies van een kinderwens is 
hetzelfde gevoel als wanneer je een dierbare verliest. 

En of je partner de juiste persoon is om je verdriet en pijn te 
verzachten is ook nog maar de vraag. Dat is niet altijd zo, want je 
hebt allebei je eigen gevoel en manier van verwerken. 

Misschien kun je beter het begrip en de helpende hand zoeken bij 
een vriend, vriendin, zus, broer, vader of moeder. In mijn geval was 
dat zeker zo. 

Naarmate je ouder wordt blijft het verlies ook doorwerken, want 
je wordt immers ook geen opa of oma, want je zult ook geen 
kleinkinderen kunnen krijgen. 

Althans dat dacht ik toen …. 

Als je goed hebt opgelet en lees je het bovenstaande, dan zie je dat 
veel over verlies gaat en wat je allemaal mist. 

Zo zitten wij mensen ook in elkaar en misschien herken je het wel. 
Je kijkt altijd naar je wat mist, wat je niet hebt en wat er mis gaat. 
Zo werkt ons brein namelijk, op basis van angst en verlies. 
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Onze twee grootste angsten zijn dan ook: 

1 de angst om te verliezen 

2 de angst om niet geliefd te zijn 

De kracht is om juist te denken vanuit wat je allemaal wel hebt. 
Goed beseffen en zien wat er goed in je leven is en het mooie blijven 
zien. Ik ken genoeg mensen die dat niet doen en dat is triest, want 
die leven een ongelukkig leven en ik heb de gevolgen daarvan van 
dichtbij meegemaakt. 

Het is ook gevaarlijk en kan funest voor je relatie zijn, alleen maar 
zien wat je mist en wat je niet hebt. Je bent dan geen vader of 
moeder en hebt dan geen gezin, maar je hebt elkaar. 
Dat zou genoeg moeten zijn om gelukkig te zijn en om een fijn en 
waardevol leven te lijden. 

Jullie hebben elkaar gevonden, twee mooie mensen die ervoor 
hebben gekozen om voorwaardelijk bij elkaar te zijn en om te 
genieten. Te genieten van elkaar en van het leven. Op het moment 
dat die connectie en verbinding tussen jullie samen is ontstaan, 
waren er ook geen kinderen. 

 35



Laat de wens om kinderen te krijgen dat niet in de weg staan. Laat 
al die behandelingen, teleurstelling, woede, verdriet, pijn en 
frustratie niet je geluk en liefde kapot maken. 

Want dat kan gebeuren; want niet alleen jij en je partner, maar 
ook je reactie wordt beïnvloed en wordt op de proef gesteld. Zelfs de 
liefde die jullie met elkaar bedrijven en voor elkaar voelen zal in het 
teken staan van het verwekken van een baby … het wordt het 
inbrengen van zaad … het wordt het vullen van een potje … het 
wordt een moeten … 

Excuses dat ik het zo plat breng, maar ik heb het na 8 jaar 
ziekenhuis, 10 ingrepen en tig pogingen zo ondervonden. 

Als alles in het teken staat om kinderen te kunnen krijgen, als je 
denkt dat het leven slechts volmaakt is met kinderen en dat je 
alleen gelukkig kunt zijn als vader of moeder … denk dan goed na. 

Blijf met elkaar praten en vraag jezelf af hoe ver je wilt gaan en 
wat je op wilt geven. Ga niet vluchten maar ga die uitdaging aan en 
overwin die donkere fase en omarm de lichte fase die daaruit 
ontstaat. 

Je wordt er sterker van, je relatie wordt er sterker van en je gaat 
echt het geluk weer vinden. 

Het gemis en het niet hebben dat is acceptatie, verwerken en 
doorgaan met het leven, doorgaan met elkaar. 

Je bent misschien wel de tofste tante die er bestaat, de allerliefste 
partner op aarde en de meest geliefde zus. Leef vrij en vier je leven! 

Is het hebben van kinderen een garantie voor een gelukkig en vrij 
leven heb ik me vaak afgevraagd. Misschien denk je dat ik 
makkelijk praten heb omdat ik later toch vader van twee kinderen 
ben geworden. 

Maar ik heb niet makkelijk praten want die weg was niet 
makkelijk, die was zwaar en heeft veel littekens achtergelaten. 

Ik heb in een tweede relatie wel het geluk gehad om vader te 
mogen worden, maar heb ook twee miskramen meegemaakt terwijl 
we zo’n grote wens hadden. “Maar jullie hebben toch al twee 
kinderen, dan is het toch niet zo erg”? Ja hoor die kennen we 
ook ;-) 
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Het hebben van kinderen is geen garantie voor een gelukkig en 
vrij leven want ik ken genoeg vaders en moeders die ongelukkig 
zijn, die in een gezinssituatie (vecht) scheiden, die vreemdgaan, die 
elkaar en hun kinderen het leven zuur maken, die zichzelf, hun 
partner of zelfs hun kinderen iets aandoen. 

Mijn moeder had het allemaal, een man, drie kinderen en vier 
kleinkinderen. Je zou zeggen toch alles om voor te leven, alles om 
gelukkig te zijn. Niet dus. 

Een partner, relatie, huwelijk, kinderen is/zijn geen garantie. Het 
leven geeft geen garantie. 

Echt geluk komt vanuit jezelf dat komt diep van binnen. Innerlijk 
geluk dus. 
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STRESS EN GELD 
Als het gaat om geld dan kan ik kort zijn. Ik heb daar heel lang een 

haat-liefde verhouding mee gehad. 

En pas toen ik definitief met een aantal van mijn vastgeroeste 
overtuigingen had afgerekend viel alles op zijn plek. Geld is een 
middel naar meer rust, minder zorgen, minder stress, meer 
vrijheid, onafhankelijkheid en geluk. Eigenlijk zoals we allemaal 
het liefst zouden willen leven: VRIJ. 

Maakt geld gelukkig? Nee zeker niet, want ik ken mensen met 
(heel) veel geld en die zijn diep ongelukkig. Ook mijn ouders 
hadden voldoende geld maar toch was mijn moeder ongelukkig. 
Geluk komt van binnenuit en dat zit dan ook niet in materiële 
zaken. 

Het gezegde “geld maakt niet gelukkig” is dus helemaal waar, 
maar ze zeggen niet voor niets “gelukkig maakt men geld”. Een 
flauw cliché dat wel en ik zal later nog meer clichés over geld met je 
delen. 

Waar ik wel van overtuigd ben, omdat ik daar zelf alle ervaring in 
heb, is dat het níét hebben van geld ongelukkig maakt. 

Wanneer je niet gelukkig bent omdat je overmatige stress en 
zorgen hebt over geldgebrek, dan los je dat met geld op, zo simpel 
is het. Geldzorgen zijn een veel voorkomende oorzaak waarom 
mensen scheiden, ongelukkig zijn en in de problemen komen. 

“Geld is het kwaad van de duivel”, nog zo’n cliché. Het is allemaal 
bedacht door mensen die heel anders over geld denken en 
natuurlijk wordt geld misbruikt. Mensen kunnen hebberig en 
hebzuchtig worden van geld en voor sommige kan het nooit genoeg 
zijn. Die vergaren geld puur voor zelfverrijking. Die mensen zien 
het bezitten van geld als een doel op zich en niet als middel. 

Geld geeft macht en daar gaat het vaak mis. Geld wordt vaak 
misbruikt net zoals wapens in een oorlog. 
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Wapens op zich kunnen geen kwaad, want daar worden vele 
mensen vanuit duivelse handen bevrijd. Gelukkig heb ik, en 
waarschijnlijk ook jij, geen oorlog meegemaakt maar we kennen de 
verhalen en beelden van t.v. en de geschiedenisboekjes. 

Eigenlijk is geld net als wapens … het kan goed gaan en het kan 
goed misgaan. 

Het mooie van geld is dat je er dus ook iets goeds en waardevols 
mee kunt doen. Je kunt het op een positieve manier gebruiken. 

Ik woon in een overwegend christelijk dorp waar veel gelovigen 
wonen en daar gaan in de kerk iedere zondag drie collectezakjes 
rond. Van hand tot hand zodat iedereen wat geld kan doneren. 

Geld voor waardevolle en positieve dingen: Evangelisten werk, 
goede doelen, onderhoud en nog voor veel meer zaken. 

Dat gaat allemaal niet voor niets, daar is geld voor nodig, veel 
geld. Dus geld zien als het kwaad van de duivel is grote onzin. 

Vroeger werd er betaald met kralen en goederen en nu met geld en 
nu zijn er ook betaalmiddelen zoals Bitcoins en weet ik al niet meer. 
Het is een middel, meer niet. 

Geld alleen maar zien als een doel en streven naar alsmaar meer 
geld, dat is pas armoede. Want hoeveel wil je hebben? Het is 
immers nooit genoeg. Die mensen denken waarschijnlijk dat geld 
gelukkig maakt. 

Met eigen ogen heb ik gezien en meegemaakt dat geld mensen 
kan veranderen, in nare mensen. 

Hebzucht en macht, dat is het kwaad van de duivel. 

Hoe je over geld denkt heeft vaak ook te maken met je verleden. 
Bijvoorbeeld je jeugd en wat je hebt meegekregen van huis uit. Met 
wat je ouders je bijvoorbeeld altijd hebben wijsgemaakt. 

Laat ik nog maar een cliché noemen: “Als je voor een dubbeltje 
bent geboren zal je nooit een kwartje worden”.  

Als jij opgroeit in een gezin waar nooit geld was, dan weet je niet 
beter dan dat er nooit iets kon en nooit iets was.
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Nooit iets voor wat leuks zoals een vakantie, een pretpark, bezoek 
of uit eten. Geen geld voor studeren, een hobby en iedere maand 
weer een tekort … een gebrek aan geld. 

Dat wordt jouw geloofsovertuiging en dat bepaalt jouw denken en 
doen als het gaat over geld. 

Je wordt dus gevormd door wat je meemaakt en wat je ervaart 
over geld.  

Dat heet conditionering en dit is de manier waarop jij leert je aan 
te passen aan je omgeving. En dat kan een leven vol armoede en 
geldzorgen zijn. 

Maar je hoeft er geen genoegen mee te nemen, want je kunt 
keuzes maken in je leven op het moment dat je niet tevreden en 
gelukkig bent met de situatie waarin je zit. 

Of het nu financieel, zakelijk of privé is. Je hebt altijd een keuze. 
Onderneem actie en zet die stappen die nodig zijn om te 
ontsnappen aan de geldzorgen. 

Doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg 

Wat dat betreft zijn we een apart volkje. Als je succesvol en 
daardoor veel geld hebt, dan mag je dat vooral niet laten zien. 
Althans dat maken we onszelf wijs (ook zo’n in stand gehouden 
gedachte). 

Want stel je voor wat de mensen daar niet van zouden denken? 

Ik heb dat zelf ook lang gedacht: “Wat zouden mijn klanten en 
familie daar wel niet van denken?”  

In mijn hoofd hield ik een gedacht in stand zoals: “Klanten zullen 
denken zo, dus daar gaat mijn geld naartoe”. 

Maar wat zou dat, wat heeft een ander daar nou mee te maken? 
Helemaal niets toch? 

Daarnaast zijn er genoeg mensen die ook in een mooie auto 
rijden, in een groot huis wonen en 3,4 keer per jaar op vakantie 
gaan. Dus waarom zou jij dat niet mogen? 
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Gelijk hebben ze, het is hun goed recht en meer dan gegund. Dus 
waarom mag jij dat niet? 

Je werkt er keihard voor, geeft er een hoop voor op, zet er van 
alles voor opzij en je loopt alle risico’s. Mag je dan een keer 
genieten na jarenlang jezelf te hebben weggecijferd? 

Er zijn tijden geweest dat ik mezelf niet kon uitbetalen. Nadat 
alles betaald was: Huur, belasting, personeel, leningen, licenties, 
vaste lasten en overige betalingen, was er niets meer over. 

Onder aan de streep stond er letterlijk 0 euro en moesten andere 
rekeningen blijven liggen. In de hoop dat ze betaald konden worden 
na een mazzeltje. Een teruggave of doordat ik wat extra verkopen 
kon doen. 

Iedere maand weer die stress, angst en spanning of alles wel op 
tijd en volledig betaald kon worden. 

Iedere keer weer die schaamte bij het pinnen van de 
boodschappen vanwege een negatief saldo. Omdat er weer een 
rekening geïncasseerd was. Weer mijn vriendin die de 
boodschappen moest betalen.  

Stress om geldgebrek maakt je boos, wanhopig, verdrietig en daar 
ga je aan kapot. Daar wordt je ongelukkig van. Geld maakt niet 
gelukkig? 

Als je voldoende geld hebt dan los je dat soort zaken op. Punt! 

Je kunt door en je kunt weer genieten. Je leven kan weer leuk 
worden en je kunt weer gelukkig worden doordat je het probleem 
van het niet hebben van geld kunt oplossen. 

Op dat soort momenten kan geld van een ongelukkig mens weer 
een gelukkig(er) mens maken. Of geld gelukkig maakt? Zeg jij het 
maar, ik weet het antwoord wel. 

Ik heb het nooit nagestreefd om veel geld te vergaren maar wel de 
uitkomst daarvan: De vrijheid, onafhankelijkheid, zorgeloosheid en 
het gemak. Om nooit meer ongelukkig te zijn vanwege chronisch 
geldgebrek. 
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Zoals ik al zei, je hoeft er geen genoegen mee te nemen want je 
kunt keuzes maken. 

Maar wanneer zeg je: “Nu is het genoeg en dit nooit meer. Dit is 
niet wat ik wil”. 
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Met z’n allen met de bus, normaal gesproken 
een leuk familie uitje. Voor ons bittere 
noodzaak omdat de auto verkocht moeten 
worden.
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WAT IS DE 
TRIGGER? 

De definitieve druppel die bepaalt wanneer jij actie onderneemt, 
het punt waarop jij de nodige stappen zet en de oh zo moeilijke 
beslissingen neemt? Dat noem ik de trigger. 

Wanneer? Waarom? 

Mijn wanneer en waarom kan ik me nog heel goed herinneren. Is 
het een specifiek moment of een bepaalde gebeurtenis? Nee dat 
zeker niet. 

Het was een opeenstapeling van vele gebeurtenissen en factoren 
maar er is uiteindelijk wel één spreekwoordelijke druppel geweest. 

Op een bepaald ogenblik kun je in een fase zitten waarbij je in een 
negatieve spiraal zit. Een fase waarin je de ene na de andere klap te 
verduren krijgt.  

Je zit in een situatie waarin je het gevoel hebt dat je er gewoon 
niet meer uitkomt en dat je gewoon niet meer weet wat je moet 
doen. 

Maar je moet wel actie ondernemen want je wilt en moet eruit 
komen. Je moet moeilijke beslissingen nemen en lastige keuzes 
maken. Want dit nooit meer! 

Wanneer? Waarom? 

Als alle clichés over geld waar zijn, dan was ik er op dat moment 
super blij mee geweest. 

Dan had ik in ieder geval nog het spreekwoordelijke dubbeltje 
gehad wat ik om kon draaien. 

Op dat moment niet eens een kwartje, want ik was God al 
dankbaar voor dat dubbeltje, want zelfs dat had ik niet. 
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Niet eerder heb ik dit met iemand gedeeld, uit schaamte, omdat 
het mijn eigen zorgen zijn en omdat ik de neiging had om mezelf 
groter voor te doen dan degene die ik werkelijk was. 

Zeker als ondernemer kom je er niet graag voor uit dat je het 
verknald hebt, dat je kapitale fouten hebt gemaakt, je deelt 
simpelweg je faal momenten en mislukkingen niet. 

Maar als ik jou met dit boek kan behoeden voor een fout die ik heb 
gemaakt dan ben ik al blij. Dan is mijn missie geslaagd. Zodat mijn 
wanneer? en waarom? niet jouw wanneer? en waarom? hoeven te 
zijn. 
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MEEST 
VRESELIJKE JAAR 
OOIT. 

Eigenlijk ging het al jaren slecht maar ach “schoenpijn went ook”. 

En ik was flexibel en hard voor mezelf, komt wel weer, het wordt 
vast beter, volgende maand is het anders, volgend jaar wordt mijn 
jaar … ooit. 

We zijn als mens super goed in dingen goed praten, echter tegen 
beter weten in. Maar je hoeft er geen genoegen mee te nemen. 

Hetzelfde kun je hebben als het gaat om je lijf, je gewicht en je 
fysiek. Jezelf altijd moe en futloos voelen, je sokken niet goed aan 
kunnen trekken, pijnlijke voeten, knieën en rug. Misschien ken je 
het wel.  

Om maar niet te spreken van de mentale en psychische pijn die 
dat alles met zich mee brengt.  Ook dat went en ook dat accepteer je. 
Ben je er blij mee? Zeker niet, maar je leert er mee leven en je gaat 
maar door.  

Sterker nog; je kunt het zelfs betuttelen. Ach het valt wel mee, ach 
het komt wel goed, ach ik weet niet beter, ach dat heeft iedereen. 
Doe het niet, pak het aan en neem er geen genoegen mee! 

En dat is wat ik ook deed, mijn waarom was dat ik het niet langer 
accepteerde dat mijn vrouw en kinderen in armoede, stress, ruzie, 
zorgen en frustratie moesten leven. 

Ik wilde al die angst, onzekerheid, boosheid en tranen over gebrek 
aan geld en de daarmee gepaard gaande problemen niet meer 
hebben in mijn leven. Dat nooit meer. 

 48



Nog steeds zie ik ons lopen op een troosteloos, verlaten, grauw en 
grijs industrieterrein. Mijn dochter van 4 in mijn armen en mijn 
zoontje van twee in de buggy bij mijn vrouw. 

Ik moest haar tillen want we moesten een eind lopen vanaf de 
bushalte. De bus nemen,  dat was lang geleden. De laatste keer dat 
ik een busreis nam was met mijn moeder richting de stad Leiden 
om te gaan winkelen. Wat een avontuur was dat … spannend met de 
bus. Maar dit keer was het geen avontuur en geen spannende 
busreis. Het was een noodgedwongen busreis omdat we geen auto 
meer hadden. We moesten dus wel met de bus, hadden geen keuze. 

De auto was verkocht omdat we de huur niet meer konden betalen 
die maand. Er moest geld komen. We hadden al twee maanden 
huurachterstand (plus boete) van ons bedrijfspand en ook privé 
hadden we de huur van ons woonhuis die maand niet betaald. 

Onderaan de streep bleef niets over, niet op de zaak en niet privé. 
Sterker nog; er was schuld, veel schuld. En als er al wat over was 
kon ik mezelf 500 euro aan salaris betalen. En daar kom je niet ver 
mee. Personeel hadden we toen niet meer, want die hadden we uit 
moeten kopen omdat we de contracten hadden ontbonden. Saneren 
en besparen heet dat. 

De auto was verkocht en op een industrieterrein op zoek naar een 
goedkoop oud barrel. Want zonder auto konden we echt niet met 
twee kleine kinderen. Gezocht op internet en we hadden wat leuks 
gezien, een Audi van twaalf jaar oud want ja, niemand hoefde te 
weten dat het slecht ging en met een Audi hoefde ik me niet te 
schamen. 

Deze Audi is het overigens niet geworden want aanschaffen is 
één, het onderhoud is ook wel een ding natuurlijk. Het werd een 
Ford Focus van 1999 want zoveel was er nog over na de verkoop van 
onze auto en het betalen van één maand huur. De huurschuld voor 
de zaak bleef nog overeind. 

Ik voelde me echt een loser, een klootzak want ik had gefaald. 
Gefaald als ondernemer, man en vader. Want welke man en vader 
doet zijn vrouw en kinderen zoiets aan? Dat nooit meer! 
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Was dat de druppel? Was dat de trigger? Ik zou het zo 1,2,3 niet 
weten maar het zal zeker een grote rol gespeeld hebben. 

Ik heb wel meer lastige dingen moeten doen om aan geld te 
komen. Apparatuur uit de sportschool verkocht om de lease en 
achterstallige huur te kunnen betalen. 

Verjaardag geld van onze dochter gepakt (sorry schat) om 
boodschappen te doen want er was zoals gewoonlijk geen geld 
meer om te pinnen. 

Vol met spanning en zenuwen de auto langs de kant gezet om 
mijn vader te bellen of hij per direct 1000 euro kon missen 
(nogmaals bedankt pa) omdat de elektra anders werd afgesloten. 
Maanden hadden we dat op de zaak al niet meer betaald. 

En toen snapte ik dat het kan dat mensen maandenlang 
rekeningen kunnen laten oplopen. Je kijkt simpelweg niet meer 
naar de rekeningen, je maakt de enveloppen niet meer open. Je 
durft het gewoon niet en als je het niet ziet dan is het er ook niet. 
Voel je even niet de pijn, angst, stress en ellende. Toen snapte ik dat 
heel goed. 

Wat voelde ik me een klootzak, maar wat ben ik mijn vader 
dankbaar. Omdat hij me voor de zoveelste keer had gered. Gered 
van nog meer ellende.  

Ik schaamde me omdat ik gewend was mijn eigen zaakjes op te 
lossen, gewend was om geen hulp te vragen. Hoe dom en naïef kon 
ik zijn. 

Geld maakt niet gelukkig? En als je ongelukkig bent dan? 

Ongelukkig omdat je vrouw geen nieuwe jurk kan kopen bij de 
doop van je zoontje en een jurk van haar zuster moet lenen? Als je 
vrouw niet naar de kapper kan? Als je vrouw een galajurk moet 
kopen bij een feestwinkel omdat je geen trouwjurk kunt kopen? 

Ongelukkig omdat de zondagse maaltijd uit brood en ei bestaat? 

Dan maakt geld dat je een heel stuk gelukkiger wordt, dat is zeker. 

Dat nooit meer, nu niet, nooit niet. 

Dus wat is jouw waarom? Wanneer gaat je waarom over in actie? 
Wat is jouw trigger? 
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Gooi al je negatieve associaties, belemmerende overtuigingen en 
beperkende gedachten die je al heel lang hebt over geld van je af. 
R e k e n d a a r v o o r g o e d m e e a f e n c r e ë e r e e n a n d e r 
geloofsovertuiging over geld. 

Geld … ik wil bakken met geld, nou ja de uitkomst daarvan dan. En 
dan nog een beetje meer. Om iets goed en waardevols mee te doen. 

Ik doe liever een flinke duit in het collectezakje dan dat ik net doe 
alsof ik er iets in doe. Want er zijn tijden geweest dat ik letterlijk 
deed alsof, omdat ik ook die spreekwoordelijke stuiver niet meer op 
zak had. 

Hoe meer geld je hebt hoe meer je kunt doneren, weggeven en 
andere mensen kunt helpen. Want dat is uiteindelijk wat we 
allemaal graag doen. Mensen helpen en anderen gelukkig maken. 

Op dat moment voelde alles als falen en voelde ik me één grote 
mislukking. Het heeft me ook veel goeds opgeleverd. Veel 
leermomenten en belangrijke inzichten. Tijdens je diepste dalen 
ontdek je wat werkelijk belangrijk is in je leven en ontdek je jouw 
grootste kracht. En daarmee trek je jezelf weer naar boven. 

Van vallen en opstaan wordt je wijzer en sterker. Ik ken niemand 
die succesvol is in een relatie, in werk, als ondernemer of wat dan 
ook die niet een keer onderuit is gegaan. Uiteindelijk kom je overal 
sterker uit en leer je van je fouten. 

Je leert om dingen anders te doen en om die fouten niet meer te 
maken. Althans daar ga je wel van uit. Andere keuzes maken, 
andere beslissingen nemen en doorpakken. 

Zonder tegenslag geen overwinning zeggen ze, niet in de sport, 
niet in de zakenwereld en in je privéleven is het net zo. 

Ik maak graag fouten in het leven, veel zelfs. Om ze vervolgens 
nooit meer te maken en om ervan te leren. 
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FAMILY FIRST 
Ook al heb je jezelf voorgenomen om niet nogmaals dezelfde fout 

te maken; je moet ervoor oppassen dat je niet ongemerkt en 
onbewust toch weer dezelfde fouten maakt. 

Wordt je dus bewust van je onbewuste gedrag en terugkerende 
patronen die de fouten in eerste instantie hebben veroorzaakt. 

Je kan zo nog je oogkleppen ophouden en vanuit je eigen kader 
ongemerkt dingen over het hoofd zien en herhaaldelijke patronen 
er op na houden. 

In het leven krijg je veel kansen en zie je veel mogelijkheden. En je 
hebt het gevoel dat je alles moet pakken wat er voorbij komt toch. 
Althans dat denk ik, want ook dit is een overtuiging die je 
gaandeweg bent gaan geloven. 

Voordat je het weet zit je weer in dezelfde situatie en in dezelfde 
shit als voorheen. 

Zo had ik mezelf voorgenomen om nooit meer een slaaf van mijn 
bedrijf te worden. Want zo voelde dat bij mijn eerste overgenomen 
fitnessbedrijf. Het voelde als een gevangenis. 

Alles stond in het teken van “de zaak”. Dag en nacht ermee bezig 
zijn en totaal geen sociaal leven meer hebben. Alles opgegeven om 
succesvol te worden met “de zaak”. 

Dat is een tijd waarin ik ontdekte dat ik letterlijk 0 vrienden over 
had en dat ik mijn huwelijk en mijn privéleven aan het 
verwaarlozen was. 

Toen ik de sportschool verkocht had en een kleinere studio had 
geopend besloot ik om nooit meer in dienst van mijn bedrijf te gaan 
staan. 

Het bedrijf moest in dienst van mij staan, want ik wilde niet meer 
geleefd worden door “de zaak”. 
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Maar door alle kansen te pakken - lees: bang om alle kansen te 
missen - en geen afscheid te durven nemen van bepaalde zaken 
was het toch weer zover gekomen. 

Ik had een gedrocht van een bedrijf gecreëerd waarbij stress, 
spanning, zorgen en “I hate my job” de boventoon voerden. 

Nu is dat anders; nu sta ik boven mijn bedrijf en komt mijn bedrijf 
niet meer op nummer 1. Family first! Elke stap, iedere keuze en 
iedere beslissing die ik nu neem moet in lijn staan met deze visie 
Family first! Alles wat ik doe moet leiden naar ons droomleven. 

Naar hoe wij het willen … ons waarom. 

Hoe zou jij het willen en wat is jouw waarom? Want je hebt een 
keuze weet je nog? 

Je hoeft er geen genoegen mee te nemen! 

Waar doe je het voor? 

Lange tijd heb ik gedacht dat het hebben van een groot bedrijf 
voor mij de ultieme droom was of een keten van clubs. Al mijn 
concurrenten zouden het nakijken hebben en ik was helemaal de 
man. Een ego dingetje dus of alfamannetjes gedrag. 

Destijds dacht ik dat de uitkomst daarvan mij een goed gevoel zou 
geven en me gelukkig zou maken. Status, veel geld en aanzien, 
zodat iedereen kon zien dat ik het gemaakt had. 

Nu weet ik wel beter, de reden waarvoor ik het nu allemaal doe is 
anders dan meer dan 10 jaar geleden. Op dit moment komt mijn 
gezin absoluut op nummer 1. 

Net zoals je “waarom” door de jaren heen kan veranderen kun je 
ook de reden waarom je doet wat je doet bijstellen. Het leven en ook 
jijzelf ontwikkelt door de jaren heen en vaak anders dan je had 
voorgesteld. 
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WAT HOUDT JOU 
BEZIG? 

Wat houdt jou bezig en wat is het doel in jouw leven? 

Wil je iets moois nalaten zodat mensen jou jaren later nog kunnen 
herinneren? 

Wil je zoveel mogelijk mensen helpen, genezen en aan het lachen 
maken? 

Wil je de wereld zien en jezelf tot wereldburger ontplooien? 

Als je jong bent dan ben je daar waarschijnlijk nog niet mee bezig. 
Ik niet tenminste. 

Maar naarmate je ouder wordt, meer levenservaring hebt en in 
een andere levensfase zit, dan kun je heel anders in het leven staan. 

Nu ik zelf wat ouder ben en vader van 2 kinderen heb ik een heel 
andere reden waarom ik doe wat ik doe. 

Ik weet waarom ik door moet en door zal zetten op de momenten 
dat het echt niet meer lijkt te lukken. Op die momenten waarbij je 
door tegenslag het echt niet meer ziet zitten. 

Wat mij daarbij helpt is dat ik voor mezelf een ritueel heb 
aangeleerd. 

Iedere avond voordat ik naar bed ga loop ik een rondje langs mijn 
kinderen en geef ik ze een kus als ze in bed liggen. En dan weet ik 
het weer. 

Je moet doorgaan, doorzetten en niet opgeven … nooit opgeven! 

Ook al heb ik voor mijn gevoel nog zo gefaald, ook al heb ik zoveel 
fouten gemaakt. Zij zijn mijn reden en vervolgens kruip ik in mijn 
eigen bed en kus ik mijn vrouw. 

Dan weet ik het weer. 
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Iedere avond, geen enkele uitzondering, volg ik dit ritueel. Noem 
het dwangmatig of autistisch, who cares. Voor mij werkt het en 
vooral om mijn hoofd er weer bij te krijgen. 

Ik adviseer je om een eigen ritueel te maken, een soort routine, 
een vaste gewoonte zeg maar. 

Koppel deze aan je wishlist, bucketlist of wensenlijst of hoe je het 
zelf wilt noemen. Hierop schrijf je alles wat je wilt bereiken, maar 
ook alles wat je wenst en waar je naar verlangt. 

Waar je naartoe wilt werken of hoe jij wilt dat jouw leven eruit 
gaat zien. 

Een droomreis, een huwelijk, nieuwe auto, eigen bedrijf, een 
ander huis of een relatie. Maakt niet uit wat, formuleer het en 
schrijf het op of maak een foto, een document dat je iedere dag 
bekijkt. Of doe dit meerdere keren per dag als je opstaat of voordat 
je gaat slapen. 

Op die manier programmeer jij onderbewust je gedachten zodat jij 
jouw reden nooit meer van je netvlies ziet verdwijnen. Droom het, 
denk het en leef het! 

Heb je iets bereikt wat op dit lijstje staat, schrap het en bepaal een 
nieuw doel. 

Dit zal jou zeker gaan helpen bij het behalen van jouw doelen en 
het realiseren van jouw dromen. 

Zowel privé als zakelijk kun je deze techniek toepassen, dus ik zou 
zeggen: Pak een pen en papier of ga ouderwets knippen en plakken. 

 57



 58



MEESTER OVER 
JE MINDSET 

Als je denkt aan mindset dan denk je al snel aan iets spiritueels of 
iets zweverigs of aan een goeroe. Althans die indruk heb ik ook heel 
lang gehad en aangezien ik van nature nogal een “denker” ben en 
ook gelovig, heb ik keihard moeten werken om mijn overtuiging en 
gedachten over mindset om te zetten. 

Het is maar waar je je hoofd mee voedt heb ik door de jaren heen 
gemerkt. Niet alleen hoe jij je lijf vult met voeding, ook je brein 
wordt beïnvloed door hoe je je brein vult. 

Wat je overkomt in het leven en wat er op je pad komt oftewel je 
verleden, bepaalt mede hoe je over bepaalde dingen denkt en gaat 
denken. 

Daarnaast wordt je constant beïnvloed door je omgeving, de 
mensen om je heen en met wie je omgaat. Maar niet alleen dat, ook 
de social media en het nieuws hebben invloed op jouw gedachten, 
met andere woorden je gedrag en mindset. 

Waar je mee omgaat, word je mee besmet zeggen ze niet voor 
niets. Mensen in je directe omgeving hebben zoveel invloed op hoe 
jij bent, hoe jij je voelt en hoe jij denkt. Je bent het gemiddelde van 
de mensen met wie je omgaat. Wel iets om bij stil te staan dus. 

Ga jij om met azijnpissers, doemdenkers, sombere en negatieve 
mensen? Lees jij alleen maar ellende op Facebook en kijk jij alleen 
maar drama op t.v.? Gegarandeerd dat dit jouw mindset beïnvloed 
en dat jij je anders gaat gedragen. En niet op de manier hoe je wilt. 

Omring jezelf dus met mensen die jou omhoog helpen en mensen 
aan wie jij jezelf omhoog kunt trekken en blijf weg van mensen die 
jou omlaag duwen. 

Op een bepaald moment in mijn leven heb ik besloten om nooit 
meer ongelukkig te zijn (althans niet blijvend). 
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Dat was de dag dat ik mijn moeder verloor nadat ze zichzelf van 
het leven beroofde … of zelfmoord pleegde zoals dat heet. 

Zelf zie ik dat anders want beroven en moorden is voor schurken 
en boeven. En dat was mijn moeder zeker niet. Ze zag simpelweg 
geen licht meer in haar leven, zodat het alleen maar donker was. En 
waar het donker is kan geen licht schijnen. 

Nooit … nooit zal en wil ik ongelukkig zijn want ik heb gezien en 
meegemaakt wat het met een mens kan doen. 

Niet dat dit altijd voor 100% lukt en dat je alle 7 dagen per week en 
24 uur per dag gelukkig kunt zijn. Soms wel en soms niet, up en 
downs, je zult ze altijd hebben in je leven. Maar uiteindelijk kom je 
er altijd uit. En nog veel sterker en krachtiger. 

Ik heb geleerd om een meester mindset te ontwikkelen. Ik ben een 
meester over mijn eigen gedachten. En dit is me vaak van pas 
gekomen en ik adviseer jou hetzelfde te doen. Wordt meester over 
je mindset. 

Na de zelfdoding van mijn moeder stapelden de dieptepunten zich 
op. 

Mijn enige uitvlucht was mijn eigen fitness bedrijf waar ik mezelf 
volledig in heb gestort. 

Dat werd mijn leven … mijn bedrijf. Nadat ik te horen kreeg dat ik 
nooit vader zou worden. Een gezin zat er niet in dus en vanaf dat 
moment leefde ik voor mijn bedrijf. 

Vooral degenen die ook te maken hebben gehad met ongewenst 
kinderloos zijn weten dat dit een enorm verlies is. En ook als je 
momenteel in een traject zit om een kindje te kunnen krijgen, dan 
weet je dat dit een zware weg is. 

Na de zelfmoord van mijn moeder was dit het tweede zware 
verlies binnen korte tijd. 

En het verlies hield niet op want na deze twee drama’s liep mijn 
huwelijk na 18 jaar stuk. Dit was overigens niet zo’n heel groot 
drama aangezien mijn eerste huwelijk een uitzichtloze weg was 
geworden. Met alle dramatische gebeurtenissen, gebrek aan liefde, 
van geen vertrouwen  naar letterlijk ontrouw. Dat ging het dus niet 
worden. 
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Ik leefde in een constante roes van negatieve gedachtes, 
depressies en somberheid. Mijn mindset was ronduit depressief en 
donker en ik kreeg mijn kop niet goed. 

Drank en mijn bedrijf waren mijn uitlaatklep en door de drank 
kon ik de dingen vergeten en voelde ik even niet de pijn, boosheid 
en woede. Ik dronk mezelf letterlijk dronken, wat betekende dat ik 
glas na glas Bacardi-cola inschonk totdat ik op mijn knieën de trap 
op kroop en totaal van de wereld op bed viel. Na 18 jaar stak ik ook 
weer een sigaret op. Ik schaam me nog diep als ik erover nadenk, ik 
als sportman met een eigen fitness bedrijf. Het kan raar lopen. 

Ik vertoonde destructief gedrag, want op een gegeven moment 
sneed ik mezelf met een aardappelschilmesje in mijn buik … 
zelfmoordgedachten en dat terwijl mijn eigen moeder … 

Ik kan me nog goed herinneren dat ik in de laatste week van 
december 2009 thuis op bed lag en dacht: “Als ik nu niet meer 
wakker word dan vind ik dat prima”. De studio was een week 
gesloten i.v.m. Kerst en Oud en Nieuw en ik kwam de hele week 
mijn bed niet uit, dus dat kwam mooi uit. 

Uiteraard had dit alles zijn weerslag op mijn bedrijf en het 
functioneren als ondernemer en trainer. 

Ook de scheiding en alle geruchten, roddels en verhalen 
eromheen zorgden ervoor dat mijn fitness studio leegliep. Ik had 
weinig klanten meer over en ik kon het maar net redden en amper 
rondkomen. 

Toen het besef kwam dat ik na al dit verlies ook nog eens mijn 
bedrijf en mijn inkomen definitief kwijt zou raken, moest het tij 
gekeerd worden. Ik had mezelf immers voorgenomen dat ik nooit 
meer ongelukkig zou worden. 

Ik moest en zou eruit gaan komen en mijn mindset weer de goede 
kant op krijgen. 

Een geschenk uit de hemel was het toen mijn huidige vrouw mij 
letterlijk uit de goot haalde. De vrouw met wie ik momenteel al 
jaren gelukkig ben en die mij twee prachtige kinderen schonk. 

Jaren na de scheiding dacht mijn ex mij een poot uit te kunnen 
draaien door nog een flinke smak geld uit de voormalige 
gezamenlijke vennootschap op te eisen. 
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Dat spelletje werd jarenlang en heel smerig gespeeld tot aan 
gerechtsdeurwaarders en incassobureaus aan toe. 

Hals over kop hebben we onze flat waar we destijds in woonden 
leeg gehaald nadat de datum van beslaglegging door middel van 
een aangetekende brief door de deurwaarder persoonlijk 
overhandigd werd. 

Kinderkamer en kinderkleding mochten we houden want dit is 
letterlijk zo geregeld. Onze dochter had dus nog een bedje om in te 
slapen. Wij sliepen op een matras. 

Slachtoffer zijn en de strijd opgeven, dat ging nooit gebeuren 
namen we onszelf voor. Mij mochten ze pakken maar mijn vrouw 
en kind, dat nooit. 

We gingen er vol in, hoe dan ook. 
De rollen werden omgedraaid nadat de advocaat me kenbaar 

maakte dat de tegenpartij (lees ex) geen poot had om op te staan. 
We spanden zelf een rechtszaak aan en werden uiteindelijk in het 
gelijk gesteld. Bam, aanklacht afgewezen! Zand erover en nooit 
meer aan denken. 

Inmiddels was onze toenmalige sportschool inmiddels al 
technisch failliet en hebben we in de jaren erna alles op alles 
moeten zetten om de boel te redden.  

Stappen zetten en beslissingen nemen waar je bang voor bent en 
waarvoor je uit je comfortzone moet stappen. 

Huurbaas opbellen om het huurcontract te laten ontbinden, 
pijnlijke gesprekken met ons personeel met het verzoek om de 
arbeidsovereenkomsten ongedaan te maken, geld lenen van mijn 
vader, inboedel verkopen en harde zakelijk beslissingen nemen. 
Meester mindset? Check! Nooit meer ongelukkig? Check! 
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OMRING JEZELF 
MET POSITIEVE 
MENSEN 

Ik gaf het al eerder aan: Omring jezelf met positieve mensen en 
dump al het negatieve dat jij in je leven ervaart. Liefdevol loslaten is 
een betere omschrijving want dat is wat je doet. Loslaten, niet 
vanuit haat of woede maar zonder boosheid en wrok. 

Niet dat dit makkelijk is, want dat is het niet. 

Het kan gaan om personeel of vrienden en vriendinnen die een 
negatieve invloed hebben op jou, je gezin of op je bedrijf. Klanten 
waarmee je liever niet meer werkt om welke reden dan ook. 

Maar ook van familie en gezinsleden zal je misschien liefdevol 
afscheid moeten nemen. Je zult sommige mensen los moeten laten. 
Hoe moeilijk het ook is, maak ruimte voor positieve en 
optimistische mensen in je leven. 

Ideale klanten waar je ’s morgens voor uit je bed wilt springen in 
plaats van klanten die energie bij je weg nemen. Collega’s die 
ervoor zorgen dat jouw werkdag erop zit voordat je er erg in hebt. 
Een partner en dierbaren die het beste in jou naar boven halen. 

Een gemotiveerd team van personeel waar je voor 100% op kunt 
bouwen en waar jij jouw bedrijf aan kunt toevertrouwen. Op jouw 
reis in dit leven zullen er mensen zijn die jou niet (meer) begrijpen 
omdat jij gegroeid bent of andere keuzes hebt gemaakt. Zullen er 
mensen zijn waarmee het niet meer klikt en waarbij de connectie 
verdwenen is. En dat is oké want sommige mensen zijn maar even 
in je leven en anderen voor eeuwig. Dat is hoe het gaat en dat heeft 
dan ook zo moeten zijn. 

 63



 64



BEKIJK HET 
ALTIJD VANUIT 
DE ZONNIGE 
KANT 

In het vorige hoofdstuk vertelde ik dat het super belangrijk is om 
zo min mogelijk negativiteit in je leven te hebben en om zo min 
mogelijk om te gaan met negatieve mensen. Hoe belangrijk het is 
en hoeveel invloed je daar zelf op hebt. Open je Facebook ’s 
morgens en de negatieve berichten en reacties vliegen je om de 
oren. Walgelijke foto’s en video’s knallen als eerste je netvlies op. 

Je kent ze wel; de mensen die overal en op alles en iedereen wel 
iets te zeiken en klagen hebben. 

De politiek, asielzoeker, de crisis, zwarte Piet enz. Het maakt niet 
uit of ze wel of geen gelijk hebben, je wilt deze mensen en reacties 
niet op je tijdlijn. 

Ik hoef het in ieder geval niet te zien en te lezen want ik wil mijn 
dag en humeur er niet door laten vergallen en negatief door laten 
beïnvloeden. Azijnpissers noem ik ze ;-) 

Dat geldt dus voor alles voor wat je dagelijks te zien en te horen 
krijgt. Als je alle negatieve mensen en pessimistische reacties 
dagelijks zoveel mogelijk vermijdt, dan blijft er veel meer 
positiviteit en optimisme over. Je krijgt veel meer energie, vreugde 
en plezier en dat helpt je zeker vooruit.   

Bovendien ervaar je veel meer liefde en vreugde en daar wordt je 
zelf een gelukkiger, vrijer en blijer mens van. Mensen die je vooruit 
helpen, die moet je hebben! Ik zeg niet wat je wel of niet moet doen, 
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maar één ding weet ik zeker; je kunt je beter bezig houden met 
zaken waar je blij van wordt en je aandacht richten op positieve 
dingen. Iets waar je jouw mindset, humeur en geestelijke 
gesteldheid op het juiste spoor mee kunt krijgen. 

Ik wil de mooie dingen in het leven blijven zien. Filmpjes met de 
zoveelste doodschop, kopstoot, mishandeling, discriminatie en 
vloek. Ik hoef het niet te zien, want ik vind het verschrikkelijk, mijn 
hart breekt of ik word boos … daarom sla ik liever over. 

Blokkeer en ontvriend zoveel mogelijk op Social Media zou ik 
zeggen. 

Daarmee opstaan en mee naar bed gaan is als vergif voor je 
hersenen en daarmee beïnvloed je hoe jij denkt en reageert. 

Je gedachten bepalen wat je zegt, denkt en doet; al dan niet op een 
dieper onbewust niveau. 

Wat je doet worden je gewoontes en je gewoontes bepalen je acties 
en je acties bepalen je resultaten. Positief of negatief? De keuze is 
aan jou. 

Het beste wat je kunt doen is je dus omringen met positieve en 
optimistische mensen. 

Bekijk het altijd vanuit de zonnige kant en die vindt je niet altijd 
op Social Media. 

Zeker als het met jou privé of zakelijk niet goed gaat, blijf dan 
vooral weg bij mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Mensen die 
in dezelfde put zitten. Natuurlijk begrijpen ze je als geen ander en je 
kunt je verhaal kwijt. Ze snappen je en het verzacht jouw ellende 
een beetje, want je denkt hè hè eindelijk iemand die voelt wat ik 
voel en die weet waar ik het over hebt. Maar. Je bent er niet mee 
geholpen, ze trekken je niet uit de dip en de ellende. Sterker nog, je 
blijft zwelgen en verdrinken in je verdriet, leed, pijn en ellende. 

Het gezegde luidt niet voor niets “Gedeelde smart is halve smart”. 
Waak daarvoor …  Wat je nodig hebt zijn mensen die niet alleen 
begrijpen wat je bedoelt en snappen wat voor ellende je meemaakt, 
maar mensen die eruit zijn gekomen.  
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Die kunnen jou helpen, want mensen die net als jij nog in de 
ellende zitten, die hebben zelf de hulp nog hard nodig.
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DRIE FASES 
Er zijn drie fases in mijn leven waarin ik besefte wat echt 

belangrijk voor me was en wat er echt toe deed. 

Het is zo cliché maar het is zeker waar. 

Bij nare gebeurtenissen en heftige situaties in je leven wordt je 
met je neus op de feiten gedrukt en leer je te relativeren en te 
waarderen wat belangrijk voor je is. 

Als je wat jonger bent dan zal je er misschien nog niet zoveel 
ervaring mee hebben, maar ik heb al een aantal begrafenissen 
meegemaakt. Situaties waarbij mensen onder “het genot” van een 
kop koffie en een plak cake zichzelf hebben voorgenomen om het 
allemaal anders te doen. En voor zichzelf hebben besloten om 
eindelijk te gaan leven. 

Want het leven is te mooi en het kan zomaar afgelopen zijn. Daar 
ben ik keihard achter gekomen. 

De dag dat mijn leven totaal op z’n kop stond heb ik al eerder in 
dit boek met je gedeeld. 

Toen mijn moeder uit het leven stapte was voor mij absoluut een 
keerpunt. Zowel privé als zakelijk. 

Ik wilde niet meer geleefd worden door mijn bedrijf, ik wilde zelf 
leven. 

De keuze om de sportschool te verkopen was niet moeilijk want ik 
wilde een bedrijf wat bij me paste en volledig in dienst stond van 
mijn privéleven in plaats van andersom. 

Baas zijn over je bedrijf is zo belangrijk, voor je het weet ben je 
een gevangene van je bedrijf en wordt je geleefd. 

De eerste fase is eigenlijk al die jaren geweest waarin ik naast 
uiteraard heel veel mooie dingen ook de meest donkere fase van 
mijn leven heb ervaren. Een fase waar ik simpelweg niet veel meer 
aan terugdenk. 
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De tweede fase en keerpunt is het moment dat ik mijn huidige 
vrouw Debora ontmoette. Ik noem het een geschenk van God, want 
op het juiste moment kwam zij in mijn leven. Toeval? Ik geloof daar 
niet in. Mensen komen in je leven niet zonder reden. 

Na de zelfdoding van mijn moeder, ongewenst kinderloos, 
echtscheiding en financiële afgrond werd ik met Debora weer 
gelukkig. 

In eerste instantie zonder kinderen, wat ik daarvoor nooit voor 
mogelijk hield. 

Gelukkig zijn zonder kinderen? Ik dacht lange tijd dat dit niet 
mogelijk was. 

Want na 8 jaar ziekenhuisbezoeken en 10 medische 
behandelingen had ik dat hoofdstuk afgesloten. Twee verschillende 
ziekenhuizen en vele artsen later kon het boek dicht. Ik zou (in die 
situatie althans) nooit vader kunnen worden. Nu kan ik daar wel 
met enige zelfspot en een knipoog op terugkijken want als ik na ga 
hoeveel potjes ik naar het LUMC Leiden en AMC Amsterdam heb 
weggebracht en hoeveel schunnige boekjes ik heb doorgebladerd 
“gaat u daar maar naar binnen meneer van der Plas, dan zie ik u zo 
terug”. “Natuurlijk” zei ik dan, “hier heeft u het potje terug”. Hoe 
gênant en ongemakkelijk.  

Later zou er nog een adoptieprocedure gestart worden, maar ook 
dat werd niks. Toen ik er in een vakantie in Turkije eenmaal achter 
kwam dat mijn toenmalige vrouw er affaires op nahield met twee 
van onze beste vrienden. Het was voor beide partijen duidelijk. Dit 
gaat geen basis worden waar liefde, vertrouwen en eerlijkheid een 
rol spelen. En in zo’n leven wil je een kind niet laten opgroeien. 

Een bedrijf dat niet alleen als een gevangenis voelde en wat niet 
mijn leven beheerste; dat was mijn doel. 

Natuurlijk heeft een scheiding vele oorzaken en zijn er tal van 
redenen waarom stellen uit elkaar gaan maar geloof me: Een eigen 
bedrijf is niet altijd even goed voor je relatie en ja het is waar: Waar 
twee vechten hebben er twee schuld. 

Wanneer je bedrijf het leven van jou en je partner volledig 
beheerst, dan doet dat heel wat met je relatie en de band die je hebt 
met elkaar. 
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Hoe je het ook wend of keert, het kan killing zijn, funest. Own je 
bedrijf, own je relatie en own je leven! Mijn vrouw Debora was daar 
op het juiste moment toen ik haar het hardst nodig had en schonk 
me een dochter en een zoon genaamd Nelleke en Mathijs. 

De 3e fase in mijn leven dus, een leven met twee prachtige 
kinderen.  

Mijn waarom, mijn vrouw en mijn kinderen, dat is waar ik het 
allemaal voor doe. 

Het is niet uit te leggen, maar alles lijkt op z’n plek te vallen op 
het moment dat je samen verder mag als gezin. 

De allerliefste vrouw en twee prachtige kinderen en een eigen 
bedrijf, mijn leven kon niet beter. We hadden dan wel drie kinderen 
kunnen hebben want tot ons groot verdriet hebben we na ons 
tweede kindje een miskraam gehad.  

En dan zal je kunnen denken “maar je hebt toch al twee kinderen” 
maar daar gaat het niet om. Een miskraam is een verlies. Punt. Je 
verliest een wens, je verliest hoop, je verliest een droom en je 
verliest een kind, hoe oud of hoever ontwikkeld het ook is. Hoe 
goed bedoeld de adviezen en hoe oprecht de raadgevingen ook zijn. 
Een miskraam is rouwen en verwerken. 

Het fantastische van mijn kinderen is dat ze altijd zorgen dat mijn 
hoofd goed staat. Want hoe mijn dag ook is geweest, hoe groot de 
uitdaging ook was waar ik tegenop keek, hoe heftig de stress, 
zorgen en problemen ook zijn. Ze maken me gelukkig en blij! 

Mijn dagelijkse ritueel had ik je al verteld. Voor het slapen gaan ga 
ik langs bij mijn kinderen om ze nog even toe te dekken en een kus 
te geven. Ik sla geen dag over en ik weet op dat moment is het goed 
en is mijn hoofd leeg en rustig. Hoe de dag ook was … het is goed zo. 

Ik wil je dan ook uitdagen om iedere dag te gaan slapen met een 
positieve gedachte en op te staan met een positieve instelling. Je 
zult zien dat je dag heel anders verloopt. 
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SUCCESVOL EN 
RIJK 

Veel mensen denken dat als je een eigen bedrijf hebt en eigen baas 
bent, dat je het allemaal goed voor elkaar hebt. En zeker een 
sportschool levert flink wat op en daar kun je flink je zakken mee 
vullen is de gedachte … yeah right! 

Wat veel mensen niet weten is dat je als ondernemer veel opoffert. 
Ik had je al gezegd dat het een flinke aanslag is op je relatie en 
privéleven. Ook je tijd, gezondheid, relaties, hobby’s, plezier en 
passie kunnen eronder lijden. Je geeft gewoon veel op en het is nog 
maar de vraag of je daar genoeg voor terugkrijgt. 

Ik zal hier geen klaagzang houden en moeilijk doen over het feit 
dat ik ondernemer ben. Daar kies je zelf voor en het is een manier 
van leven en ik zou echt niets anders willen. 

Ben ik rijk en succesvol? 
Daar kan ik volmondig ja op antwoorden want het is maar net wat 

je definitie van rijk en succesvol is. Als je het gaat meten in geld en 
materiële zaken, dan ben ik zeker niet steenrijk. Sterker nog; ik heb 
bittere armoede meegemaakt. 

Rijk en succesvol is voor mij dat ik iedere dag het leven kan leiden 
zoals ik dat wil en dat zonder bovenmatige stress, spanning en 
zorgen. 

De vrijheid, zelfstandigheid en flexibiliteit die je hebt als eigen 
baas zijn magisch. Mits je je bedrijf zo hebt ingericht zoals jij dat 
wilt. Own je bedrijf weet je nog? Het is weliswaar niet altijd zo 
geweest, maar op het moment van schrijven heb ik tijd voor mijn 
gezin en werk ik geen 80 uur per week meer. 

Ik geniet intens van de momenten thuis bij mijn gezin omdat ik 
niet meer dag en nacht werk.  
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Wanneer de kinderen vrij zijn op woensdag en vrijdagmiddag dan 
ben ik er. Om ze naar de club te brengen en om mee te gaan naar 
zwemles. Heerlijk is dat om erbij te zijn en dingen samen te doen. 
Steeds vaker plannen we toffe uitjes, korte breaks en vakanties in 
en als ik thuis ben dan ben ik ook echt aanwezig. Allemaal 
waardevolle momenten die ik als rijkdom ervaar. 

Wil dat zeggen dat ik helemaal niets om geld geef? Integendeel; ik 
hou van geld en het liefst zoveel mogelijk. Maar dat is niet het doel 
wat ik nastreef. Geld is een middel dat je in staat stelt om mooie en 
belangrijke dingen te doen. Voor jezelf, je dierbaren en voor de 
mensen om je heen. 

Ik kan investeren in mijn bedrijf zodat ik mijn klanten nog beter 
kan helpen en met alle tevredenheid van dienst kan zijn. 

Genieten van de leuke dingen in het leven en dat kunnen delen 
met anderen is het fijnste wat er is. Delen is geven en wij mensen 
worden nou eenmaal gelukkig van geven. Maar belangrijker is dat 
geld - voldoende geld – je zorgen en problemen weg kan nemen. 
Als er één ding killing is voor je gezondheid, relatie, plezier en 
geluk dan is het wel het niet hebben van voldoende geld. De stress, 
angst en spanning die je keer op keer ervaart als je iedere maand 
bang bent om je bankrekening te bekijken. Als je die enveloppen 
weer op de mat hoort vallen en ze niet open durft te maken. 

Als je niet meer weet hoe je de rekeningen moet betalen en weer 
zoveel mogelijk persoonlijke spullen moet verkopen om de 
achterstallige betalingen weg te werken. Dat is ronduit vreselijk. 

Dat je dagenlang beroerd bent omdat je weet dat je die maand 
jezelf slechts 500 euro salaris kan betalen. 

En dat je iedere maand weer die ruzies hebt met je partner omdat 
er weer geld tekort is. Geloof me, stress over geldzorgen, daar ga je 
letterlijk aan kapot. 

Eigenlijk ben je als ondernemer stapelgek dat je dit jezelf en de 
mensen om je heen aandoet. 

De onzekerheid en de zorgen die je hebt als leven als ondernemer, 
zijn niet altijd even makkelijk en bij tijd en wijlen zelfs pijnlijk. En 
ja, dan maakt geld een hoop goed.
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VAN ACHT EURO 
TRAINER NAAR 
EIGEN BAAS 

D i t h o o f d s t u k w a s m e e r b e d o e l d v o o r m i j n c o l l e g a 
fitnessondernemers of voor mensen die als zelfstandig 
ondernemer willen starten. En mocht jij dat niet zijn, dan kun je er 
misschien ook wel een wijze les uit halen. 

Eigen baas zijn, dat is wat ik wilde. 

Misschien herken je het wel als ik zeg dat er een punt is dat je 
denkt: “Ik wil niet langer voor een baas werken”. Je bent het zat om 
voor een hongerloontje de zakken van een ander te vullen om maar 
even een cliché te noemen. Het is een cliché, maar het kan op een 
bepaald moment wel zo voelen. 

Een eigen bedrijf, je eigen keuzes maken en beslissingen nemen 
op een manier zoals jij dat wilt. Niemand die je zegt wat je moet 
doen want je weet het zelf toch altijd beter ;-) 

De nummer één reden bij (startende) ondernemers om voor 
zichzelf te beginnen is dat ze vrijheid nastreven. Om er vervolgens 
achter te komen dat ze langzaam maar zeker het kleine beetje 
vrijheid dat ze hebben weer kwijtraken. 

Wat de reden ook is om voor jezelf te beginnen, je hebt alles zelf 
in de hand. Het leven gaat om keuzes maken en dat geldt ook voor 
je eigen bedrijf. Waar het om gaat is hoe jij omgaat met de 
omstandigheden, de uitdagingen en de frustraties die jij voor je 
voeten geworpen krijgt. Niet alleen zakelijk als ondernemer maar 
ook privé als vader, moeder en of partner. 
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Life is what you make it 
Kijk; ik was er al snel achter dat ik niet langer voor 12 euro per uur 

als fitness trainer wilde werken. Als freelancer kon ik gerust twee 
tot drie keer meer verdienen. 

Dus de keuze was voor mij snel gemaakt. Van 12 euro 
fitnesstrainer naar freelancer van 25 euro per uur! Wow, ik was in 
business. Het grappige is dat als je zelf “baas” bent met personeel, 
dat je ineens op een heel ander stoel zit. Je zit letterlijk aan de 
andere kant van het bureau. 

Ooit was je werknemer en werkte je voor iemand anders en nu ben 
je zelf baas en heb je personeel tegenover je zitten. En dat is een 
heel andere rol. Die rol is wel iets waar je aan moet wennen en aan 
moet werken. 

Soms gaat het tegen je gevoel in en moet je beslissingen nemen en 
keuzes maken die niet leuk zijn en haast ingaan tegen wie je 
eigenlijk zelf bent. Dat kan tegen je natuur en gevoel ingaan. 

Een belangrijke les die ik geleerd heb is dat bazen, als het erop 
aankomt, altijd aan zichzelf denken en keihard kunnen zijn. Soms 
moeten ze wel. 

Zelf had ik me voorgenomen nooit zo te worden als de werkgevers 
die ik heb gehad in mijn carrière als werknemer. Natuurlijk heb ik 
een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen. Personeel 
vaarwel moeten zeggen en moeten teleurstellen. 

Maar alleen maar omdat ik geen andere keuze had, nooit uit 
eigenbelang of om er zelf beter van te worden.  

Want ik heb gezien en meegemaakt hoe werkgevers mensen kapot 
kunnen maken. Keihard zonder enige emotie of betrokkenheid leed 
veroorzaken. Met eigen ogen heb ik gezien en ervaren waar dit toe 
kan leiden. Mijn vader werd na 17 jaar van de ene op de andere dag 
op straat gezet. Notabene door zijn eigen zwager. En neem maar 
van mij aan dat dit mensen ongelukkig en depressief maakt. 

Inmiddels was ik al een aantal jaar eigen baas, maar ik nam me 
voor dat zoiets mij nooit zou overkomen. 
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Ik bepaal mijn eigen koers en laat mijn toekomst niet afhankelijk 
zijn van één of andere rot werkgever. En ik raad je aan om hetzelfde 
te doen; heb jij een droom om een eigen bedrijf te hebben en wil je 
niet langer voor een baas werken? Ga ervoor, want voor je het weet 
is het te laat en ja, je zult altijd twijfelen en je zult allerlei excuses 
en redenen bedenken waarom je het niet zou doen. Waarom zou je 
moeten wachten en uitstellen? Maar waarom? Het moment om te 
starten is nooit perfect en er is nooit een ideale tijd om voor jezelf 
te beginnen. Begin gewoon! 
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VAN KLOTEBAAS 
NAAR KLOTE 
PERSONEEL 

Als je eigen baas bent dan heb je vaak ook personeel. In ieder geval 
als je wilt groeien met je bedrijf, dan ontkom je er niet aan. Je zult 
vroeg of laat personeel aan moeten nemen. 

Je kunt immers niet alles alleen doen, al denk je soms van wel. 
Ook als je ervoor wilt zorgen dat je niet opgebrand en overspannen 
wilt raken, dan zou ik investeren in personeel. Maar je weet wat ze 
zeggen over personeel. Ze geven je kopzorgen, stress, spanning en 
ze kosten geld … veel geld. Daarnaast heb je alleen maar gezeur om 
maar even een veelgehoorde uitspraak te gebruiken. Klote 
personeel, het gezegde luidt niet voor niets “Ik wens je veel 
personeel”. 

Klote personeel? Je zult wel denken, wat is dat nou weer voor een 
negatieve uitspraak? En zoals je hebt gemerkt ben ik verre van 
negatief en ben je in dit boek niet eerder zo’n negatieve uitspraak 
tegen gekomen. 

Met klote personeel bedoel ik dat ze ook je spreekwoordelijke 
kloten kunnen redden. Excuses voor het grove taalgebruik maar ik 
wilde dit onderwerp krachtig benadrukken. 

Personeel waar je op kunt bouwen, aan wie jij je klanten en je 
bedrijf toevertrouwt, dat is goud waard. Het geeft jou in ieder geval 
meer rust en tijd want je kunt niet alles alleen (dat was je toch al 
met me eens toch)? 

Dit gaat natuurlijk niet op voor de “Ik wil alles zelf doen want ik 
weet alles beter en personeel kan het nooit zo goed doen zoals ik” 
werkgevers. 
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Als jij er een one man show op na wilt houden en 12-14 uur per 
dag alle ballen in de lucht wilt houden, dan is dat een keuze. En dan 
heb je dus ook niets met personeel te maken. 

Mijn personeel, die ik liever collega’s of medewerkers noem, 
hebben vaak genoeg mijn kloten gered. Net zoals die ene dag op 
18-10-2007. 

Zoals je hebt gelezen was dat de dag dat mijn moeder haar plek op 
deze aarde niet meer aankon en besloot om zelf haar leven weg te 
nemen. 

Van het ene op het andere moment moest er in mijn bedrijf van 
alles geregeld worden. 

In één seconde stond mijn hele leven op z’n kop en zakte de grond 
onder mijn voeten vandaan. 

Niets was belangrijk op dat moment … maar ik had wel een bedrijf 
met twee locaties, honderden klanten en bijna 10 medewerkers. 

Letterlijk één telefoontje was genoeg. Ik belde mijn team en daar 
ben ik nog dankbaar voor. 

Alles werd geregeld en “je hoeft je nergens zorgen over te maken” 
kreeg ik te horen. Twee weken lang werden de sportclubs draaiende 
gehouden en het liep perfect door. Alles werd geregeld door mijn 
team. Echt waanzinnig om te ervaren hoe belangrijk en waardevol 
personeel kan zijn. Hoe anderen voor je klaarstaan tijdens zo’n 
situatie is werkelijk bijzonder om te ervaren. 

Hoe ze je kloten kunnen redden … klote personeel; het is maar hoe 
je het bekijkt. 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LEREND LEVEN  
Als ik terugkijk op de afgelopen pakweg 15 jaar dan zijn ze voorbij 

gevlogen. Niet alleen voorbij gevlogen, maar het is voor mij ook een 
reis geweest zeg. Een reis vol met tegenslagen, overwinningen en 
natuurlijk ook bijzondere geniet momenten. Als ik twee woorden 
zou mogen gebruiken dan zijn dat bewogen en uitdagend. 

Dat heb ik misschien nodig of misschien zoek ik het zelf op, ik 
weet het niet. Het leven overkomt je en dan is de vraag hoe ga je 
daar mee om. Je maakt zelf hele andere plannen en je hebt het heel 
anders voorgesteld; dat is wat er gebeurt.  

De uitdaging en kracht zitten hem in het blijven zien van de 
positieve, mooie en bijzondere dingen in het leven. We zijn zo 
geneigd om alleen maar het negatieve en het nare in ons leven te 
zien en daar steeds maar weer naar teruggrijpen. Daardoor zie je de 
mooie dingen niet waar je gelukkig van wordt. En dat is gevaarlijk 
want dat tast je denken, doen en gedrag aan. In negatieve zin 
uiteraard. Zou ik het anders doen? Nee zeker niet. 

Er komen situaties en gebeurtenissen in je leven waar je niet om 
hebt gevraagd. Het komt op je pad en je moet er mee omgaan. En 
hoe je dat doet, dat is aan jou. Belangrijk om te onthouden is dat de 
manier waarop je daarmee omgaat een enorme impact heeft op je 
leven. Wat je denkt, doet en gelooft bepaalt uiteindelijk je gedrag, je 
acties en dus ook je resultaat. Ik weet natuurlijk niet hoe jij in het 
leven staat, of je gelooft in een God, of in het universum of wat dan 
ook. Maar het leven wil je altijd iets leren, het leven zit vol wijze 
lessen waarvan je kunt leren. 

Dus wat je ook overkomt in het leven, leer ervan, trek er je lessen 
uit en gebruik het in je voordeel. Lerend leven noem ik dat.  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TOTALE RESET 
Er is een fase geweest waarbij ik alles op zakelijk vlak heb moeten 

opgeven, een tijd waarin ik technisch failliet was. Op dat moment 
was er niet eens een plan B. De enige optie om het bedrijf te redden 
was een totale reset. Om overeind te blijven moest ik het over een 
totaal andere boeg gooien. Wat we deden werkte niet meer, het was 
klaar, het was op. 

Ons bedrijf was compleet ten gronde en er hoefde maar één 
schuldeiser tot actie over te gaan en de stekker was er definitief 
uitgetrokken. Ik heb alles opgegeven en 90% van onze apparatuur 
en inboedel verkocht tot aan de plafondplaten aan toe. Het pand 
waar de sportschool in gehuisvest was, werd volledig ontruimd. Ik 
denk eraan terug als de meest miserabele periode in mijn leven. 

Een doorstart op een andere locatie werd de redding en 
godzijdank zijn er zo’n 20 klanten met me meegegaan en me 
blijven steunen en daar ben ik ze tot op de dag van vandaag nog 
dankbaar voor. 

Van daaruit heb ik ons bedrijf weer langzaam opgebouwd en zijn 
het plezier, de passie en de drive weer terug. Op dit moment is de 
balans goed zowel zakelijk als privé, we zijn weer back in business 
zoals dat heet en we voelen ons rijker dan ooit. Niet wat geld en 
materiële zaken betreft, maar wel als het gaat om vrijheid, gelukkig 
zijn en liefde. Wat een reis en wat een einde. 

De les die ik heb geleerd en die misschien wel een inzicht voor jou 
is, is dat het soms beter is om je leven of je bedrijf weer vanaf 0 op 
te bouwen. Want soms is er geen andere keuze en is er niet eens 
meer een plan B. Als de enige optie is om opnieuw te beginnen doe 
dat dan ook. 

Laat je niet tegenhouden door al je angsten, twijfels en 
belemmerende gedachtes. Wees de baas daarover en vertrouw op je 
onderbuikgevoel. Kies niet met je hoofd maar volg je hart en volg je 
intuïtie, want dan zal je altijd gelijk krijgen en de juiste keuze 
maken. 
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Want als je het echt niet meer recht kan zetten dan is simpelweg 
radicaal kappen met wat je doet wel de beste optie. Dus als jou iets 
overkomt in je leven en je hebt zelf die keuze niet gemaakt, maak 
dan zelf een keuze. En ook als je niet kiest maak je toch een keuze. 
Wat doe jij? Ik hoop oprecht dat jij in ieder geval een keuze maakt, 
want ik gun jou het allermooiste leven met veel rijkdom. 
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Verschillende fases van mijn bedrijf.  
Van boven naar beneden: 
2014 tekenen nieuw huurcontract. 
2001 nieuwe locatie en uitbreiding.  
2006 franchise onderneming  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STA EENS WAT 
VAKER STIL 

Dit laatste hoofdstuk had ook net zo goed update kunnen heten 
want het heeft heel lang geduurd voordat ik deze laatste woorden 
uit mijn digitale pen kreeg. 

De reden daarvoor is heel simpel, ik had het ongelooflijk druk. 
Nee ik had het niet druk maar ik deed teveel. Dat was de reden, ik 
had teveel hooi op mijn vork genomen. In de studio had ik teveel 
klanten aangenomen, want er moest omzet gemaakt worden.  

Op datzelfde moment namen we het concept Baby-Bootcamp® 
over en daarmee haalden we een enorme berg werk op ons hals. 
Niet dat het niet leuk was, want het was allemaal fantastisch. De 
studio liep als een dolle zoals dat heet en ook met Baby-
Bootcamp® hadden we grote plannen. 

Financieel hadden we dus geen zorgen meer, schulden waren 
verleden tijd en we konden dus weer genieten van het leven. Geen 
reden tot klagen toch? Zeker niet en toch ging het mis. 

Door het vele werk en doordat het allemaal goed ging; ook 
mentaal raakte ik in een enorme dip. Want wat als we dat allemaal 
kwijt zouden raken? Wat als het allemaal mis zou gaan? Wat als we 
weer in diepe shit terecht zouden komen? Wat als we op een dag 
niet meer zo gelukkig zouden zijn? 

Wij mensen zijn geneigd om iets wat we hebben, iets waar we van 
houden, stevig vast te willen houden. We zijn bang om het te 
verliezen en we hebben geen vertrouwen genoeg dat het goed zal 
blijven gaan. Die angst om te verliezen zorgt ervoor dat je juist 
onhandige dingen gaat goed en dat je je anders gaat gedragen. 

Paniek, onzeker, twijfelen en bang zijn kan dan averechts werken 
met als gevolg dat je het juist kwijt zult raken. Je kan te 
beschermend en te voorzichtig gaan worden. Misschien ken je het 
volgende liedje wel “Ik zou je het liefst in een doosje willen doen”. 
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Moeders kunnen dat zeker herkennen. Dat je zo beschermend kan 
zijn naar je kinderen toe en dat je te voorzichtig bent. 

Bang dat je de kinderen achter moet laten omdat je ziek wordt, 
bang dat je kinderen iets overkomt zodat je ze moet missen. 

Allemaal angst die nergens op gegrond is en ik raad je aan deze 
angst te vervangen door vertrouwen. Vertrouw erop dat het goed 
komt en je zult veel vrijer, onbezorgder en gelukkiger leven. Wat als 
… Allemaal gedachten die ook bij mij speelden en die op zijn zachts 
gezegd totaal niet handig zijn. 

Gedachten gebaseerd op angst en niet op vertrouwen en dat 
samen dat ik op mijn tenen liep, zorgden ervoor dat ik bijna in een 
burn-out raakte. Het scheelde niet veel en na een tweetal 
gesprekken met een psychiater was het advies: Het zou goed zijn 
als je eens wat vaker stil zou staan.  

En vanaf die dag stond mijn leven weer stil net zoals op die 
donderdag de 18e oktober. Alleen maakte ik nu zelf de keuze en 
ondernam ik zelf actie. Ik besloot om vaker stil te staan en te 
luisteren naar mijn eigen lichaam en te genieten van wat ik heb.  

Ik heb gekozen om niet meer ongelukkig te zijn, maar ook om niet 
naar perfect geluk te streven. Daar is het leven namelijk veel te 
complex en te uitdagend voor. 

In plaats daarvan heb ik gekozen om het leven te omarmen en een 
dynamisch leven te leven. 

Dat betekent dat ik alle uitdagingen aanga die op mijn pad komen. 
Dat ik alles wat me wordt gegeven en alles wat me overkomt 
accepteer.  

En als ik het niet kan accepteren, dan zoek ik een oplossing om 
het te veranderen. Er is namelijk altijd een oplossing en als die er 
niet is, dan is het een feit. En een feit kun je weer accepteren. 

Dat heeft mijn leven een stuk makkelijker en lichter gemaakt en ik 
gun dat ook jou en ik hoop dat ik met dit boek jou een zetje naar 
meer vrijheid en geluk kan geven. Als ik je als laatste één tip mocht 
meegeven dan zou dat het wel zijn … sta eens wat vaker stil. 

Ik wens je een vrij en gelukkig leven en onthoud: Alles komt goed! 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DISCLAIMER  

Uiteraard is mijn leven jouw leven niet en zullen niet alle tips en 
adviezen relevant voor je zijn. Maar voor de volledigheid heb ik 
deze disclaimer bijgevoegd. Het copyright van dit boek behoort toe 
aan de auteur. Het is dan ook niet toegestaan om de inhoud te 
verspreiden of te gebruiken voor eigen doelstellingen zonder 
toestemming van de auteur. Gebruik je echter korte fragmenten, 
quotes en delen van de inhoud laat het me dan even weten en 
vermeld de bron a.u.b. 
 
Dit boek is om jou te inspireren, motiveren en te helpen op welk 
gebied dan ook; echter garanties op succes en resultaat kan ook ik 
je helaas niet geven. Elke keuze die je maakt, beslissing die je 
neemt en actie die je zet naar aanleiding van dit boek zijn dan ook 
voor eigen risico en je eigen verantwoordelijkheid. Het volgen van 
de adviezen volgt geheel op vrijwillige basis. 
 
Mocht je echt grote problemen en zorgen hebben of kampen met 
welke vorm van stress en depressie dan ook, dan adviseer ik je om 
specialisten te raadplegen die jou kunnen helpen. De auteur en 
uitgever kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden gesteld 
voor resultaten en consequenties. 
 
Ik wens jou een vrij, succesvol en gelukkig leven. 
 
Liefs Arny 
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CONNECTEN 
Heb je een vraag over dit boek of wil je met mij in contact komen 

dan kun je me vinden op: 
 
https://fitaanzee.nl 
http://www.facebook.com/FitaanZee 
https://www.facebook.com/arnyvdplas 

COACHING  
Zoals je hebt gelezen coach ik in het dagelijks leven vrouwen en 

help ik ze naar een gezond en fit gewicht en een slanker lichaam. 
Maar niet alleen dat, ik help ze ook met meer geluk, vrijheid en 
plezier in hun leven. Wil je dat ik jou help of wil je geheel 
vrijblijvend de mogelijkheden bespreken, mail me dan op: 
 
info@fitaanzee.nl 
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