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Ben jij de eigenaar van een sportschool, verkoop jij supplementen in een winkel, ben je 
een personal trainer of ben je een andere professional in de sport? Dan hebben wij 
precies wat je zoekt om meer uit je supplementenverkoop te halen.

SpeciaalSpeciaal voor zakelijke klanten biedt XXL Nutrition een uniek assortiment aan 
bestaande uit onder andere exclusieve producten die niet online voor particulieren te 
verkrijgen zijn, verschillende gratis promotiematerialen zoals canvasdoeken en 
koelkasten, zakelijke aanbiedingen en persoonlijk contact met een accountmanager. 
Daarnaast heb je natuurlijk toegang tot meer dan 1000 producten tegen scherpe 
groothandelstarieven.

BenieuwdBenieuwd naar de mogelijkheden of interesse in een persoonlijk bezoek van één van 
onze accountmanagers? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 
info@xxlnutrition.nl.

EXCLUSIEF ASSORTIMENT VOOR ZAKELIJKE KLANTEN!

GRATIS VERZENDING VANAF 100 EURO

PERSOONLIJK CONTACT MET EEN ACCOUNTMANAGER

GRATIS PROMOTIEMATERIALEN* ZOALS KOELKASTEN EN BLENDERS

GEEN MINIMALE AFNAMEHOEVEELHEID

VOOR 22.00 BESTELD, MORGEN GELEVERD**

* Vraag bij je accountmanager naar de * Vraag bij je accountmanager naar de voorwaarden en mogelijkheden
** Bij uitzonderlijk grote bestellingen kan hier meer dan een werkdag overheen gaan

Jouw voordelen op een rij

SLUIT JE AAN ALS ZAKELIJK PARTNER

VAN XXL NUTRITION!
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DE N.B.B.F. IS DE GROOTSTE BODYBUILDING FEDERATIE VAN NEDERLAND  
EN IS AANGESLOTEN BIJ DE INTERNATIONAAL ERKENDE I.F.B.B. 

Lidmaatschap

Ondersteunend lid: €10,- per kalenderjaar. Deze leden mogen een gratis kado uitkiezen 
en steunen daarmee de N.B.B.F. en de bodybuildingsport. 

Wedstrijdlid: €59,95 per kalenderjaar. Voor deelnemers die in het betreffende 
kalenderjaar mee willen doen aan één of meer wedstrijden onder de vlag van de N.B.B.F. 

Algemeen lid: €29,98 per kalenderjaar. Voor officials.

Coach member: €350,- excl. BTW per kalenderjaar. Coach members ontvangen een badge 
voor gratis toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden. 

Gym member: €350,- excl. BTW per kalenderjaar. Gym members ontvangen een 
muurschild en badge voor gratis toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden.

Betalingen voor de verschillende lidmaatschappen kunnen online op:
www.I.F.B.B.nederland.nl/lidmaatschap/

Het banknummer is NL35INGB0003823906 tnv N.B.B.F. Ooltgensplaat
Vermeld voor- en achternaam en het soort lidmaatschap.

Als iemand me in de periode dat ik aan het vorige jaarboek van de N.B.B.F. werkte 
had verteld dat er de komende twee jaar bijna geen wedstrijden georganiseerd zouden 
worden had ik hem gezegd dat hij bij mij niet aan moest komen met dat soort onzin. 
Laat staan dat iemand me had gezegd dat alle sportscholen twee perioden van 
maanden dicht zouden moeten! Ik had waarschijnlijk wat gelachen en gedacht met 
een dorpsgek van doen te hebben. Maar het was echt. De wereldwijde Covid-19 pan-
demie zorgde wereldwijd voor ellende, op fysiek en mentaal gezondheidsgebied en 
op financieel gebied. Er waren mensen die de ernst van de pandemie betwijfelden en 
de maatregelen veel te ver vonden gaan, er waren mensen die juist doodsbang waren 
ziek te worden en niet meer naar buiten durfden, iedereen had een mening en opeens 
waren er 17 miljoen virologen en epidemiologen in ons land. Maar onze sport leed pijn. 
Trainen werd voor veel mensen bijna onmoge-
lijk, mentaal bleek een goed dieet aanhouden 
plotseling veel zwaarder, vrienden die sport-
schooleigenaar waren moesten worstelen om 
het hoofd boven water te houden en ja, ook bij 
de N.B.B.F. viel alles stil.

Maar ondanks al die narigheid ligt nu dat toch 
eindelijk het jaarboek 2021 voor je neus met 
daarin enkele leuke interviews en wat inte-
ressante artikelen. Je zult zien dat de kalen-
der dit jaar niet erg vol is, maar toch is het de 
N.B.B.F. gelukt nog een C, B en A wedstrijd te 
organiseren en zijn we volop bezig van het jaar 
2022 een normaal wedstrijdjaar te maken. We 
hopen weer te kunnen rekenen op jullie steun, 
we hopen weer een volle agenda te hebben, 
we hopen weer veel atleten uit te kunnen 
zenden naar het buitenland en we hopen dat 
we de abrupt gestopte groei van onze mooie 
sport weer een spurt kunnen geven.

Harry de Jonge

N.B.B.F. jaarboek
C O L O F O N
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Algemeen lid: € 29,98 per jaar, voor officials.
Wedstrijdlid: € 59,95 per jaar, voor deelnemers.
Coach:  € 350,- per jaar excl. BTW, coach members hebben gratis  

toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden. 
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Steun de N.B.B.F. en de bodybuildingsport.
Kies nu je gratis kado!

Je kan kiezen uit een sleutelhanger of een badge.
Het jaarboek is gratis voor alle leden en donateurs.

Ondersteunend lid voor € 10,- per jaar!

Steun de N.B.B.F. met 
uw lidmaatschap!
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T OEN WIJ bodybuilders 
ergens in de jaren tachtig 
te horen kregen dat er in 
Amerika mensen soms 
per training wel 20 dollar 

betaalden voor wat ze daar noemden 
een “personal trainer”, hadden wij zoiets 
van, “echt weer iets voor die gekke 
Amerikanen, zoiets gaat hier echt niet 
gebeuren.” Mensen die lid werden van 
een sportschool betaalden voor hun 
abonnement en verwachtten voor dat 
geld ook goede begeleiding inbegrepen. 
Door elke zaal liepen mensen rond om 
te corrigeren, spotten, adviseren of zelfs 
mee te trainen. Maar uiteindelijk kreeg 
het fenomeen ook hier voeten aan de 
grond en nu is de personal trainer niet 
meer weg te denken uit de sportschool 
en lijkt het soms dat iedereen die een 
jaartje traint personal trainer is. 

En natuurlijk is dat helemaal geen slechte 
ontwikkeling, het past in het tijdsbeeld 
van nu, waar alles wat individualisti-
scher is geworden. Maar met zoveel per-
sonal trainers en steeds meer mensen 
die weliswaar regelmatig en serieus 
trainen maar tot een heel andere cate-
gorie behoren dan de ouderwetse body-
builders, wordt het wel steeds moeilijker 
voor die PT’s om zich te onderscheiden. 
En daar gaat het helaas vaak helemaal 
mis! Laten we eerlijk zijn, de meeste cur-
sussen die je nodig hebt om personal 
trainer te worden zijn nu niet bepaald van 

een echt hoog niveau. Voedingskennis 
komt niet of nauwelijks aan de orde en 
ook bewegingsleer of andere toch eigen-
lijk noodzakelijke disciplines worden 
verwaarloosd. 

Maar het is allemaal geen rocket science. 
Waar mensen vijftig jaar geleden een 
geweldig lichaam mee ontwikkelden 
werkt nog steeds hoor! Trainen met 
losse halters en dumbbells is beter voor 
de coördinatie en de handkracht. Ook 
voor machines is er ruimte in een goed 
schema, maar omdat je met machines 
de spieren bijna volledig isoleert, iets wat 
de oefening veiliger maakt wat betreft 
blessurepreventie, zou je die dus beter 
wat later in het schema kunnen zetten, 
als de spieren al vermoeid zijn en het 
risico van blessures toeneemt. Als je 
je borstspieren wilt ontwikkelen doe 

D o e  t o c h  g ewo o n , 
d a n  d o e  j e  a l  g e k 
g e n o e g

T R A I N I N G

je een combinatie van druk- en flyebe-
wegingen, oftewel wat bankdrukken of 
schuindrukken en wat liggende flyes. Als 
je de rugspieren wijder wilt maken trek je 
jezelf op aan een stang of gebruikt een 
pulley om deze beweging na te bootsen. 
Roeibewegingen zorgen daarbij voor de 

nodige spierdikte en je bent al een heel 
eind op weg. Voor de biceps wat curlen 
met armen achter het lichaam en wat 
voor het lichaam, voor de triceps wat 
bewegingen van boven het hoofd en wat 
simpele armstrekoefeningen, de kuiten 
niet vergeten, dus staand en zittend, voor 

de schouders wat drukoefeningen, dan 
wat extra aandacht voor de zijwaartse 
koppen met zijwaarts heffen, de achter-
ste koppen niet vergeten met voorover-
gebogen zijwaarts heffen en dan voor 
de benen fijn squatten, wat leg presses 
en leg extensions en dan de achterkant 
met leg curls of wat stiffed legged dead-
lifts. Natuurlijk kun je wat variëren door 
de oefeningen net iets anders te doen of 
een keer een machine te gebruiken die 
deze basisbewegingen nabootst, maar 
veel verder hoef je het niet te zoeken 
hoor! Het boek “Keys to the inner uni-
verse” van Bill Pearl is tientallen jaren 
geleden geschreven in een tijd dat de 
meeste sportschoolmachines van nu 
nog niet bestonden. Maar de ongelofe-
lijke fysiek die de destijds beste body-
builder ter wereld wist te ontwikkelen laat 
zien dat die ook helemaal niet nodig zijn. 
In het boek staan voornamelijk oefenin-
gen met losse halters en dumbbells en 
wat basic machines. Niet zomaar wat 
oefeningen, maar letterlijk honderden 
en honderden per spiergroep! Verdiep 
je daar eens in voor je met een cable 
crossover moeilijk gaat staan doen, of 
voor je met een kettlebell wild gaan staan 
zwaaien, misschien om je zwaaispier te 
ontwikkelen? 

En cardio is natuurlijk helemaal simpel. 
Je hoeft echt niet als een gek met 
gebogen rug twee touwen te slingeren tot 

T R A I N I N G

Door Jim Lensveld en Harry de Jonge

Personal Trainers explained
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je kapot bent als je ook simpelweg buiten 
wat kunt gaan fietsen of hardlopen, of 
voor mijn part een flink eind gaat wande-
len. Of je gaat wat baantjes zwemmen, 
of skeeleren. Dat is veel relaxter dan een 
uur met keiharde muziek en discolicht 
op een spinning fiets te gaan zitten 
waarbij je dan voor de gek wordt gehou-
den omdat je ook zogenaamd wat voor je 
spieren moet doen en je dan lichtjes moet 
opdrukken op je stuur. Je kunt heel simpel 
opzoeken hoeveel kcal je gemiddeld ver-
bruikt met een bepaalde activiteit, net 
zoals je heel eenvoudig kunt opzoeken 
hoeveel calorieën, koolhydraten, eiwit-
ten en vetten een bepaald voedingsmid-
del bevat. Maar zoals gezegd, de PT’s 
willen zich onderscheiden om klanten te 
kunnen blijven trekken. Plotseling begon-
nen ze steeds meer over “core stability” 
en moest je oefeningen gaan uitvoe-
ren liggend op een wankele skippybal, 
ik heb zelfs mensen kniebuigingen zien 
doen op zo’n wiebelding, levensgevaar-
lijk! Loeizware lunges door de hele zaal 
is ook zo’n populaire oefening waarmee 
je je knieën enorm in gevaar brengt. Hip 
thrusters en abductoren/adductoren en 
dan douchen? Leuk maar kun je niet 
beter gewoon wat kniebuigingen doen 

en dan wat gerichte leg extensions met 
de tenen bijvoorbeeld naar binnen om 
dan de bovenste positie even vast te 
houden? Wedden dat je hiermee meer 
resultaat boekt? 

Loop een doorsnee sportschool binnen 
en ga een tijdje verdekt opgesteld de leg 
press machine in de gaten houden. De 
kans is groot dat je al snel een jonge gast 
de machine helemaal vol ziet hangen met 
schijven van 20kg om het totaalgewicht 
tot ongelofelijke totalen op te voeren, 
tot soms wel 450kg! Als je dan vervol-
gens ziet dat ze het gewicht maar een 
klein stukje laten zakken en de volledige 
bewegingsbaan dus nog niet eens bena-
derd wordt, weet je dat je weer te maken 
hebt met een “ego-lifter” die graag wil 
laten zien hoeveel gewicht hij kan gebrui-
ken terwijl hij zijn gewrichten aan het 

Dan weet je dat je te maken hebt met een ‘ego-lifter’ die graag 

wil laten zien hoeveel gewicht hij kan gebruiken.

beschadigen is en voor de beenspieren 
weinig tot niets positiefs uitvoert! Het 
argument “maar ik heb het professionele 
bodybuilders zien doen” is helaas ook 
niet echt houtsnijdend, omdat zelfs onder 
de professionals ontzettend veel fout 
wordt getraind! Dat die mannen deson-
danks enorme spieren weten te ontwikke-
len heeft te maken met een paar dingen: 
ze hebben een genetische aanleg die je 
misschien bij 1 op de 100.000 mensen 
tegenkomt, ze gebruiken zoveel spierop-
bouwende hulpmiddelen en eten daarbij 
vaak zo overdreven veel dat ze welis-
waar groeien als kool maar hun gezond-
heid zodanig op de proef stellen dat de 

willen verwezenlijken. Met goed uitge-
kiende training en een gezond voedings-
beleid kun je fantastische resultaten 
behalen maar door over grenzen heen 
te gaan wegen de voordelen al snel niet 
meer op tegen de nadelen. Als je echt 
denkt dat het goed is 8 keer per dag te 
eten en dan 400 gram eiwitten per dag 
te consumeren omdat dat de manier is 
om echt gespierd te worden, kun je beter 
nog eens wat onderzoek doen zodat je 
er achter zult komen dat dit simpelweg 
onzin is. De meeste onderzoeken tonen 
niet alleen aan dat gewoon drie keer per 
dag eten het beste blijft, ook laten die 
zien dat je lichaam niet onbeperkt eiwit-
ten kan synthetiseren en dat je dus ook 
daarmee “normaal” moet blijven doen. 

Bodybuilding of fitness moet leuk blijven 
en het moet geen obsessie worden, zelfs 
niet als je er voor kiest wedstrijden te 
gaan doen. Besef wel dat je na je wed-
strijd periode nog een heel leven met dat-
zelfde lichaam moet doen. Train verstan-
dig, eet gezond en je plukt er de rest van 
je leven de vruchten van! ▣

Train verstandig, eet gezond en je plukt er de rest van je leven 

de vruchten van!

levensverwachting serieus met zo’n 15 
tot 20 jaar (!) afneemt! Het is maar voor 
bar weinig mensen weggelegd de echte 
top in deze sport te halen maar deson-
danks brengen ontelbaar veel mensen 
hun geestelijke en/of fysieke gesteldheid 
in gevaar om een onrealistisch doel te 

T R A I N I N GT R A I N I N G
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I N DIT jaarboek kom je als aandach-
tige lezer misschien al twee profiles 
tegen van de toppers Fardo Popal 
en Paco Valdano, respectievelijk 
NBBF-topatleet en aankomende 

fight sensatie. Ze lieten beiden in hun 
interview doorschemeren in de corona 
tijd toch de stap te durven en willen 
nemen voor een exclusieve PT/coaching 
studio en omdat dit avontuur door drie 
man zal worden aangegaan leek het ons 
niet meer dan logisch het verhaal com-
pleet te maken door ook de “Third Man” 
te benoemen.

Het gaat om Rob van Geffen die na 
het afronden van zijn Hbo-opleiding 
Bedrijfseconomie ervaring in het vak 
opdeed als assistent-accountant. Rob 
vervolgde zijn pad en deed een post-
Hbo studie fiscaal adviseur terwijl hij 

tegelijkertijd ervaring opdeed als rela-
tiebeheerder op een registeraccounts 
kantoor. Dit leidde er in 2010 uiteindelijk 
toe dat hij zijn eigen belasting- en admi-
nistratiekantoor startte. 

Rob, en daar komt de link met onze sport, 
is al 20 jaar fitness fanaat en trainde op 
een sportschool waar op een gegeven 
moment Fardo en Paco, die hij kende 
van soacial media, kwamen werken. De 
mannen bleken elkaar goed te liggen 
en het plan ontstond dat Rob de boys 
zou gaan helpen met het opzetten van 
hun eigen PT-studio. Maar Rob werd zo 
enthousiast dat besloten werd met zijn 
drieen verder te gaan. Waarbij Rob meer 
achter de schermen actief zou zijn en 
Fardo en Paco op de werkvloer. Onder 
de naam Elite Coaching willen ze zich als 
volgt profileren: “wij van elite coaching 

baseren onze persoonlijke aanpak op 
afgeronde studies en ervaring op het 
gebied van topsport.Ook blijven wij onze 
kennis steeds verder ontwikkelen, door 
het lezen van wetenschappelijke onder-
zoeken en artikelen. Samen met onze 
klanten maken wij tijdens de intake een 
aanpak op maat, wij werken niet met 
standaard schema’s en modules. Bij 
ons is alles maatwerk. Iemand die licha-
melijke zware arbeid verricht en minder 
tijd heeft om zich aan zijn eetschema te 
houden, kunnen we niet hetzelfde voor-
schrijven als iemand met bijvoorbeeld 
een kantoorbaan. Wij bieden perso-
nal training aan, inclusief coaching en 
voeding. We nemen het totale pakket 
mee in de begeleiding van onze klanten. 
Wij zijn van mening dat al deze aspecten 
horen bij het behalen van de samenge-
stelde doelen. ▣

R o b  va n  G e f f e n
T h e  T h i r d  M a n

I N T E R N AT I O N A A L
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opende ze zelfs een supplementenwin-
kel in Duitsland, maar door de crisis is 
die helaas nog geen dag open geweest. 

Bianca draaide haar eerste wedstrijd 
in 2018, de JBC en ze pakte gelijk drie 
eerste plaatsen, de juniorenklasse, haar 
lengte klasse en de overall! Ze stroomde 
door naar het B-niveau en op de Open 
Rotterdamse won ze opnieuw de junio-
renklasse terwijl ze 3e werd in de open. 
Bianca stoomde door naar het hoogste 
A-niveau en pakte op de N.K. een 3e 
plaats junioren en 4e plaats overall, een 
prestatie die ze na de zomerstop nog een 
keer evenaarde bij de Grand Prix.

In 2019 kon ze niet meer in de junioren-
klasse uitkomen en behaalde ze een 3e 

plaats op het N.K. en stond ze voor het 
eerst op een internationaal podium bij 
de E.K. waar ze zich niet wist te plaat-
sen. Ze kon haar zeer lange wedstrijddi-
eet periode afsluiten om zich te verbe-
teren voor het seizoen 2020 en dat ging 
erg goed. 

Ze streed in Malta bij de prestigieuze 
Diamond Cup en pakte een uiterst ver-
dienstelijke tweede plaats en een week 
later pakte ze opnieuw de runner-up 
positie bij de Beach Classics in België. 
NBBF-presidente Juliette Bergmann 
nodigde Bianca uit om ons land te ver-
tegenwoordigen op het E.K. in Santa 
Susanna en dat deed Bianca met verve 
door daar een vierde plaats in de wacht 
te slepen. Tja en toen sloeg de corona 

toe en net als bij veel mensen betekende 
dit voor Bianca ook een mentaal zware 
tijd. Toch weet ze zichzelf te motiveren 
door te trainen en zat ze op moment van 
schrijven volop in voorbereiding voor het 
voor 12 tot 16 mei geplande E.K.

Wat er nog voor leuks te melden viel over 
haar vriend? Nou de voor de Georgische 
club FC Torpedo Kutaisi (uitkomend in 
de hoogste divisie) uitkomende voetbal-
ler deed in 2009 voor de grap mee aan 
de JBC en zelfs het N.K! Zaterdag voet-
balde hij in Georgië, zondag stond hij op 
het podium in de Men’s Physique klasse 
en nog verdienstelijk ook! ▣

B I B I

BiBi
Door Harry de Jonge

BIBI NOEMT ZE ZICHZELF OP 

SOCIAL MEDIA MAAR BIANCA 

DE WIT LUIDT HAAR VOLLEDIGE 

NAAM. DIT SNEL OPKOMENDE 

BIKINI FITNESS TALENT HEEFT 

MET DIT TALENT AL EEN PLEK 

WETEN TE VEROVEREN IN HET 

SNEL GROEIENDE ABC TEAM VAN 

AMIR AHMADI, DE SUCCESVOLLE 

CONTEST PROMOTOR UIT BELGIË, 

EN STOND ZELFS IN HET DOOR 

CORONA GETEISTERDE JAAR NOG 

TWEE MAAL OP HET PODIUM!

BIANCA KWAM op 2 mei 
1995 in Groningen ter 
wereld en woont nu in het 
nabij gelegen Uithuizen 
met haar Georgische vriend 

Giorgi Goguadze, een profvoetballer 
waarover nog wel wat leuks te vertel-
len valt. 

Bianca startte enkele jaren geleden 
haar bedrijfje Go Beauty & Fit maar de 
daaraan verbonden schoonheidssalon 
bestaat inmiddels niet meer omdat ze het 
te druk kreeg met haar coaching bezig-
heden (door corona nu vooral online of 
1 op 1 in haar prive PT-studio maar ook, 
opmerkelijk, in haar bus waarmee ze 
haar klanten opzoekt om te trainen) en 
haar eigen kledinglijn. Met haar vriend 



Een wedstrijdbikini die comfortabel en goed zit, oogt niet 
alleen mooi, maar geeft je als deelneemster ook het nodige  
zelfvertrouwen on stage. Nationale en internationale  
bonden hebben verschillende regels voor wedstrijdbikini’s. 
Een verkeerd model of niet goed passend broekje, kan je 
op puntenaftrek komen te staan. Met een bikini alléén win 
je geen wedstrijden, maar met een bikini van Bedazzled! 
weet je in ieder geval zeker dat je er niet door verliest.

5 Jaar geleden was Bedazzled-eigenaresse Anouk Dekkers  
zelf op zoek naar een mooie wedstrijdbikini, maar ze 
kon voor haar gevoel niet die bikini vinden die haar zou  
laten shinen op het podium. Dan moet ik er zélf een maken, 
dacht Anouk. Samen met haar moeder Margareth, die  
gecertificeerd coupeuse is, ging ze aan de slag. Het bleef 
niet bij die ene bikini. De wedstrijdbikini’s en herenslips van 
Anouk en Margareth zijn intussen een bekend gezicht op 
de Nederlandse podia en worden ook gedragen door een 
groeiend aantal internationale wedstrijdatleten. In Neder-
land is Bedazzled! inmiddels marktleider op dit gebied. In 
het atelier aan huis worden de bikini’s en slips met de hand 
gemaakt en alles wordt volledig vanaf 0 voor jou ontworpen.

Je kunt je custom-made bikini bij Bedazzled! online bestellen, 
maar de meeste klanten komen naar het atelier in Valkens-
waard. Tijdens een pasafspraak nemen Anouk en Margareth 
uitgebreid de tijd voor je. Je maten worden opgenomen en je 
krijgt kleuradvies vanuit kleuranalyses. Hierbij wordt vooral  
gelet op je haar- en oogkleur en er wordt rekening mee  

BEDAZZLED! BY MANOUQ: 
TOPKWALITEIT BIKINI’S EN SLIPS DIE JOU LATEN SHINEN

In welke categorie je ook deelneemt – Bikini Fitness, Bodyfitness of Bodybuilding: het draait 
allemaal om de verhoudingen in je physique en de presentatie die je neerzet op het podium. 
De bikini of slip die je dan draagt, lijkt bijzaak, maar kan nét dat verschil maken in een jury-
wedstrijd. Bij Bedazzled! by Manouq weten ze precies hoe een bikini of slip jouw shape het 
best kan laten uitkomen.

gehouden dat je huid nog donkerder wordt door de tanning.  
Alle kleuren stoffen zijn op voorraad, zodat per kleur  
vergeleken kan worden wat het mooiste staat. 
Voor een zelfverzekerd gevoel bij een wedstrijd is een  
perfect zittende bikini of slip heel belangrijk. 

Bedazzled! kijkt continu hoe de bikini’s en slips zo verbeterd 
kunnen worden, dat ze én fijn zitten én zorgen voor de beste 
shape. Als een van de weinige bedrijven in de sector maakt  
Bedazzled! gebruik van 4-Way Stretch. Deze ademende stof rekt 
van alle kanten en zorgt ervoor dat een bikini of slip perfect aan-
sluit op je lichaam. Alle slips worden bovendien voorzien van een  
gelband die ervoor zorgt dat bikinilijm overbodig wordt: 
vlekken in je tanning zijn dus verleden tijd!

Ook de kwaliteit van de stenen is belangrijk. De bikini’s 
worden alleen bekleed met hoogwaardige glaskristallen 
van Swarovski of Preciosa Crystals, omdat deze de mooiste  
schittering op het podium geven. Op een bikini brengt 
Anouk één voor één ongeveer 4.500 stenen aan. Anouk 
en Margareth spenderen gemiddeld 12-15 uur aan het 
maken van een bikini. Wanneer je bikini klaar is en je hem 
komt ophalen, legt Anouk precies uit hoe je de bikini moet 
aantrekken zodat je shape perfect geaccentueerd wordt. 
Wil je je look helemaal compleet maken? Dan kun je kijken 
naar het ruime assortiment sieraden. Alles is aanwezig om 
jou met een goed gevoel op het podium te laten stappen.

Service stopt bij Bedazzled! niet na de betaling. Mocht 
er op een later moment toch nog iets aangepast moeten 
worden, dan mag je  
altijd terugkomen. In 
veel gevallen wordt de 
bikini vermaakt terwijl je 
wacht. Service en kwali-
teit zijn bij Bedazzled! 
gegarandeerd. Anouk 
en Margareth hopen 
je in de toekomst te 
zien. Ze staan klaar om  
samen met jou een mooie creatie te ontwerpen. 

HET BEDAZZLED!-ASSORTIMENT BLIJFT GROEIEN
Bedazzled! by Manouq blijft vernieuwen en verbeteren. 
Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen van de 
klant zijn onlangs fitmodeljurken en -suits toegevoegd aan 
het assortiment. Bovendien is het aanbod huurbikini’s  
uitgebreid voor de klassen Bikini Fitness en Bodyfitness. 
Ideaal als je meerdere wedstrijden achter elkaar hebt en 
toch een andere presentatie wil neerzetten. Bij huurbikini’s 
mag je vanzelfsprekend rekenen op de hoge kwaliteit die je 
van Bedazzled! bent gewend. In het huurassortiment vind 
je alleen de modellen met de nieuwste pasvorm en designs.

De Kreijenbeek 129 • 5553 BC Valkenswaard • Telefoon: +31 6 51 96 54 85 • Email: bedazzledbymanouq@gmail.com
www.bedazzledbymanouq.com
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PERSOONLIJK EN BETROUWBAAR!

Kerstpakketten
Keuze uit ca 100 soorten selectiepakketten en de 
mogelijkheid om zelf uw eigen pakket samen te 
stellen. 

Bedrijfskleding
Professionele lijn bedrijfskleding met de mogelijkheid om 
uw kleding te voorzien van uw bedrijfsnaam en/of –logo 
door middel van zeefdruk of borduring. 

Promotioneel textiel
Groot assortiment textiel met de mogelijkheid om uw kleding te voorzien 
van uw bedrijfsnaam en/of –logo door middel van zeefdruk of borduring.

Relatiegeschenken
Uitgebreid assortiment met diverse mogelijkheden 
om uw artikelen te voorzien van uw bedrijfsnaam 
en/of –logo.

Sportprijzen
Bekers, medaille’s en erelinten. Wij hebben een eigen professionele 
graveerinriching waarin wij de artikelen voorzien van uw opdruk.

DE KREIJ RELATIEGESCHENKEN B.V. | SIMON STEVINWEG 1 
3241 MD MIDDELHARNIS | TEL: 0187-482690

www.dekreij.nl of www.kreijgifts.nl

WAAROM DE KREIJ RELATIEGESCHENKEN?

1. DESKUNDIG EN PERSOONLIJK ADVIES

2. RUIM 45 JAAR ERVARING

3. DE BESTE SERVICE

4. 100% TEVREDENHEIDSGARANTIE

5. EENVOUDIG ONLINE BESTELLEN VIA WWW.KREIJGIFTS.NL



Eind 2004: De start
De site van XXL Nutriion is eind 2004 live gegaan met alleen producten onder eigen merk: 2 soorten whey, 
creaine, aminozuren en nog een aantal andere producten. Ik ging een samenwerking aan met het toen populaire 
Dutch Bodybuilding forum en kon daarop adverteren en discussiëren met klanten. 

HHet begon allemaal met een aantal pakketjes per dag maar al snel werd de vraag en interesse groter, vooral onder 
wedstrijdsporters. In de avonduren pakte ik alles in en ijdens de pauze van mijn werk bracht ik alles naar het 
postkantoor. Medio 2005 ben ik gestopt met mijn werk en volop met XXL Nutriion aan de slag gegaan. 

Nu, 15 jaar verder...
...Is...Is het nog alijd diezelfde missie die  XXL Nutriion drijj: producten van hoge kwaliteit aanbieden tegen een 
betaalbare prijs. Team XXL is in de loop der jaren flink gegroeid van alleen ik in het begin tot 65 mensen vandaag 
de dag. Dit team zet zich dagelijks in om alles in goede banen te leiden en te zorgen voor verbeteringen. Denk aan 
een coninu groeiend assoriment, betere producten, voortdurende kwaliteitsbewaking, trainingsvideo’s, nieuwe 
XXL Sportswear, interacie met onze klanten, sponsoring van veel verschillende evenementen en wedstrijden en 
nog veel meer. Zo zijn we sinds 2017 prominent aanwezig op de FIBO en in 2020 pakken we nog groter uit. Ook 
ziezie je ons in veel fitnesscentra, daarvoor hebben we een team van 4 mensen die dagelijks op de weg is. Door al 
deze inspanningen zijn we allang niet meer beperkt tot Nederland, maar leveren we in heel Europa en zelfs 
daarbuiten.

Voortdurende ontwikkeling
Waar het begon met bestaande producten van één Duitse producent, 
worden tegenwoordig al onze producten onder onze eigen recepten 
geproduceerd. De kwaliteit van het product staat hierbij alijd op de 1e 
plaats.  Het coninu in de gaten houden van de kwaliteit van onze 
producten door middel van laboratoriumtesten is iets wat we daarom al 
jaren doen. Wij vertrouwen onze producenten, maar liever nog 
controleren wij deze voortdurend.  Voor buitenstaanders lijkt deze 
benaderingbenadering misschien wel wat overdreven, maar voor ons is het 
vanzelfsprekend. Als er één sleutelwoord is dat bij 
voedingssupplementen belangrijk is, dan is het wel vertrouwen. In onze 
sport waarin voeding tot de gram nauwkeurig wordt afgewogen, 6 dagen 
per week 2 uur per dag wordt getraind en maandenlang strikt gedieet 
wordt om dat ene moment op het podium te scoren moet je kunnen 
vertrouwen op de supplementen die je neemt. Dan verwacht je dat erin 
zitzit wat er op de verpakking staat, iets waarvan helaas gebleken is dat dit 
niet bij ieder merk het geval is.

De manier hoe wij omgaan met onze supplementen en klanten heej een posiieve invloed gehad op de 
ontwikkeling van XXL Nutriion en mede gezorgd voor een reeds lange samenwerking met de Nederlandse 
Bodybuilding Federaie (NBBF/IFBB). Sinds 2018 zijn wij hoofdsponsor van de NBBF om nog meer betrokken te 
zijn bij de sport.

In mei 2018 hebben we ons nieuwe 2800m² grote magazijn in gebruik genomen maar dit bleek al snel te klein. De 
uitbreiding van 2500m² is november 2019 opgeleverd en is sindsdien in gebruik. Hierdoor kunnen we ons blijven 
focussen op een groter assoriment, de allerhoogste kwaliteit en een steeds betere service.
Wij willen hierbij iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons en hopen jullie nog lang als klant te mogen 
verwelkomen in onze shop!

 
Sporieve groeten,
  
- René & Team XXL
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AROEN SOOCHIT
Schutweg 46 unit 9, 8243 PC Lelystad
info@aroenzilla.nl
www.aroenzilla.nl

BACK2BASIC
Paralelweg 27-B
6942 EJ Didam
info@back2basic-didam.nl
www.back2basic-didam.nl

CARDIOFITNESS BEVERWIJK
Paralelweg 128 G
1948 NN Beverwijk
info@cardiofitnessbeverwijk.nl
www.cardiofitnessbeverwijk.nl

CLASSIC GYM ROTTERDAM
Aelbrechtskade 28B
3022 HL Rotterdam
info@classicgymrotterdam.nl
www.classicgymrotterdam.com

EAGLE GYM
Essebaan 24
2908 LK Capelle a/d ijssel
eagle-gym@hotmail.com
www.sportcentrumeaglegym.com

FIGHT & POWER ACADEMY
Zwaaikom 37, 3812 PS Amersfoort 
info@fightpoweracademy.nl
www.fightpoweracademy.nl

FITNESSCENTRUM KEEP FIT
Oranjeboomstraat 2B, 4814EG Breda
info@keepfitbreda.nl
www.keepfitbreda.nl

FOX GYM
Nikkelstraat 43
3067 GR Rotterdam
info@fox-gym.com
www.fox-gym.com

MUSCLE TOTAAL GYM
Run 3124
5503 LH Veldhoven
info@muscletotaalgym.nl
www.muscletotaalgym.nl

NOTORIOUS GYM
Symonszstraat 29
2584 CW Den Haag
info@teamnotorious.nl
www.notorioussupplements.nl

S P O R T S C H O O L

SPORTARENA EINDHOVEN
Raedekkerstraat 2
5623 EX Eindhoven
www.sportarena-eindhoven.nl

TRX TRAINING LEEUWARDEN
James Wattstraat 4 G4/G6
8912 AR Leeuwarden
info@trxtrainingleeuwarden.nl
www.trxtrainingleeuwarden.nl

SPORTCENTRUM BODYSHAPE
Middelweg 6, 5253 CA Nieuwkuijk
info@sportcentrumbodyshape.nl
www.sportcentrumbodyshape.nl

INSPIRE FITNESS CLUB
Kennelweg 10
4205 ZR GORINCHEM
0183- 760 563
info@inspirefitnessclub.nl
www.inspirefitnessclub.nl

S P O R T S C H O O L

MAXIMIZE GYM
Dick Flemmingstraat 23 B/C
5161 CA Sprang-Capelle 
06-255 935 73
info@maximizegym.nl
www.maximizegym.nl

N . B . B . F.  E r ke n d e   S p o r t s c h o l e n  2 0 2 0

DE N.B.B.F. IS DE GROOTSTE BODYBUILDING FEDERATIE VAN NEDERLAND  
EN IS AANGESLOTEN BIJ DE INTERNATIONAAL ERKENDE I.F.B.B. 

Lidmaatschap

Ondersteunend lid: €10,- per kalenderjaar. 
Deze leden mogen een gratis kado uitkiezen en steunen daarmee de N.B.B.F. en de bodybuildingsport. 

Wedstrijdlid: €59,95 per kalenderjaar. 
Voor deelnemers die in het betreffende kalenderjaar mee willen doen aan één of meer wedstrijden onder de vlag van de N.B.B.F. 

Algemeen lid: €29,98 per kalenderjaar. Voor officials.

Coach member: €350,- excl. BTW per kalenderjaar. Coach members ontvangen een badge voor gratis toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden. 

Gym member: €350,- excl. BTW per kalenderjaar. Gym members ontvangen een muurschild en badge voor gratis toegang tot alle N.B.B.F. 
wedstrijden.

Betalingen voor de verschillende lidmaatschappen kunnen online op:
www.I.F.B.B.nederland.nl/lidmaatschap/

Het banknummer is NL35INGB0003823906 tnv N.B.B.F. Ooltgensplaat
Vermeld voor- en achternaam en het soort lidmaatschap.
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Janneke de Bok
Door Harry de Jonge

D E SAP Cup heeft in haar 
10-jarig bestaan al heel 
wat grote talenten voort-
gebracht, zowel bij de 
mannen als de vrouwen. 

Denk bijvoorbeeld aan Wesley Vissers 
of Evelien van Pelt. De laatste jaren 
waren met name de overall winnares-
sen indrukwekkend, denk aan Mia Sava, 
Chayenne Jansen Eijken Sluyters of iets 
langer terug Dyanna Neiva. Maar ook als 
je naar de diverse klasse winnaressen 
kijkt kom je soms talenten tegen waarvan 
je weet dat je er in de toekomst ongetwij-
feld nog veel van zal horen. 

Zo’n dame is Janneke de Bok. Zij won 
in 2019 overtuigend de wellness bikini 
klasse dankzij een complete fysiek met 

een gespierd bovenlichaam en opvallend 
goed ontwikkelde been- en bilspieren. 
De SAP Cup was de tweede wedstrijd 
voor Janneke die in 2016 al een keer een 
tweede plaats haalde bij een wedstrijd 
van een natural bond. 

Janneke is in 1994 in het Limburgse 
Kerkrade geboren en woont momenteel 
in Brunssum. Ze is nu vrijgezel maar 
heeft voorlopig genoeg aan haar liefste 
vriendje, haar hondje Dinn. Ze is van 

beroep doktersassistente en is al zes jaar 
als zodanig actief. In haar jeugd beoe-
fende ze een aantal sporten zoals turnen 
en zwemmen maar echt serieus werd het 
met paardrijden waarmee ze volgens 
eigen zeggen al best wat spiermassa 
wist te kweken. Janneke had haar eigen 
paard en dat ging steeds meer tijd vergen 
waardoor ze het gevoel kreeg toch wel 
bepaalde dingen te moeten missen. Dus 
stopte ze daar op een gegeven moment 
mee en dook ze de fitneswereld in, hier-
voor geïnteresseerd geraakt door wat 
vrienden waarvan er een zelfs wedstrij-
den had gedaan. Janneke was al atle-
tisch gebouwd, deels door het paard-
rijden en deels door haar genetische 

aanleg die blijkt uit het feit dat er in de 
familie wel meer goed gebouwde fysie-
ken te zien waren. Janneke beaamt die 
genetische aanleg en zegt dat ze vrij 
makkelijk vooruitgang boekte en bijvoor-
beeld weinig upper body hoeft te doen. 

De corona crisis leidde er toe dat ze op 
moment van interviewen drie maanden 
niets gedaan had maar toch haar shape 
redelijk had weten vast te houden. Nu kon 
ze wat terecht bij een bevriende fysio-
therapeut die de apparatuur beschikbaar 
stelde zodat ze in ieder geval wel wat kon 
doen. Verder houdt ze zich in shape met 
trappenlopen, wandelen en werken, want 

als doktersassistente houdt de corona in 
dat er flink doorgewerkt moet worden.

Janneke was in 2020 echt van plan 
geweest weer het podium op te gaan op 
een hoger niveau maar net als veel mede 
atleten gooide de corona roet in het eten. 
Ze zal zeker weer op het podium te zien 
zijn, maar wanneer dat zal zijn moet ze 
nog bepalen. 

De NBBF is blij met talenten zoals 
Janneke en hoopt dat ze zich snel weer 
kan laten zien en wellicht ook snel kan 
doorstromen naar een internationaal 
niveau! ▣

J A N N E K E
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AROEN SOOCHIT - LELYSTAD
info@aroenzilla.nl
www.aroenzilla.nl

LUC CHABOT - ROTTERDAM
luc@sneaknet.info
www.chabotsports.nl

GINO CUPERUS -LEEUWARDEN
ginocuperus@hotmail.com
www.ginocuperus.nl

MEHMET ISLEK - VAASSEN
islekmo@zonnet.nl

SASCHA VAN DIJK - ROTTERDAM
info@fox-gym.com
www.fox-gym.com

NIELS DOEVENDANS - ZAANDAM
nielsdoevendans@gmail.com
www.freakzillas.nl

MARIEKE HARREWIJN 
& JEFFREY LATOUR - APELDOORN
team_samensterk@hotmail.com
www.team-samensterk.nl 

ROEL HENNO - TONGEREN/BELGIE
www.instagram.com/tm.h.nn.0/
www.facebook.com/roel.henno

DANNY VAN HIJUM - AMSTERDAM
visiblechangesamsterdam@gmail.com 
www.shape-all-in.nl/personal-trainer/
danny-hijum

TIM DE JONGE - VELDHOVEN
timdejonge@hotmail.com
www.muscletotaal.nl

TEAM JERRY KOOLHOVEN 
- ZOETERMEER
Sportclub Ladies Only
www.facebook.com/jerry.koolhoven

C O A C H
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NICKY STUHLDREIER - ZEVENAAR
j.stuhldreier@planet.nl
www.ndstuhldreier-personaltraining.nl

JOHNNY STUHLDREIER - ZEVENAAR
j.stuhldreier@planet.nl
www.teamstuhldreier.nl

JEFFREY SUIJKERBUIK - SPIJKENISSE
suyker18@hotmail.com
www.bcmovement.nl

ERIK VAN DE PLUIJM - NIEUWKUIJK
info@sportcentrumbodyshape.nl
www.sportcentrumbodyshape.nl

C O A C H

HARRY THIBAUDIER - LEEUWARDEN
info@trxtrainingleeuwarden.nl
www.trxtrainingleeuwarden.nl

MIRO VERMEEREN - OIRSCHOT
mirovermeeren@gmail.com
www.sportarena-eindhoven.nl

EVI EVERS - OIRSCHOT
evi.evers@ziggo.nl
www.sportarena-eindhoven.nl

RAYLISON MARIA - DORDRECHT 
raylisonmaria@hotmail.com
https://www.facebook.com/teamrayli/

NOTORIOUS COACHING
Symonszstraat 29
2584 CW Den Haag
info@teamnotorious.nl
www.notorioussupplements.nl

CARMEN KETELAAR - Hoofddorp
www.carmenketelaar.nl
carmenketelaar@hotmail.com

HARVEY WEHL - LEUSDEN
harveylw@live.nl
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ACE 2020
Ray Polfliet Masters 55+ 1e
Alex Woord Masters 50+ 
Ingrid Stuart Master Bodyfitness 45+ 6e
Ingrid Stuart Bodyfitness upto 163 cm 4e
Simona Enica Bikini Fitness Up to & incl. 166 cm 8e
Elke van den Bergh Masters Bodyfitness Open 2e
Elke van den Bergh Bodyfitness Over 168 cm 3e
Ahmet Konus Classic Bodybuilding Over 180 cm 2e
Ahmet Konus Games Classic Bodybuilding 5e
Nataliya Efimova Master Women Bikini-Fitness
 over 35 years, up to 164 cm 2e
Yana Pomozybida Women’s Bikini-Fitness up to 164 cm 4e

Fitness Mania Chzeck republic
Milena Alexova Women Bikini-Fitness Over 169 cm 5e 
Simone Enica Women Bikini-Fitness Up To 169 cm 8e

IFBB WORLD BODYBUILDING, FITNESS & MASTERS
CHAMPIONSHIPS 5-9.11.2020, Santa Susanna, Spain
Alex Woord Master Men’s Classic Bodybuilding
 over 50 years, Open 4e
Ehsan Salehineya Men’s Classic Bodybuilding over 180 cm 2e
Ray Polfliet  Master Men’s Bodybuilding, age 55-59, Open 4e
Ingrid Stewart  Master Women BF over 45 11e
Ruth van Bochove Master Women’s Bikini-Fitness
 age 35-39, over 164 cm 3e

Bellux Cup Luxembourg
Ruth van Bochove Master Women’s Bikini-Fitness Open 2e
Nikita de Visser  WP open 2e
Simona Enica Women’s Bikini-Fitness up to 169 cm 5e
Ruth van Bochove Women’s Bikini-Fitness over 169 cm 5e
Rico de Jong Men’s Bodybuilding over 90 kg 5e

European Championships September Santa Susanna
Bianca de Wit Women’s Bikini-Fitness up to 166 cm 4e
Simona Enica Women’s Bikini-Fitness up to 169 cm 6e

Diamond Cup Malta
Bianca de Wit Women’s Bikini-Fitness up to 169 cm 2e
Nicole de Wit  Women’s Bikini-Fitness up to 169 cm 8e
Alex Woord  Master Men’s Classic Bodybuilding Open 4e

Diamond Cup Luxembourg 2021
Milan Akavia Men’s Physique up to 179 cm 4e
Josefien vd Wielen Bodyfitness upto 163 5e
Ellen Breemans Bodyfitness over 163 4e
Mara Keeris Bodyfitness over 163 9e
Marian de Graaf WP 4e
Ellen Breemans Master Bodyfitness over 35 years Open 3e
Ruth van Bochove  Master Bikini-Fitness over 35 years Open 4e
Natalya Efimova master Bikini-Fitness over 35 years Open 7e
Jeffrey Latour Master Bodybuilding over 40 years Open 5e
Nanouk Fleer  Junior Bikini-Fitness 16-23 years Open 7e
Jeanette Solli Wellness Open 8e
Jeffrey Latour Men’s Bodybuilding over 100 kg 3e
Nataliya Efimova Women’s Bikini-Fitness up to 164 cm 4e
Nanouk Fleer Women’s Bikini-Fitness up to 164 cm 5e
Priscilla van Dam Women’s Bikini-Fitness up to 172 cm 5e
Ruth van Bochove Women’s Bikini-Fitness up to 172 cm 6e
Fiona van Hoorn Women’s Bikini-Fitness over 172 cm 1e

Diamond Cup France 2021
Nataliya Efimova Master Bikini 35 years & over Open 1e
Nataliya Efimova Bikini up to & including 163 cm 2e

EK 2021
Bart Schneider  Bodybuilding up to 95 10e
Nataliya Efimova Bikini upto 162 13e
Nanouk Fleer Bikini upto 162 18e
Priscilla van Dam Bikini over 172 22e
Fiona van der Hoorn Bikini over 172 9e
Celine Scipio Bikini over 172 26e
Jeanette Solli Wellness Open 7e
Ellen Breemans Bodyfitness over 168 13e
Mara Keeris Bodyfitness over 168 14e
Jorine Wieringa Womens Physique Open 3e
Jorine en Bart Mixed Pars 3e
Jeanette Solli Junior Welness Open 5e
Nanouk Fleer Junior Bikini up to 166 9e
Nataliya Efimova Master Bikini 40-44 Years, Open 3e
Ellen Breemans Master Bodyfitness 35-39 Years, Open 15e
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05/2021 Roemenie Tiger Classic,
Gold Overall Bodybuilding Mathias Lampe

05/2021 Europese Kampioenschappen
Bronze medaille Alina Mashikhina Bikini Fitness -169 

06/2021 Diamond Cup Frankrijk
Gold Gabriel Gomes Men’s Physique -176
Gold Alina Mashikhina Bikini Fitness -166
Gold Bright Eze Men’s Physique Masters +40

U I T S L A G E N  B . I . B . B . F
AT L E T E N  I N T E R N AT I O N A A L

I N T E R N AT I O N A A L

Arnold Classic Europe 11-13/12/2020
Gold Antonio De La Quintana Classic Physique Masters
Lesley Peeters Bronze Bikini Masters

Arnold Classic Pro 12/12/2020
Olivier Kremers Silver Classic Physique

International Bellux Cup Munsbach 10/10/2020
Gold Bodyfitness Yinthe Poels
Gold Muscular Physique Bright Eze
Gold Men’s Physique Overall Roy D’Oliveira
Bifbb Belgium First Place Nation’s Cup

All Overall First Heroes Cup 11/10/2020
Yinthe Poels Bodyfitness
Lorenzo Van Hole Bodybuilding

IFBB World Championships 5-9/11/2020
Bright Eze Vice World Champion Muscular Physique

I N T E R N AT I O N A A L
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barrière behoort bijvoorbeeld je huid. Je 
huid is de grens tussen binnen en buiten 
en zorgt ervoor dat schadelijke stoffen 
niet in je lichaam komen. Daarnaast 
maken de slijmvliezen in je luchtwegen 
en darmen deel uit van je immuunsys-
teem. Deze slijmvliezen vangen de bac-
teriën op en vervoeren ze naar je keel-
holte. In je keelholte komen bacteriën 
vervolgens in aanraking met stoffen 
die bacteriën doden voordat ze schade 
kunnen toebrengen aan je lichaam. Als 
laatste behoren ook speeksel en maag-
zuur tot de fysieke barrière. Beide zorgen 
ervoor dat bacteriën doodgaan voordat 
ze je lichaam kunnen infecteren. 

Dan heb je wat men noem je algemene 
afweer. Deze richt zich op alle ziektever-
wekkers die in je lichaam voorkomen. De 
witte bloedcellen zijn betrokken bij de 
algemene afweer en ‘reizen’ door ons 
lichaam en vernietigen alle lichaams-
vreemde stoffen. Over die witte bloedcel-
len zo meer. Als je een wond krijgt komen 
er stoffen vrij die afweercellen naar de 
plek van de wond lokken. Deze vernieti-
gen binnengedrongen ziekteverwekkers. 
De fysieke barrière en je algemene weer-
stand zijn grotendeels aangeboren. 

Dan heb je nog wat men noemt de spe-
cifieke afweer die zich richt op één ziek-
teverwekker (bijvoorbeeld kanker). Als 
ziekteverwekkers zich snel kunnen ver-
spreiden in je lichaam, kan het dat je 
algemene afweer niet in staat is om deze 
ziekteverwekkers te vernietigen. Je spe-
cifieke afweer is dan noodzakelijk. De 

specifieke afweer maakt gebruik van 
lymfocyten. Lymfocyten zijn specifiek 
door de receptoren (ontvangers van 
prikkels) die ze op de buitenkant van 
de cel (celmembraan) hebben. Deze 
receptoren passen alleen op een spe-
cifiek eiwit op de wand van een ziek-
teverwekker (het antigeen). Zoals een 
sleutel alleen maar bij één slot past. Als 
de lymfocyt en de ziekteverwekker bij 
elkaar passen, dan vindt er een reactie 
plaats; als ze niet bij elkaar passen, dan 
gebeurt er niks. Iedere lymfocyt heeft 

maar één soort receptor op zijn celmem-
braan waardoor de lymfocyt alleen actie 
onderneemt als de specifieke ziektever-
wekker ontmoet wordt.

Maar lymfocyten zijn niet de enige witte 
bloedcellen. Het is wat ingewikkeld, 
maar ik zal ze even opnoemen zodat je 
het daarna weer mag vergeten. Je hebt 
de groep Granulocyten zoals de neutro-
fielen, de eosinofielen en de basofielen. 
Deze vechten respectievelijk tegen bac-
teriële infecties en ontstekingsreacties 
(te herkennen aan pusvorming), tegen 
parasieten en tegen allergieën en anti-
genen (deze maken histamine vrij). 

Dan heb je de groep bloedcellen zonder 
granulen, de agranulocyten en die kun 
je onderverdelen in de dus al genoemde 
lymfocyten (T-cellen en B-cellen), mono-
cyten (belangrijk bij vaccinaties omdat 
ze ‘geheugen” hebben en dus bepaalde 
ziekteverwekkers weer herkennen), 
macrofagen (monocyten die vanuit het 
bloed naar weefsels zijn verplaatst) en 
dendritische cellen. Die laatste groep 
staat steeds meer in de aandacht van 
wetenschappers die de immuniteit 
bestuderen. Zo blijkt er bij een gezond 
lichaam een voortdurende uitwisseling te 
zijn van interferon (lichaamseigen eiwit-
ten die belangrijk zijn voor het afweer-
systeem) tussen het microbioom en die 
dendritische cellen. Het microbioom 
is de verzameling micro-organismen 

J E IMMUUNSYSTEEM ruimt 
continu ziekteverwekkers op, 
zoals bacteriën, schimmels, 
parasieten en virussen. Het 
beschermt bijvoorbeeld tegen 

infecties die door die ziekteverwekkers 
worden opgewekt. 

Het is een complex systeem. Allereerst 
vormen delen van je lichaam een fysieke 
barrière die al veel van de ziekteverwek-
kers tegen kunnen houden. De fysieke 
barrière bevindt zich tussen je inwendige 
lichaam en je omgeving. Tot de fysieke 

Het 
immuunsyteem
Je hebt er gedurende de Corona-periode vaak over kunnen lezen. Het immuunsysteem, of afweersysteem. 

Boos omdat je sportschool dicht moest riep je dat sporten juist gestimuleerd zou moeten worden 

omdat je daarmee je immuunsysteem zou versterken. Klinkt natuurlijk goed, maar wat is nu precies 

dat immuunsysteem en kun je dat daadwerkelijk versterken? 

Door Harry de Jonge

I M M U U N S Y S T E E M I M M U U N S Y S T E E M
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zoals bacteriën, virussen en gisten en 
wordt ook wel microbiota of microflora 
genoemd. Zonder die signalering is er 
geen afweerreactie en dus onderzoekt 
men nu of en hoe het microbioom beïn-
vloed kan worden. Men kijkt dan met 
name naar de darmen (darmflora). Het 
aantal bacteriën in de darmen loopt in 
de miljarden waardoor dit onderzoek nog 
wel veel tijd zal vergen maar het lijkt voor 
de hand te liggen dat een groot deel van 
de oplossing wellicht in onze voeding zal 
liggen.

Gezonde voeding verbetert het immuun-
systeem en wellicht spelen het microbi-
oom en de dendritische cellen hier een 
belangrijke rol in. Maar er zijn meer 
dingen waarvan men nu al heeft aan-
getoond dat ze het immuunsysteem 
kunnen verbeteren. Zoals het verbete-
ren van je slaapkwaliteit, het verminde-
ren van stress, zonlicht op de huid (vita-
mine D), een gezond gebit, voldoende 
beweging (eventueel door sporten) en 
ademhalingsoefeningen.

Er zijn ook deskundigen die aanbeve-
len niet alleen gezonder te eten, maar 
ook minder vaak! Aangezien dat afweer-
systeem zo nauw verbonden blijkt te zijn 
met de darmen is het wellicht slimmer die 
darmen minder vaak te prikkelen en zo 

ook minder te vragen 
van je immuunsys-
teem dat bij iedere 
keer dat je eet toch in 
actie moet komen om 
te kijken of dat wat je 
eet geen ziektever-
wekkers bevat. Er zal 
nog meer onderzoek 
naar gedaan moeten 
worden maar er zijn 
ook signalen dat 
om dezelfde reden 
ook geregeld vasten 
goed kan zijn voor 
het afweersysteem. 
Door periodes af te 
zien van voedsel 
kun je het afweer-
systeem dus ont-
lasten en bovendien 
heeft het nog meer 
voordelen maar dan 
komen we op het 
gebied van de auto-
fagie en dat onder-
werp valt buiten de 
scoop van dit artikel. 

Kortom, een groot deel van je immuun-
systeem is aangeboren maar je kunt wel 
degelijk invloed uitoefenen op de sterkte 
van dit afweersysteem en zoals je dus 

eigenlijk al dacht, gezond eten, sporten 
en voldoende slapen spelen daarbij een 
absolute hoofdrol! 

Gelukkig dat je bodybuilder bent, dan 
deed je dat al allemaal! ▣

I M M U U N S Y S T E E M

FATBURNERS
&DIEETPRODUCTEN





N B B F  J A A R B O E K  2 0 2 1 - 2 0 2 2  4 54 4  N B B F  J A A R B O E K  2 0 2 1 - 2 0 2 2

N EDERLAND HEEFT in 
de loop der jaren al rede-
lijk wat topatleten afge-
leverd maar zelden wist 
iemand zo snel tot de top 

door te dringen dan de uit Afghanistan 
afkomstige superatleet Fardo Popal. 
De in januari 30 jaar geworden Fardo 
had namelijk slechts twee wedstrijdjes 
gedraaid voor hij in 2018 de Europese 
titel IFBB op zijn naam wist te schrijven! 
Na een C titel in 2016 (Atlas Cup) en een 
B titel in 2017 (Iron Man) achtte de NBBF 
hem zo goed dat hij zonder ook maar 
een A-wedstrijd te hebben gedraaid werd 
afgevaardigd naar het E.K. en achteraf 
gezien dus volkomen terecht!

Fardo vluchtte in 1997 met zijn ouders 
en broer en zus uit het door oorlog ver-
scheurde land. Zijn moeder runde een 

school terwijl zijn vader een belang-
rijke veiligheidsfunctie bekleedde in de 
hoogste kringen en simpelweg zijn leven 
niet meer zeker was. 
De familie belandde via enkele tussen-
stations en asielzoekerscentra in Krimpen 
aan de IJssel en Fardo’s ouders bena-
drukten het belang van een goede oplei-
ding en moedigden hun kinderen ook aan 
sportief actief te zijn. 

Fardo luisterde goed en maakte zich snel 
de taal eigen en koos voor Tae Kwon Do 
als zijn sport. Hij was een jaar of 9 en 
stapte toen hij ouder was over op Thai 
boksen. Na een blessure werd hem aan-
geraden met gewichten te gaan trainen 
en hoewel sommige grote jongens in het 
begin wat minzaam op hem neerkeken 
ging hij zo snel vooruit dat dat snel voorbij 
was. Fardo is niet iemand die zaken half 

aanpakt en begon zich ook gelijk te ver-
diepen in anatomie en bewegingsleer. 
Daar zat hij dan met maaltijdbakjes in 
de collegebankjes. Op het moment dat 
fitness modellen booming werden op 
social media sprong Fardo direct op die 
trein. In 2015 bood XXL Nutrition hem 
een sponsorschap aan en die verbinte-
nis loopt tot op de dag van vandaag, iets 
waar Fardo XXL-eigenaar René van der 
Zel uiterst dankbaar voor is. 

Fardo behaalde zijn titels in de Men’s 
Physique en Muscular Physique klasse. 
Ondanks zijn ongekende genetische 
aanleg had en heeft hij wel degelijk veel 
obstakels te overwinnen. Fardo heeft de 
zorg over zijn aan COPD lijdende vader op 
zich genomen en ook de financiële onder-
steuning valt daaronder. Dankbaar voor 
alles wat zijn ouders voor hem hebben 
gedaan probeert hij nu op zijn beurt hen 
zoveel hij kan te ondersteunen, maar 
uiteraard levert een en ander erg veel 
stress op voor de jonge atleet. Toch lukt 
het hem ondanks deze last en de corona 
crisis toch om in goede shape te blijven 
en traint hij nog bijna dagelijks drie keer! ’s 
Morgens traint hij zijn legendarische buik-
spieren, ’s middags zijn boven- of onder-
lijf en dan ’s avonds cardio door bijvoor-
beeld een uurtje te gaan wandelen. Fardo 
leidt natuurlijk ook door de corona, maar 
heeft toch nog wel wat online klanten waar 
hij diëten en schema’s voor maakt maar 
moet toch ook wel inleveren op zijn spaar-
geld. Op social media blijft hij actief en 
alleen daarom is hij wel verplicht in shape 
te blijven. 

Het W.K. staat nu bovenaan zijn bucketlist 
dus daar richt Faldo nu zijn pijlen op. “En 
ik mag het nu bekend maken,” zegt Fardo 
aan het eind van het interview. Ik zal eer-
daags een PT-studio openen!  Uiteraard 
hoor je hier snel meer over! ▣

Fardo Popal

Kaboelse perfectie
Door Harry de Jonge 
Foto’s: archief Fardo

FA R D O  P O PA L



Hoogwaardige supplementen
met natuurlijke ingrediënten!

Power
Beyuna Power bestaat uit een 
combinatie van Taiga wortel extract, 
Winterkers extract en Indische 
Wierook extract. 

• Winterkers extract vergroot het 
uithoudingsvermogen waardoor je 
langer door kunt gaan. Tevens geeft 
het meer energie en het bevordert 
de alertheid, concentratie en 
zelfvertrouwen bij prestaties*

• Taiga wortel extract helpt bij herstel 
na fysieke inspanning*

Magnesium
Beyuna Magnesium is van zuivere, 
hoge kwaliteit en is 100% natuurlijk en 
GMO-vrij. Magnesium is goed voor de 
spieren en zorgt mede voor het goed 
functioneren van het zenuwstelsel. 

• Voor het behoud van sterke botten
• Helpt bij het opbouwen van 

(lichaams)eiwit
• Ondersteunt het energieniveau

Vita
Beyuna Vita bestaat uit chroompicolinaat,
DNF-10 en Sinetrol® Active Living. 
Sinetrol® Active Living is een compositie
van bloedsinaasappel-, grapefruit-, 
sinaasappel- en guaranazaadextract en 
L-carnitine.

• Chroom draagt bij aan een normale 
stofwisseling van koolhydraten, vet 
en eiwitten

Ga voor meer informatie naar beyuna.nl
(*Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.)
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zou Paco niet zijn 
als hij voor zichzelf 
weer een nieuwe 
ui tdaging zocht 
en dat werd het 
Mixed Martial Arts. 
Mede door corona 
stond hij in deze 
sport nog niet in 
de ring, maar als je 
de jongens bekijkt 
waarmee hij spart 
snap je waarom hij 
door enkele insiders 
al zeer hoog wordt 
ingeschat. Paco 
geeft de professi-
onals waarmee hij 

traint zeer goed partij en heeft genoeg 
zelfkennis en zelfvertrouwen om in te 
zien dat hij in deze sport wat te zoeken 
heeft. Zijn Jiu jitsu achtergrond heeft 
daar uiteraard zeer veel mee te maken.

Paco, alweer twee jaar gesponsord door 
sportkledingmerk Gorilla Wear, hoopt 
uiteraard dat de corona-crisis niet meer 
te lang duurt en op het moment van het 
interview zat hij in de afrondende fase 
van het openen van een zeer professio-
nele PT-fitness studio met zijn vriend en 
topbodybuilder Fardo Popal. 

Wij kunnen niet wachten tot Paco voor 
het eerst zijn MMA kunsten gaat laten 
zien! ▣

PACO, DIE na een oplei-
ding in Sport & Beweging al 
enkele jaren actief is als PT 
en nu door de corona vooral 
als online coach, begon zijn 

sportieve carrière in de atletiek en hij 
behaalde een hoog niveau in die sport. 
Zo goed dat hij serieus mocht gaan 
nadenken over de Olympische Spelen. 

Maar Paco wist ook dat hij daar dan zijn 
vrije leventje voor moest opofferen en 
dat ging hem op dat moment iets te ver. 

Maar dat vrije leventje ging toch vrij snel 
vervelen en Paco koos voor fitness en 
bouwde daarmee het fundament van 
zijn nu zeer goed ontwikkelde fysiek. 
Na ruim 10 jaar startte hij met Jiu Jitsu 

en hij bleek een natuurtalent. Na slechts 
drie maanden draaide hij zijn eerste seri-
euze wedstrijd die hij ook nog eens won 
en daarna draaide hij zeer veel wedstrij-
den met veel succes. 

Zo won hij World’s Largest NAGA 
Grappling Championships, een zeer 
gerenommeerde wedstrijd. En Paco 

PA C O  VA L D A N O

Paco Valdano

The 
Future?

Door Harry de Jonge

HET IS MOEILIJK OM VAN IEMAND DIE NOG GEEN WEDSTRIJD IN HET MMA DRAAIDE TE SPREKEN 

OVER “THE FUTURE” MAAR GEK GENOEG ZIJN ER TOCH BEST VEEL MENSEN DIE MENING 

TOEGEDAAN OVER HET ONDERWERP VAN DIT INTERVIEW. IK HEB HET OVER PACO VALDANO, EEN 

EIND 1993 IN SURINAME GEBOREN NEDERLANDER DIE ALS KIND WERD GEADOPTEERD EN MET ZIJN 

OUDERS EN TWEE ZUSSEN IN NIJMEGEN WOONT.
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aan. Voor deze aanbieders niet erg, in 
tegendeel, want daardoor verkopen ze 
het volgende deel van hun boekjesse-
rie juist weer beter. Met deel 1 viel je per 
slot van rekening snel 10 kilo af, nu ben 
je weer aangekomen, dus lijkt het slim 
nu deel 2 te kopen, toch?

Helaas werkt het menselijk lichaam hier 
niet aan mee. Dat lichaam wil eigen-
lijk maar een ding, evenwicht, balans. 
Homeostase, het lichaam zoekt een 
stabiel evenwicht in de cellen. Dus als 
je veel minder calorieën gaat eten, dan 
past het lichaam zich daar uiteindelijk op 
aan door de stofwisseling te vertragen 

zodat je niet te veel calorieën verbruikt nu 
je er minder binnenkrijgt. Op het moment 
dat je dan weer wat meer gaat eten, is 
die stofwisseling nog steeds vertraagd 
en dus kom je extra snel in vet aan. Men 
noemt dit het zogenaamde jojo-effect.

Wat werkt dan wel? Geen tijdelijk dieet, 
maar een aanpassing van de levensstijl 
waarbij voeding en beweging bepalend 
zijn. Anders eten (vaak wat minder maar 
niet zo drastisch dat je het uiteindelijk toch 
niet volhoudt), gezonder, gevarieerder, 
minder “junk” zoals snoep, gebak, gefri-
tuurde dingen, frisdrank, chips, alcohol 

en al die andere dingen waarvan bijna 
iedereen zelf ook wel weet dat ze niet 
goed zijn. Meer bewegen en sporten. De 
ideale combinatie is dan een combina-
tie van sporten die voor energietoevoer 
zuurstof nodig hebben, de zogenaamde 
aerobe sporten zoals cardio fitness op 
de sportschool en gewichttraining waar-
voor zuurstof niet bepalend is (anae-
roob). Gewichttraining of weerstandstrai-
ning zorgt voor meer spiermassa wat de 
houding verbetert, het lichaam uiterlijk 
en innerlijk positief verandert, de vetver-
branding in rust vergroot en veel gezond-
heidsvoordelen met zich meebrengt. De 
cardio is goed voor het uithoudings-
vermogen, de gezondheid van hart en 
bloedvaten, het algemeen welzijn en ook 
nog veel andere gezondheidsvoordelen. 
Gewichttraining om meer spiermassa te 
bouwen vergroot ook de behoefte van je 
lichaam aan wat meer eiwitten, zodat die 
caloriebeperking minder groot hoeft te 
zijn of zelfs niet nodig kan zijn. Je lichaam 
gebruikt een overschot aan calorieën 
dan om spiermassa te bouwen in plaats 
van vetreserves te kweken. 

A FVALLEN IS strikt gezien 
een verkeerd gekozen 
woord, het gaat erom vet 
te verliezen, want een 
verlies aan spiermassa 

is juist ongewenst. Vet verliezen kun je 
verwezenlijken door minder calorieën 
binnen te krijgen dan je verbruikt of door 
meer energie te verbruiken dan je via 
voeding binnenkrijgt. 

Het is voor veel mensen vrij moeilijk 
om een teveel aan calorieën binnen te 
krijgen als je alleen gezonde dingen eet. 
Het is zeker zo dat bijvoorbeeld fruit best 
veel calorieën en suikers bevat, maar 
toch ben ik nog nooit een persoon met 
ernstige obesitas tegengekomen die dik 
is geworden door te veel groente en fruit 
en andere gezonde dingen. 

Te zware mensen zoeken naar manieren 
om vet kwijt te raken en op eigen kracht 
lukt dit meestal niet. Dus gaat men op 
zoek naar oplossingen en de enige echte 
oplossing, gezond en gevarieerd eten en 
voldoende sporten is vaak niet wat men 

zoekt. In eerste instantie zoekt men liever 
voor een “gemakkelijke” oplossing, een 
wonderdieet dat in korte termijn gewel-
dige resultaten oplevert, een crash-dieet. 
En natuurlijk staan de aanbieders van 
die wonderoplossingen, met dollartekens 
in de ogen, klaar met hun fantastische 
product. Sonja Bakker maakt steeds 
nieuwe boekjes met handige kant-en-
klare diëten waarbij je niet hoeft na te 
denken. Mensen kopen massaal haar 
boekjes, vallen snel af terwijl ze nota-
bene zelfs eierkoeken mogen eten, maar 
beseffen niet dat de enige reden dat ze 
afvallen is dat ze op een zeer caloriebe-
perkt dieet zijn gezet door de goeroe. Als 
je de diëten van deze kersverse miljonair 
narekent, kom je zelden boven de 1150 
calorieën uit, dus ja, dan maakt het sim-
pelweg niet uit wat je eet, dan val je in 
het begin gewoon af. Dat geldt ook voor 
de koolhydraatarme of -loze diëten zoals 
Atkins, of vroeger meneer Montignac 
waar je nu nooit meer iets van hoort, alle-
maal trucjes om je simpelweg minder te 
laten eten. Zodra je echter weer iets “nor-
maler” gaat eten vliegen de kilo’s er weer 

D I E E T

Waarom ieder dieet werkt!
En waarom geen enkel dieet werkt!

HET PERCENTAGE MENSEN MET OVERGEWICHT BLIJFT MAAR STIJGEN, ONDANKS HET FEIT DAT ER NU OP 

IEDERE HOEK VAN DE STRAAT EEN SPORTSCHOOL IS TE VINDEN EN ONDANKS HET FEIT DAT SONJA BAKKER 

NU HAAR DRIEMILJOENSTE BOEKJE HEEFT VERKOCHT. EN AL DIE MENSEN MET OVERGEWICHT HEBBEN 

GEMEEN DAT ZE ONTELBARE DIËTEN HEBBEN GEPROBEERD EN ER UITEINDELIJK GEEN KLAP MEE ZIJN 

OPGESCHOTEN. HOE IS DAT TOCH MOGELIJK?

 

Door Harry de Jonge

D I E E T

Anders eten, gezonder, gevarieerder, minder ‘junk’ zoals snoep, 

gebak, chips, alcohol en al die andere dingen waarvan je zelf ook 

wel weet dat ze niet goed zijn.
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Toch zie je ook 
dat de sporters 
weer doorschie-
ten. Bodybuilders 
trainen om spier-
massa te kweken 
en slaan door op 
drie vlakken: ze eten 
simpelweg te veel, 
ze eten te vaak en ze 
overdrijven hun eiwi-
tinname! Natuurlijk is 
ieder persoon anders 
en je hoeft geen raket-
geleerde te zijn om te 
begrijpen dat een stu-
kadoor meer calorieën 
verbrandt dat iemand 
die op de bank werkt. 
Maar als je weet dat 
een gemiddeld persoon 
van 80 kg zo’n 2650 kcal 
nodig heeft om op gewicht te blijven en 
om spiermassa te winnen zo’n 3350 kcal 
nodig heeft, dan snap je ook dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat iemand 6500 kcal 
moet eten. En toch zie je dat regelmatig. 

Bodybuilders die acht keer per dag 
eten en soms wel 4 gram eiwit per 
kg lichaamsgewicht per dag eten! 
Onderzoeken tonen aan dat het lichaam 
niet onbeperkt eiwitten kan omzetten in 
spiermassa en deskundigen zijn het 
erover eens dat de gemiddelde persoon 
die spiermassa wil winnen en hiervoor 
intensief met gewichten traint, tussen de 
1,5 en maximaal 2,2 gram proteïne per 
kg lichaamsgewicht moet nuttigen. De 

net aangehaalde persoon van 80 kg 
zou dan dus 120 tot 176 gram proteïne 
per dag moeten eten en dat komt neer op 
480 tot 704 kcal zodat er nog zo’n 2600 
tot 2800 kcal uit koolhydraten en vetten 
gehaald moeten worden. Veel bodybuil-
ders eten vaak per dag met als achter-
liggende gedachte dat daardoor de stof-
wisseling beter zou blijven werken. Of 
dat waar is valt zeer te betwijfelen want 
er is simpelweg geen wetenschappelijk 
bewijs voor deze theorie. 

Steeds vaker hoor je wetenschappers 
juist opperen dat je het beste gewoon 
drie keer per dag een flinke maaltijd kunt 
eten. De snelle koolhydraten kunnen het 
best genuttigd worden op het moment 
dat ze ook direct voor energie gebruikt 

worden omdat ze anders vrij gemakke-
lijk in vet omgezet kunnen worden. Ook 
lijkt het afweersysteem bij ieder eet-
moment weer extra belast te worden 
en zijn er daarom zelfs deskundigen 
die beweren dat het zelfs goed is nog 
minder dan die drie keer te eten of 
om op een dag slechts een beperkt 
aantal uren te gebruiken voor maal-
tijden om de rest van de dag te 
vasten. Dit noemt met intermittent 
fasting en deze theorie wint aan 
populariteit. 

Maar vooralsnog lijkt het ons sim-
pelweg het beste ouderwets drie 
keer per dag te eten en daarbij 
te kiezen voor voldoende eiwit-
ten, de koolhydraten vooral van 

de complexe soort te kiezen en bij vetten 
bij voorkeur te kiezen voor de gezondere 
variant uit avocado’s, eigeel, vette vis, 
noten en zaden. Vul dit aan met vol-
doende groente en wat fruit en je komt 
een heel eind. 

Je mag ook gerust je vleesinname beper-
ken maar bedenk wel dat wanneer je vol-
ledig vegetarisch wilt gaan en dus hele-
maal geen dierlijke producten wilt eten, 
dat het dan veel kennis vereist om uit je 
plantaardige voeding eiwitten met een 
volledig aminozuurprofiel te halen. Dat 
kan wel, maar vergt veel uitgekiende 
combinaties dus denk niet dat je er bent 
door simpelweg dierlijk voedsel weg te 
laten en te vervangen door plantaar-
dig, je zult de nodige research moeten 
doen. ▣
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