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Als het om Fit & Vitaal gaat, neemt voormalig wereld-
kampioen schaatsen en Just2BFit-ambassadeur Hein 
Vergeer je graag mee in vier belangrijke thema’s: voe-
ding, beweging, Leefstijl en goede vitaminen & supple-
menten. ‘Je mag genieten, maar met verstand en mate.’

Hij heeft inmiddels de leeftijd bereikt van zijn geboortejaar 
(’61), maar de voormalige schaatstopper oogt nog altijd 
jong. Hein Vergeer leeft, eet en sport gezond en dat is 
hem aan te zien. En nee, dat is niet zo vanzelfsprekend 
als hij altijd dacht. ‘Mijn ogen gingen open toen ik in 2007 
coach was bij het tv-programma De Afvallers XXL. Wat 
voor mij als ex-topsporter altijd zo normaal was geweest   
- groente en fruit eten, opletten met suikers - bleek voor de 
deelnemers helemaal niet normaal. Jezelf vullen is één, 
maar weten wat je naar binnen stopt is heel belangrijk. 
Voor mij was het een eye opener; ik besefte: jeetje, voor 
veel mensen is er nog een hele weg te gaan. Dat was het 
moment dat ik wist: ik ga me vanaf nu bezig houden met 
het thema vitaliteit.’

DE FIT & VITAAL-VISIE VAN 
HEIN VERGEER

Voeding

Het gekke, zegt Vergeer, is dat in zijn 
glorietijd als schaatser voeding nog 
een sluitpost op de begroting was. 
‘Dat killde vele prestaties. Mensen 
werden ziek en konden niet de tijden 
rijden die ze wilden. We wisten 
destijds nog lang niet alles over de 
gezonde kracht van voeding.’
Die kennis is juist zo belangrijk. ‘Ons 
stofwisselingssysteem speelt een 
cruciale rol. Als je er een ongezond 
voedingspatroon op na houdt, kan 
dat leiden tot chronische ziekte, denk 
aan hart- en vaatziekten, overgewicht.
Daarom is het zo essentieel dat je 
weet wat goed voor jou is, welke 
voeding bij jou past, zodat je fitter en 
gezonder door het leven kunt gaan. Ik 
heb als topsporter veel meegekregen 
en ik heb dus geluk gehad. Maar je 
wilt niet weten hoe vaak ik mensen 
hoorde zeggen dat ze best gezond 
aten omdat ze sla bij de hamburger 
en friet namen en groente op de 
pizza. Of dat ze dachten dat ze goed 
bezig waren door producten te kopen 
waarop stond ‘30% minder suiker’. 
Maar wat staat er allemaal werkelijk 
op een etiket? Die bewustwording 
is heel belangrijk. En daar willen wij, 
Yvonne van Gennip, Leontien van 
Moorsel en ik, heel graag een bij-
drage aan leveren. Door eenvoudige 
voedings- en beweegtips te geven op 
Just2BFit Sport aan vrouwen tussen 
de 30 en 60. Hoe kun je gemakkelijk 
stap voor stap je voeding en leefstijl 
verbeteren hoe kun je gemakkelijk 
stap voor stap je voeding en leefstijl 
verbeteren.’
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Vitaminen en supplementen

Hij hoort het vaak: “Ja, maar wij eten al heel gezond!” 
‘Dan zeg ik: “Super, maar besef wel dat uit Duits onder-
zoek al meerdere malen is gebleken dat niet al onze 
voeding nog de juiste hoeveelheid voedingswaarde 
bezit zoals dat een jaar of tien geleden gold.”
Het beste eten is vers van de grond, maar onze groente 
en fruit zijn soms lang onderweg voordat ze op ons bord 
liggen, waardoor ze een groot deel van de voedings-
waarden inmiddels zijn verloren. Daarom zeggen wij: eet 
zo gezond mogelijk, let op hoe je eet, wat je eet en vul 
middels supplementen aan wat je mist. Zeker als je gaat 
bewegen, je spieren traint, moet het lichaam kunnen 
herstellen. Daarom zitten in onze Vegan Proteïnerepen
plantaardige eiwitten, waaronder CanolaPRO®. Dat 
voedt de spieren. En in onze Energie Fruitgummies zit 
puur fruit en een beetje cafeïne, zodat je lekker kunt 
blijven sporten en fit blijft.’

Beweging

Dat laatste, zo betoogt Vergeer met 
vuur, is essentieel. Blijf bewegen. ‘Je 
hoort veel: ga minimaal een half uur 
per dag bewegen! Ja, maar hoe dan? 
Hoe krijg je discipline erin? Leontien, 
Yvonne en ik hebben video’s opge-
nomen waarin we een programma 
van twaalf weken voorschotelen: 
hoe moet je gaan bewegen? Onze 
boodschap is heel duidelijk: bouw het 
rustig op. We leggen het zo simpel en 
begrijpelijk mogelijk uit welke spieren 
je gaat gebruiken en wat dat doet met 
je lichaam. Niet te gek van start gaan, 
voel eerst maar eens hoe goed het 
is voor je lijf en hoe fijn dat voelt. En 
dan langzaam, stapjes vooruit, bouw 
je het op. Belangrijke tip: zoek een 
maatje om het samen mee te doen.’
Vijf, zes uur per week ‘iets’ doen, dat 

is het doel. ‘Dat moet je plannen. Een 
half uurtje per dag, dat lukt altijd. 
Zoek wel uit wat jou het beste past 
en maak daar een vast ritueel van. Ik 
houd zelf van de ochtend, een ander 
vindt het prettig ’s middags even te 
bewegen, een derde gedijt beter bij de 
avond. Het is net als met eten: pak je 
momenten. En dat ook in combinatie 
met elkaar, want als je de hele dag zit 
te snaaien, ga je minder snel sporten. 
Dan zegt het lichaam: kom maar bin-
nen en dan wordt al dat vet opgesla-
gen waar je doodmoe van wordt. Heb 
je het echt heel druk? Probeer dan de 
lunch op je werk te combineren met 
een wandeling of ga al lopende ver-
gaderen, dan is je geest ook actiever. 
Zitten is het nieuwe roken.’
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Vicieuze cirkel doorbreken

Hein, Yvonne en Leontien, dat zijn wel 
een hoop gouden medailles bij elkaar. 
Mensen die gewend zijn veel koolhy-
draten tot zich te nemen, zich vezel-
rijk te voeden. ‘Maar,’ zo zegt Vergeer, 
‘wij richten ons nu echt op de 
recreatieve sporter die op zoek is 
naar regelmaat, ook in zijn of haar 
leefstijl. Die regelmaat moet in je lijf 
gaan zitten. Dus oppassen met alco-
hol, niet roken, dat is een ‘no go’, alles 
met mate. Stress en slaap spelen in 
deze onzekere, drukke tijd een grote 
rol. Ook daarin geven we tips. Een 
goeie vind ik: pak een kwartier per 
dag om bezig te zijn met je zorgen, de 
dingen waarover je piekert. En daarna 
ga je weer verder met de dag. Je ziet 
vaak dat mensen die de hele dag 
maar door piekeren uiteindelijk slecht 
slapen, waardoor er dingen gebeuren 
in je lichaam die ervoor zorgen dat je 
meer wilt snacken: de emotie-eters. 
Zo kom je in een vicieuze cirkel en die 
willen wij doorbreken.’

Resumé: ‘Door meer te bewegen, krijg 
je minder stress, door minder stress 
ga je beter slapen en door beter 
slapen heb je een betere trek. Als je je 
stofwisselingssysteem vult met goe-
de bouwstoffen, is dat goed voor je 
hersenen, spieren en bloedtransport. 
Daardoor ga je weer meer en beter 
bewegen, want je voelt je fitter en vi-
taler, maar door meer te sporten heb 
je meer aanvulling nodig en komen 
supplementen om de hoek kijken.’
Als Hein naar zichzelf kijkt? ‘Ik doe 
gemiddeld een uur per dag aan sport. 
Twee keer per week loop ik hard met 
een maatje, vier keer per week pro-
beer ik naar de sportschool te gaan. 
Ik voel me altijd lekker als ik wat heb 
gedaan. Het voelt als een stukje be-
loning in de vorm van meer energie. 
Ik leef verder gewoon gezond. Rook 
niet, lust wel een wijntje maar niet 
elke avond. Je mag genieten. Maar 
wel met verstand en met mate.’   

‘Ik voel me altijd lekker 
als ik wat gedaan heb’

“ 10 Tips van 
Leontien, Hein en Yvonne

1. Doe de eenvoudige dagelijkse oefeningen. Die inspireren-
de video’s vind je op de website van Just2BFit. Yvonne en 
Leontien doen alles super helder voor!

2. Op diezelfde website vind je ook goede voedingstips en 
informatie over vitaminen en supplementen!

3. Zorg dat je goed slaapt door
 a. Niet meer in de late uurtjes op je blauwe scherm te  
     kijken
 b. ’s Avonds geen cafeïne en suikers tot je te nemen
 c. Wel doen: ademhalingsoefeningen, yoga, rekken en  
      strekken of boek lezen.
4. Doe alles met mate en verstand (vergeet niet te genieten).
5. Zet je er toe aan lekker te bewegen. Beloning: je merkt van-

zelf hoe blij en trots je er van wordt.
6. Goede voeding, beweging, vitaminen en supplementen zijn 

top, maar vergeet ook je leefstijl niet!
7. Het sociale aspect is belangrijk: samen sporten is o zo fijn!
8. Bouw alles op en handel naar je eigen structuur.
9. Zie bewegen en goede voeding als je dagelijkse APK’tje!
10. Houd je eiwitten en verse groente en fruit altijd in de gaten.
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Talloze keren werd ze wereldkampioen en vier keer won ze Olympisch goud, 
wielrenster Leontien van Moorsel ging heel vaak harder dan de rest. Maar ook 
na haar carrière bleef ze volop in beweging. ‘Want dat is het leukste wat er is.’

Of ze nou op haar fietsje door het land 
gaat of met de hond aan de wandel; 
Leontien van Moorsel beheerst de 
kunst van het genieten. Sinds het 
allemaal niet meer zo ontzettend hard 
hoeft te gaan, ziet ze meer, verwondert 
ze zich meer en prijst ze de schoon-
heid van het land. 

Ze zegt: ‘De lol van lopen is dat je 
zoveel ziet. Bij het fietsen heb ik dat 
ook wel, maar de beelden razen dan 
toch sneller langs je heen en als je 
pech hebt krijg je zadelpijn en spierpijn 
en nog zo wat van die pijntjes. Wan-
delen kan ik eindeloos doen en dan 
nog voel ik weinig, terwijl je dan toch 
lekker bezig bent, tot rust komt, van de 
omgeving geniet, kortom, dat is echt 
allemaal heel fijn.

Heerlijk vind ik het om met vriendinnen 
op pad te gaan, maar ook met mijn 
man Michael of mijn dochter Indy. Dan 
praten we gezellig over de alledaagse 
dingen. Hoe voel je je? Waar ben je 
mee bezig? Hoe gaat het nu echt met 
je? Het is opvallend hoe fijn dat werkt, 
omdat je tijdens het bewegen veel ge-
makkelijker praat over wat je daadwer-
kelijk in je koppie bezig houdt. Je moet 
toch dezelfde kant op en hebt alle tijd 
alles eens goed door te nemen. Voor 
mij als mama, echtgenoot of vriendin 
even dat luisterende oor te zijn. Zo 
heeft dat wandelen voor mij echt een 
functie. Ik ga ook nooit alleen.’

‘Vitaliteit betekent 
alles voor mij’ Leontien van Moorsel
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 Fietsen

Ook op de fiets voelt Leontien zich 
nog altijd heerlijk: ‘Toen ik nog top-
sport bedreef stond ik er niet genoeg 
bij stil hoe mooi en hoe geweldig het 
is in Nederland rond te fietsen. Ik was 
altijd maar bezig met hartslagen en 
radslagen. Terwijl de schoonheid om 
me heen steeds weer veranderde 
van decor reed ik het snot voor mijn 
ogen, want ik moest beter worden en 
presteren. Het groen van de heuvels, 
het geel van de duinen, het blauw van 
het water, ik zag het gewoon niet.
En nu? Ik fiets me de hele dag een 
lach op mijn gezicht. Op de wegen 
waarop ik vroeger ‘blind’ trainde zie ik 
nu alles om me heen. Ik vind het stie-
kem nog steeds lekker flink door te 
trappen, maar ik geniet minstens zo 
van die heerlijke gevulde koek en dat 
lekkere bakkie koffie dat halverwege 
op me wacht. En daarna gaan we 
weer, want na de beloning is het weer 
fijn om gezond alles er af te rijden.’

 Vitaliteit

Voor de website van Just2BFit Sport 
heeft ze nu filmpjes met oefenin-
gen opgenomen en dat beviel haar 
enorm. ‘Omdat je thuis met je eigen 
lichaamsgewicht een fitter lijf kunt 
krijgen door wat simpele handelin-
gen. Daarmee bedoel ik: gewoon 
rekken en strekken voor je core en je 
billen en benen, zodat je hele lichaam 
op spanning komt zonder dat je 
een apparaat nodig hebt. Planken, 
squats, noem het maar op: de enige 
weerstand is je eigen gewicht. Dat 
kan iedereen. Op een stoel of op een 
kleed lekker je oefeningen doen. Ik 
ben er dol op, want bewegen is het 
leukste wat er is. Ik zeg altijd: zet je 
er toe aan, want je merkt vanzelf hoe 
blij je er van wordt. In je hoofd word 
je frisser en na de oefeningen ben je 
altijd trots op jezelf.’

Iedere dag wat doen en lekker slapen

Lief zijn voor jezelf, maar wel vanuit 
het idee dat je elke dag even be-
weegt. ‘Ik wissel daarin af. Soms ga 
ik joggen, dan doe ik wat krachttrai-
ning. Of ik ga gewoon een eind lopen 
met de hond. Zo blijf ik in balans. Als 
je beweegt krijg je ook ‘normale trek’, 
ik eet al heel lang gewoon alles van 
de Schijf van Vijf, daar voel ik mij het 
beste op. En als een ander zich beter 
voelt door iets anders te doen, is dat 
ook goed hè. Als je maar niet eento-
nig beweegt of eet.’

Hoe staat Leontien in het nemen 
van vitaminen en supplementen? ‘Ik 
kwam in de overgang en merkte toch 
dat ik soms wat minder energie had. 
Door het nemen van een Vegan 
Proteïnereep of zo’n Energie Fruit-
gummie voelde ik dat mijn waarden 
weer meer in balans kwamen. Ik 
benader het zoals De Schijf van Vijf: 
je kunt me van alles vertellen, maar ik 
wil zelf ervaren dat iets mij goed doet. 
Nou, dat doet het.’

Door zo in balans te blijven komt voor 
Leontien de cirkel rond in de nacht: 
‘Ik slaap dus echt heel goed. Ik zeg 
iedere avond: “Je zal maar geen bed 
hebben.” Ik lig met één been onder 
de lakens en ik slaap al. Nachtrust 
is voor mij ook zo belangrijk. Als dat 
goed is, heb je de volgende ochtend 
al weer zin in de dag en wil je weer 
lekker bewegen. Het is allemaal zo 
simpel, maar je moet het allemaal wel 
dóen!’
  

Ze zegt het heel beslist: ‘Vitaliteit 
betekent alles voor mij. Ik heb zo 
vaak gemerkt dat ik door vitaal te 
blijven zoveel gemakkelijker om kan 
gaan met de moeilijke momenten 
in het leven. Dat vind ik zo fijn, zo 
belangrijk. Als ik zorg dat mijn lijf 
vitaal is, kan ik veel meer aan in 
mijn brein. Waarbij ik wel zeg: geef 
je eigen grenzen aan. Ik heb geleerd 
te luisteren naar mijn lijf, naar mijn 
gevoel. Ik kijk nooit meer naar cij-
fertjes en al zeker niet meer die van 
die weegschaal. Ik luister. Zegt mijn 
lijf ‘ik ben moe’, dan is het moe. Dan 
stop ik. Het is de kunst eerlijk naar 
jezelf te zijn. Als het niet gaat, nou, 
dan is er morgen weer een nieu-
we dag. Maar meestal voel ik iets 
anders als ik beweeg. De beloning. 
Dat ik me vrolijker voel.’
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Blijf Fit & Vitaal
Samen met de natuurlijke producten van Just2BFit Sport

ust2BFit Sport en DSM Nutriti-
onal Products AG ontwikkelen 

met elkaar Sport Nutrition producten. 
Die hebben twee enorme voordelen: 
ze leveren aanwijsbaar een bijdrage 
aan de (sportieve) prestatie en ze zijn 
bij voorkeur samengesteld uit zoveel 
mogelijk natuurlijke ingrediënten én 
betaalbaar.

Waar hebben we het over?

Het gaat om Vegan Proteïnerepen 
met CanolaPRO® en Energie Fruit-
gummies.

Waarom zijn deze repen en 
gummies zo goed voor mij?

Allereerst de Vegan Proteïnerepen. 
Daarvan is het ingrediënt CanolaP-
RO® een uniek, nieuw, vegan en duur-
zaam ontwikkelde bron van eiwitten. 
CanolaPRO® is een zogenaamde 
‘hoge proteïne’: de hoeveelheid 
eiwitten in het product is vele malen 
effectiever dan bij ‘normale’ bron-
nen van eiwitten. Door deze unieke 
samenstelling zorgen de repen ervoor 
dat je spieren beter en sneller herstel-
len nadat je lekker hebt bewogen. 
Zoals je kunt lezen in de verhalen 
met de sporthelden Hein, Leontien en 
Yvonne hebben spieren en eiwitten 
veel met elkaar te maken. Eiwitten 
dragen bij tot de groei en instandhou-
ding van de spieren en de spiermas-
sa.

En hoe zit het met de Energie*
Fruitgummies?

Die geven je extra energie. DSM, 
Just2BFit en het Duitse Paradise 
Fruits hebben daarvoor een nieuw 
productconcept ontwikkeld. De gum-
mie bestaat voor 92,6% uit fruit en zit 
boordevol vitaminen en wat cafeïne. 
Ze zijn handig verpakt in een vierkant 
doosje met 5x5 gummies. Geen en-
kele Sport Nutrition gummie beschikt 
over zo’n hoog percentage natuurlij-
ke fruitbestanddelen, bestaande uit 
appel en aardbei. Door de toevoeging 
van vitaminen B1, B2, B5 en B6 in 
combinatie met cafeïne is dit een 
uitstekend product om energie toe te 
voegen aan je fysieke en sportieve 
prestatie. Cafeïne draagt bij aan het 
verhogen van je uithoudingspresta-
ties en tot een vermindering van de 
ervaren inspanning tijdens sporten/
bewegen*. Vitaminen B1, B2, B5 en 
B6 dragen bij aan extra energie bij 
vermoeidheid.
*Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

J

CanolaPRO® heeft DSM in samen-
spraak met Just2BFit verwerkt in 
twee unieke proteïnerepen die DA en 
Care & Beauty nu als eersten verko-
pen:

• Canola PRO®proteïnereep met 
chocolade

• Canola PRO® proteïnereep met 
chocolade en geroosterde pinda’s

just2bfit.com
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Yvonne van Gennip won in 1988 
drie keer goud op de Olympische 
Spelen in Calgary. Na haar schaats-
carrière maakte ze even tijd voor 
andere dingen, maar inmiddels is 
ze weer lekker aan het bewegen. 
‘En dat is goed want ik doe zoveel 
verschillende dingen dat ik ook fit 
en vitaal in mijn brein wil blijven!’

Yvonne van Gennip is een bezige bij. 
Druk met haar eigen Talent-Fonds is 
ze ook nog eens teammanager bij 
KNSB van de nationale schaatsse-
lectie voorzitter van de vrouwentak 
van voetbalclub Telstar en nog 
wat tijdrovende, uitdagende zaken. 
‘Daarom kreeg ik echt een ‘eure-
ka-moment’ toen Hein (Vergeer) 
kwam met zijn sportoefeningen van 
Just2BFit Sport die je gewoon lekker 
thuis kunt doen en in je dagelijkse le-
ven kunt verweven. Ik dacht meteen: 
dit kan ik ook doen in al die hotelka-
mers waar ik in het schaatsseizoen 
steeds kom! Hoe fijn.’

Eindelijk sterkere armen 

De koningin van Calgary legde na 
haar carrière de focus op andere din-
gen dan sport. ‘Ik vond het tijd om 
daarvan te genieten, dingen die ook 
heel interessant, boeiend en belang-
rijk waren. Tot ik in 2009 meedeed 
aan een tv-programma van omroep 
MAX, Sport in Holland, waarin ik 

weer in actie moest komen. Ik dacht: 
jeetje, wat lekker om dat lijf weer te 
voelen. Dat was een omslag. Als ik nu 
ga fietsen merk ik dat mijn hoofd leeg 
wordt en er ruimte komt voor goede 
ideeën. Ik raak mijn vervelende emo-
ties - boos, verdrietig, agressie - kwijt. 
En wat betreft die eenvoudige oefe-
ningen van Hein: hoe fijn om je hele 
lijf te trainen. Eindelijk krijg ik sterkere 
armen. Schaatsen was: sterke longen 
en sterke benen, dat was gesneden 
koek. Maar nu leer ik heel wat bij.’

Dagelijks APK’tje

‘Wat ik altijd zeg: zie bewegen als 
tandenpoetsen. Je moet het iedere 
dag even doen. Ga op één been tan-
denpoetsen, goed voor je balans en je 
spieren. Heel veel dingen kun je in het 
dagelijkse leven inbouwen, je hoeft je 
niet eens om te kleden. Ik zie het als 
mijn dagelijks APK’tje. En het levert 
me heel veel op, ik zit veel lekkerder 
in mijn vel en daarvoor hoef ik echt 
niet als een bezetene de hele tijd te 
sporten. Als ik straks oud ben en nog 
probleemloos mijn sokken wil kunnen 
aantrekken of zonder pijntjes de trap 
wil oplopen, moet ik nu al zorgen 
dat ik dan nog fit en vitaal ben. En 
daarbij is het echt zo: hoe langer je 
niet beweegt, hoe minder zin je krijgt. 
Dus, mindset: drempel over, zin ma-
ken, doen, dan krijg je vanzelf steeds 
meer zin. En voel je je uiteindelijk heel 
lekker.’

Eiwitten en spieren

Yvonne beseft dondersgoed dat het 
én-én-én is: ‘Het is een keten van 
goed bewegen, goed slapen, goede 
voeding. Als je ouder wordt, moet je 
goed opletten dat je genoeg eiwitten 
binnenkrijgt. Super belangrijk voor je 
spieren. Ik eet ’s ochtends Skyr, maar 
vitaminen en supplementen in de 
vorm van wat repen is ook goed. Ook 
omdat na je dertigste je elke tien jaar 
gemiddeld zo’n drie tot vijf procent 
van je spiermassa verliest. Het goede 
nieuws is dat je sarcopenie, zoals dit 
heet, grotendeels kunt tegenhouden 
door eiwitten in je voeding aan te 
vullen en door je spieren te versterken 
en te trainen. Niet dat je daarmee 
nieuwe spiercellen creëert, maar je 
maakt wel je bestaande spiercellen 
groter en sterker.’ 
Resumé: ‘Tien minuutjes oefeningen 
doen, kan iedereen. Als je meer doet 
is dat alleen maar extra. Voldoende 
verse groente en eiwitjes tot je nemen 
en af en toe een bitterbal of taartje; 
genieten mag ook. Het is je eigen ba-
lans die je moet zoeken. Ik merk hoe 
fijn ik dat vind. Zomers lekker buiten 
fietsen, in de winter lekker de oefenin-
gen van Hein, het is allemaal dage-
lijks onderhoud, niet te ingewikkeld, 
niet te gek, waardoor ik geen streng 
dieet of keiharde training nodig heb. 
Tel uit je winst.’ 

Yvonne van Gennip
‘Het is je eigen balans 
die je moet zoeken’


