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AFSLANKCLUB
Eetlust / bron van geluk

Na het Atkinsondieet, het brooddieet, het bloed-

groepdieet en tientallen andere diëten hebben we er

genoeg van. We willen ons niet meer vastleggen met

kant-en-klaar menu’s voor elk moment van de dag.

We willen gezond eten en gezond leven op onze eigen

manier. Een steuntje in de rug willen we daarbij best

gebruiken. Motivatiegoeroe Patty Harpenau heeft dat

goed begrepen. Zij is de inspirator achter De

Afvalclub, een manier om je fit, gezond en slank te

voelen. De ‘club’ bestaat uit een boek en een website

die beloven dat je in 21 dagen je doel kunt bereiken.

Drie lezers gingen er mee aan de slag. Is De Afvalclub

het zoveelste dieet, of werkt het deze keer echt? Met

na afloop een reactie van Patty Harpenau.

De clubleden

Christien Bodegraven
(38) is parttime redactieassistente bij een groot tijd-

schrift. Na de geboortes van haar twee kinderen, nu 2

en 4 jaar, trok haar lichaam de kilo’s aan als een mag-

neet. Met haar werk en haar gezin heeft ze het te druk

om ook nog eens een dieet te gaan volgen. Ze heeft er

ook geen energie voor. ‘Ik ben al blij als ik ’s avonds

wat eten op tafel heb staan.’ Toch zou ze graag weer

eens tevreden in de spiegel willen kijken. ‘Behalve

moeder ben ik ook nog partner en vrouw, maar alle

Lekker eten,  
lekker leven
Diëten? Laten we dat woord vergeten. Gezond eten, lekker leven 
en je fit voelen is veel belangrijker. 
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aandacht gaat naar de moeder in mezelf. Ik zou me

wel fitter en vrouwelijker willen voelen.’

Stella Boomsma 
(44) is makelaar, maar zit op dit moment zonder werk.

Ze woont alleen. Sinds ze zoveel vrije tijd heeft en veel

alleen thuis zit, is ze veel meer gaan eten. Een groot

deel van de dag leest ze in kookboeken of is ze aan het

koken of bakken. ‘Ik vind alles lekker, vooral zoet.

Ook al weet ik dat al dat suiker niet goed voor me is, 

ik blijf ervan snoepen. Soms kan het me ook niets

schelen of ik dikker word, ik ben toch veel alleen.

Maar ik voel me er wel schuldig over. Ik eet ook als ik

geen honger heb, gewoon uit verveling.’

Joep de Veer 
(50) heeft een drukke baan als manager in de gezond-

heidszorg en eet vaak buiten de deur. Als hij thuis eet,

heeft zijn vrouw gekookt. Hij heeft drie kinderen van

12, 15 en 17 jaar. Hij wil graag afvallen, maar weet niet

hoe hij dat moet aanpakken. ‘Iemand anders zorgt

altijd voor mijn eten.’ Ervaring met diëten heeft hij

niet, en hoewel hij zichzelf nu te dik vindt, weet hij

niet hoeveel kilo hij weegt. 

Week 1
Christien
’Het kostte me moeite om tijd vrij te maken om te

beginnen met lezen. Tot ik op een middag besloot om

gewoon een half uur ervoor te gaan zitten. Het leest

heel lekker, vlot geschreven, alsof je met een vriendin

kletst. Wat me wel aansprak is dat de Afvalclub het

accent legt op waarom je eet . Ik heb heel wat dieeter-

varing, maar dat ging altijd alleen maar over eten.

Vooral over weinig eten. Dan was ik de hele dag cha-

grijnig omdat ik honger had, maar ja, je wilde afval-

len, hè? Wat me over de streep getrokken heeft, is de

opmerking die ze maakt over kinderen. Dat je als

ouders het voorbeeld geeft wat eten betreft. Hoe kan

ik verwachten dat mijn kinderen gezond eten als ik

het ze niet geleerd heb? Dat raakte me. Als ik het dat

niet alleen voor mezelf doe, dan is het wel voor mijn

gezin. Dat heeft me gemotiveerd. Ik heb ook de test

gedaan, waaruit blijkt dat ik een mondeter ben. Dat

zet je ook wel aan het denken. Ik heb nog niet op

internet gekeken, dat ga ik volgende week doen, als ik

ook met de menu’s ga beginnen. Eerst lezen!’

Stella
‘Ik heb me gelijk aangemeld op internet. Ik heb het

‘contract met jezelf’ uitgeprint en ingevuld. Dat

hangt nu op mijn spiegel in de badkamer, zodat ik

iedere keer weer lees dat ik mezelf beloofd heb 21

dagen de schema’s te volgen zodat ik lekker ga eten en

lekker ga leven. Natuurlijk heb ik ook de test gedaan.

Ik ben een mondeter, maar dat wist ik wel. Ik eet voor-

al uit verveling en bijna nooit omdat ik honger heb. Ik

eet ieder uur wel wat. Het lijkt me heel saai om me aan

drie maaltijden per dag te houden. De eerste avond

had ik het hele boek al gelezen. Zo’n simpel vraagje als

‘Waarom wil je afvallen’ blijft lang door mijn hoofd

spoken. Want ja, waarom eigenlijk? Via internet heb

ik me ook opgegeven voor de eendaagse workshop.

Jammer genoeg kan ik daar pas over een maand

terecht. Ik heb besloten om toch gelijk met de menu’s

te beginnen, ook al raadt ze aan om eerst alles te lezen.

Ik combineer het nu.’

Doelen Christien:
10 kilo afvallen en meer

energie hebben.

Doelen Stella: 
een paar kilo afvallen 

en echte trek te leren

onderscheiden van

eetbuien.

Doelen Joep: 
minder dik eruit zien,

leren hoe ik meer

invloed kan uitoefenen

op wat ik eet.

De eerste indruk
Christien: ‘Het boek ziet er erg vrolijk uit, bijna als een kinderboek. Mooie foto’s. 

Het lijkt me wel veel lezen, ik vraag me af of ik daar ooit tijd voor heb. En toch weer

eetvoorschriften, zag ik . Hoe ga ik dat doen met een gezin met kleine kinderen?’

Stella:’Erg fel en vrolijk allemaal. Prachtige foto’s binnenin, en ook mooi vormgegeven.

Ik krijg wel zin om het te gaan lezen, tijd genoeg!Ik zag ook eetschema’s staan en

recepten. Een muffin bij het ontbijt, bijvoorbeeld. Dat sprak me wel aan. Ik begin vol

goede moed.’

Joep: ‘Om eerlijk te zijn vind ik het boek erg meisjesachtig met al die opgewekte 

kleurtjes. Niet een boek waarmee ik gezien wil worden. De website is precies zo. 

Ik weet nog niet hoe dat moet met al die weekmenu’s, mijn vrouw kookt altijd.

Misschien kan zij beter lid worden!’

AFSLANKCLUB

 00 Afslankclub jh def   30-05-2007  16:05  Pagina 42



2007/01   van Binnenrust  43

Joep
’Iedere avond heb ik een stuk gelezen. Met een glas

wijn erbij, dat wel. Ze wil dat je antwoorden op een

aantal vragen opschrijft, maar dat voelt voor mij erg

vreemd. Ze stelt vragen als; ‘Waar denk je aan als je

een halfuur zou moeten wandelen?’ of ‘Denk je dat

het je lukt om je streefgewicht te bereiken?’ Op

internet kon je boodschappenlijstjes voor het week-

menu uitprinten. Die heb ik aan mijn vrouw gegeven

omdat zij meestal kookt en boodschappen doet. 

Wat ik lastig vind, is dat ik vaak uit eten moet. In

restaurants houden ze niet echt rekening met 

verantwoord eten. Daar heb ik nog niets over kunnen

vinden.’

Week 2
Christien
‘Ik heb nu een week volgens het menu gegeten. Het

zijn heerlijke recepten. Allemaal goed te maken. 

Soms pas ik wel wat ingrediënten aan. We houden 

bijvoorbeeld niet van champignons, dus die laat ik

weg. Ook de kinderen eten er goed van mee. Ik heb

ook niet het gevoel dat we te weinig eten, dat we met

rammelende magen rondlopen. Nu ik wat meer 

aandacht aan koken besteed, ga ik het ook leuker 

vinden. Ik laat de kinderen vaak helpen. De muffins

van zondagochtend hebben we met z’n drietjes

gemaakt. Dat was heel erg gezellig. Ik vroeg me af

waarom ik ze niet vaker betrek bij juist die gewone,

dagelijkse huishoudelijke dingen. Ik heb deze week

ook een schrift gekocht, waarin ik antwoorden op de

vragen opschrijf. ‘

Stella
‘Ik ben meteen begonnen met de menu’s, gewoon

omdat ik het leuk vind om nieuwe recepten uit te 

proberen. Over het algemeen zijn het lekkere 

maaltijden, en ook genoeg. Wat ik wel een beetje raar

vind, is dat in het boek benadrukt wordt dat het geen

dieetboek is, dat

het vooral om je

manier van den-

ken gaat, maar het

heet wel De

Afslankclub, dus

toch weer met dat

accent. Maar ik

vind het wel goed

dat je heel erg

bezig bent met

waarom je eet, hoe je

tegen je lichaam 

aankijkt. Die oefening

dat je jezelf een dag als

een slank iemand

moest gedragen vond

ik heel 

confronterend. Want ik

merkte dat ik meer 

rechtop ging lopen, ik

voelde me mooier en

aardiger en daardoor was ik ook vriendelijker tegen

anderen. Verschuil ik me dan toch achter mijn dikke

lijf? Ik hen een aantal maal vrienden uitgenodigd

voor het diner, zonder hun te vertellen dat ze 

verantwoord aten. Ze vonden het lekker eten, en ik

vind het leuk om voor meer mensen te koken.’

Joep
‘Met het eten zelf houd ik me niet zo bezig. Ik vind het

wel heel interessant om over koolhydraten en soorten

vetten te lezen, hoewel het soms wat simpel gezegd

wordt. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat wel

prettig vinden. Ook ben ik op haar aanraden meer 

etiketten gaan lezen. Dan schrik je toch wel als je 

ziet hoeveel onnodige stoffen er aan vrijwel alles 

toegevoegd worden. Bijna overal zit suiker in! Verder

kijk ik regelmatig op de website en het forum.

Opvallend is dat daar vooral vrouwen reageren.

Misschien moet ik me onder een schuilnaam 

aanmelden!’  

Verschuil ik me dan toch achter mijn dikke lijf?
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Week 3
Christien
‘Ik besef steeds meer dat ik mijn maag als een soort

prullenmand gezien heb. Ik gooide er van alles in,

zonder me af te vragen of het goed voor mijn lijf was.

Als ik zin had in chocola, at ik rustig twee repen of

meer op. Nu neem ik nog weleens een stukje, maar

dan is dat ook genoeg. Ik ben ook suiker gaan 

minderen, vooral ook om de kinderen. Ongemerkt

kregen ze toch heel wat binnen op een dag. 

Zij kunnen makkelijker aan een nieuw eetpatroon

wennen dan wij, volwassenen. Ik ben nog lang geen

tien kilo afgevallen, maar dat kan ook niet in drie

weken. Eigenlijk kan het me ook niet meer zoveel

schelen, hoeveel de weegschaal aanwijst. Ik voel me

goed, beter dan drie weken geleden, en ik denk dat ik

me nóg beter kan voelen. Daarom ga ik door. Niet

omdat de weegschaal dat zegt.’

Stella
‘De drie weken heb ik het volgehouden, geen enkel

probleem. Ik voel me goed, energieker en levens-

lustiger. Ik heb deze afgelopen veel nagedacht over

wie ik ben en wat ik wil. Ik ben me ervan bewust

geworden dat je eten daar niet los van kunt zien. 

Je bent wat je eet, zeggen ze weleens, maar ik heb nu

de strekking daarvan echt in mezelf ervaren. Ik zie

mijn lichaam nu meer als een vriend, in plaats van

een te dikke vijand. Ik vond het heel leuk om op deze

manier met eten om te gaan en heb ook al flink 

gevarieerd met de recepten. Je kunt op internet nog

meer weekmenu’s uitprinten, maar ik heb die niet

echt nodig. Ik begrijp nu heel goed welk eten goed is

of welk niet. Stiekem denk ik erover om van eten m’n

werk te maken. Ik wil een cateringbedrijf beginnen.

De plannen zijn pril, maar alleen al fantaseren 

daarover geeft me enorm veel energie!’

Joep
‘Omdat mijn vrouw de menu’s kookt, is zij heel erg bij

het hele plan betrokken. Laatst zaten we ’s avonds op

de bank over eten te praten, over wat goed is of niet.

Het verbaasde mezelf. Ik ben er ook achter gekomen

dat ik het niet eens zo

vreselijk vind dat ik

te zwaar ben. Als ik

in de spiegel kijk,

ben ik behoorlijk

tevreden, dan zie ik

een sympathieke vent

die het goed doet in zijn

werk. Is dat niet het

belangrijkste?’ vB

Reactie van Patty Harpenau
‘Fantastisch om te lezen hoe deze drie mensen met mijn

boek zijn omgegaan. Iedereen haalt er toch uit wat hem of

haar het meest aanspreekt. Christien heeft het boek

begrepen. Vooral toen ze zei dat ze niet meer de

weegschaal bepaalt hoe zij zich voelt, maar zijzelf, schoot

er een brok in mijn keel. Toen wist ik weer waarom ik van

mijn werk houd. Ook Patricia doet het goed. Zij is op een

heel andere manier met eten bezig. Dat ze een

cateringbedrijf wil beginnen is geweldig. Het past goed bij

haar, zoals ze zelf ook al ontdekt heeft. In Joeps situatie is

het lastig dat hij zelf vrijwel nooit kookt. Het hangt bij hem

dus heel erg van zijn vrouw af, die gelukkig wel positief

tegenover de menu’s stond. Het zou fijn zijn als Joep wat

meer moeite zou doen om wat vaker te koken. Dan is hij

op een andere manier met eten bezig dan alleen maar het

opeten ervan. Hij heeft nog wat meer tijd nodig, maar ik

weet zeker dat het hem gaat lukken zijn doelen te

bereiken.’

De Afslankclub
Patty Harpenau,

224 pag., uitgeverij

Kosmos, € 19,95,

www.deafslankclub.nl

Ik voel me goed
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