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Buikvet
Workshop



De beste eet momenten voor 
een slanke buik
 

Welkom bij de tweede les van de buikvet 
workshop. 
Of je nu een vrouw bent die in de overgang zit, of net bevallen bent van je eerste 
kindje, of dat je een man bent, het maakt niet uit…

Je bent aan het juiste adres, in deze workshop leer je hoe je een slanke buik krijgt… 
zonder buikvet.

Mijn naam is Jasper Alblas en 5 jaar geleden ben ik de website Jasperalblas.nl 
begonnen. 

In die 5 jaar hebben we duizenden mensen geholpen aan een slanker, gezonder en 
plezieriger leven.

Een goed begin is het halve werk

Als je de les nog niet gezien of gelezen hebt, raad ik je aan om dat eerst te doen. 

Want in die les vertel ik je precies wat je moet eten en hoeveel daarvan je lichaam 
nodig heeft om goed buikvet te verbranden.

De eerste les is het begin van de workshop, en een goed begin is het halve werk ;-)

Dus als je die les nog niet afgerond hebt, doe dat dan eerst. Klik hier om naar die les 
te gaan. 

Oké… in deze les dan ga ik je laten zien wat de juiste MOMENTEN zijn om te eten  om 
een slanke buik te krijgen.

En ik ga je ook laten zien hoe je op een plezierige manier kunt vasten zodat je de vet 
verbranding rond je buik een flinke boost geeft.

Je gaat vandaag een hoop dingen leren, dus zorg ervoor dat je het werkboek 
download door hier te klikken zodat je alles makkelijk kan volgen.
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Er is natuurlijk een reden dat je deze video kijkt… 

Of je bent al op gewicht en je wilt alleen nog van je buikvet af, of je bent nog niet op 
gewicht en je wilt afvallen én ook van je buikvet af.

Nou, je bent hier op precies het juiste moment om met je buikvet af te rekenen…

Want ik heb al de informatie die ik met je deel in deze lessen pas een paar maanden 
geleden ontdekt.

De afgelopen 3 jaar heb ik meer dan duizend mensen succesvol geholpen om een 
slanke buik te krijgen.

Maar tot die tijd wist ik ook nog niet zo goed hoe ik met buikvet om moest gaan.

Mensen helpen afvallen, dat was geen probleem… maar buikvet was toch altijd een 
ander verhaal.

Nu is dat helemaal anders…

…want de laatste 3 jaar heb ik tot op de bodem uitgezocht hoe je buikvet verbranding 
precies werkt…

…en hoe je deze gemakkelijk kunt activeren zodat je een slanke buik overhoudt.

En het begon allemaal met weten wat, hoeveel en wanneer je moet eten.

De wat en hoeveel hebben we in de vorige video al besproken.. en in deze video ga ik 
het met je hebben over wanneer je het beste kunt eten om je buikvet te verbranden.

Je leert precies op welke tijden je moet eten zodat je over een paar weken buikvet vrij 
kunt rondlopen.

Pak pen en papier erbij, want dit is het moment dat je aantekeningen wilt maken.

Het eerste wat ik met je wil doen…

…is kijken naar je huidige eetgewoontes. Wat zijn nu de gewoontes die je hebt m.b.t. 
eten.

Ontbijt je altijd op een bepaalde tijd? En de lunch? En het avondeten? Zijn er nog 
vaste snackmomenten op een dag? Wat lekkers bij de koffie in de avond? Of een 
glaasje wijn op de bank? Verschilt dat nog in het weekend of doordeweeks?

Schrijf in het werkboek dat je hier kunt downloaden precies op wat jou huidige 
gewoontes zijn.
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En focus dan vooral op de momenten waarop je eet.

Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou eruit?

Dat is ons startpunt… 

Doe die oefening eerst en lees daarna pas verder

En dan komt hier de eerste tip:

Verschuif je eetgewoonten van vaste momenten naar de momenten dat je echt 
honger hebt.

Als jij met jezelf de afspraak hebt om om 7 uur te ontbijten, maar eigenlijk heb je om 
7 uur nog helemaal geen honger. Dan is het beter om te wachten met ontbijten totdat 
je wel honger hebt.

Natuurlijk is dit niet altijd even makkelijk of zelfs mogelijk, maar waar een wil is, is 
vaak wel een weg.

Tegen je zin in eten is namelijk niet goed voor je, en zeker niet als je buikvet wilt 
verbranden.

Eet op de momenten dat je honger hebt, en dus niet als je geen honger hebt.

Zit je om half 7 met het hele gezin aan tafel voor het avondeten en heb je geen trek, 
schep een klein beetje op, maar niet te veel. Helemaal niet eten is ook zo gek dus 
neem dan een klein beetje. 

Hetzelfde geldt voor de lunch… 

Als je daar met een groep collega’s zit en je hebt eigenlijk geen honger, neem een 
klein beetje voor de gezelligheid, maar niet veel.

En als je dan om 3 of 4 uur bijvoorbeeld wel ineens honger hebt, neem dan zelf een 
korte pauze en eet je lunch dan verder op.

Ik snap dat dit niet altijd mogelijk is, maar wees creatief en probeer een manier te 
vinden.

Het beste moment om te eten is eten als je honger hebt, en niet omdat het een 
gewoonte is.

Maar er zijn nog wel twee andere richtlijnen.
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Recent wetenschappelijk onderzoek aan het LUMC in Leiden, heeft aangetoond dat 
calorieën die later op de dag geconsumeerd worden, makkelijker worden opgeslagen 
als lichaamsvet.

En ook lijken andere studies aan te tonen dat calorieën die je na het avondeten 
binnenkrijgt al helemaal bijdragen aan meer buikvet.

Dat komt onder andere omdat het voor je slaap en je hormoonhuishouding het beste 
is om te gaan slapen met een lege maag.

Als je de paar uur voordat je gaat slapen nog eet, dan zit je maag nog vol als je gaat 
slapen, en dat kan een aantal negatieve effecten hebben op je gezondheid en energie 
niveau.

En het kan dus ook zorgen voor extra buikvet of de buikvet 

verbranding blokkeren

Mijn tweede tip is daarom: eet niets meer na het avondeten. 

Zo zorg je ervoor dat je met een lege maag naar bed gaat, waardoor je 
vetverbranding ook tijdens je slaap door kan gaan.

Kijk ook uit dat je bij het avondeten niet over eet. Loop je met een vol gevoel van 
tafel, dan heb je waarschijnlijk al teveel gegeten.

Stop (zeker bij het diner) met eten als je geen honger meer hebt. Leg om de 4 
happen je mes en vork neer en vraag jezelf: 

“Heb ik nog honger?”

Zo ja dan kun je dooreten, zo nee dan kun je stoppen met eten.

Je hoeft het eten dat je overhebt natuurlijk niet weg te gooien… zet het in de koelkast 
voor de volgende dag :-)

En dan de tweede richtlijn…

We zijn gewend om de hele dag door te eten, we hebben altijd eten in onze omgeving 
en de verleiding om wat te pakken is vaak groot.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het continue eten een hoop 
processen in onze lichaam verstoord.

Enkele studies vonden dat bij muizen meer dan 13 uur per dag NIET eten, een 
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fantastisch effect had op hun gezondheid.

De muizen leefden langer, hadden minder overgewicht en ze waren over het 
algemeen actiever.

Deze wetenschappers gaven aan dat dit…

…voor mensen zeer waarschijnlijk hetzelfde is

Als jij en ik 13 uur per dag aan elkaar gesloten niet eten heeft dit dus allerlei prachtige 
gevolgen voor onze gezondheid.

13 uur niet eten, betekent dus 11 uur per dag wel eten.

Dat lijkt een lange tijd, maar veel mensen komen toch al snel aan de 14 of 15 uur eten 
per dag.

Want een koekje om 10 uur ’s avonds telt ook als eten. En zelfs een kopje koffie of 
thee.

Voor al deze dingen is het namelijk nodig dat je spijsvertering geactiveerd wordt, en 
dat is nou juist wat we willen vermijden in die 13 uur.

Hoe ziet dit eruit in de praktijk

Als jij honger hebt in de ochtend en om half 8 ontbijt, is het belangrijk dat je ’s 
avonds om half 7 je avondeten opgegeten hebt.

Ik zelf neem mijn ontbijt meestal pas om een uur of 10, als ik al op kantoor ben, en 
dan zorg ik ervoor dat ik mijn avondeten voor 9 uur ’s avonds op heb.

En dan na het avondeten eet je niets meer, en drink je dus ook geen koffie of thee. 
Water mag wel.

Betekent dit nou dat je nooit meer gezellig ’s avonds op de bank een glaasje wijn of 
een kopje thee kunt drinken? Nee hoor, het is helemaal geen probleem als je af en toe 
wat meer dan 11 uur per dag eet.

Maar als je er voor zorgt dan je 5 van de 7 dagen per week 13 uur lang niets eet 
(waarvan je het grootste deel natuurlijk slaapt)… dan zal je de gezondheidsvoordelen 
ervaren.

Dus schrijf voor jezelf op hoelaat je ontbijt, tel daar 11 uur bij op. En voor die tijd moet 
je je avondeten op hebben.
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Dus ik herhaal de drie tips nog één keer…

1.  Eet alleen als je honger hebt (niet uit gewoonte)

2. Eet niet meer na het avondeten

3. Eet en drink minimaal 13 uur (aaneengesloten) per dag NIET muv water

Zo.. dat was een hoop informatie, we hebben een grote stap voorwaarts gezet. 

Ga maar even rustig achterover in je stoel zitten en haal diep adem. Je hoeft niet alles 
helemaal perfect te doen.

Het is echt niet een heel groot probleem als je een keer wel wat eet na het 
avondeten, of een keer niet echt honger hebt maar wat mee eet voor de gezelligheid.

Je hebt nu geleerd op welke momenten je het beste kunt eten als je je buikvet 
wilt verbranden en hoe je een slanke buik krijgt door je aan deze drie richtlijnen te 
houden.

Ik krijg veel vragen over…

…hoe lang je deze manier van eten moet volhouden voordat je resultaat ziet.

Alhoewel buikvet verbranding meestal de traagste vorm van vet verbranding is – 
als je gaat afvallen is je buikvet meestal het vet dat het laatst verdwijnt – met de 
methode die wij ontwikkeld hebben is het heel waarschijnlijk dat je in de eerste twee 
weken al duidelijk resultaat ziet.

 Laatst kreeg ik nog een bericht van Essie, die 
ons programma volgt, die was na 6 dagen 2 
kilo kwijt. Dat is wat we regelmatig zien. 

Voor sommige mensen kan het wat langer 
duren, maar uiteindelijk kom je er altijd.

En het fijne is dat je er niet zoveel van merkt 
dat je het programma volgt, natuurlijk zitten er 
wat nieuwe recepten tussen die je even onder 
de knie moet krijgen…
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…maar uiteindelijk kost het je geen extra tijd en zijn de recepten minstens net zo 
lekker als degene die je nu eet, en waarschijnlijk lekkerder.

Ontbijt en lunch recepten zijn vaak in 5-10 minuten klaar en voor het avondeten 
varieert dat van 15 tot 25 minuten. En je houdt geen restjes over, alles wordt 
opgebruikt.

Dat leek ons wel zo makkelijk.

Goed… nu is het weer jullie beurt

Waar ga jij mee beginnen om je buikvet verbranding op gang te brengen?

Laat het me hier weten in de reacties.

En als je deze les behulpzaam vond, deel deze dan alsjeblieft met drie mensen die je 
kent – vooral als zij het ook fijn zouden vinden om wat extra buikvet te verbranden. 

Want samen is het nog makkelijker om het vol te houden en echt resultaat te behalen.

Daar ga ik trouwens in de volgende les dieper op in. 

In de volgende les leer ik je een super handige oefening die ervoor zorgt dat je 
gezond eten makkelijk kunt volhouden, zodat je ook ECHT het resultaat behaald dat je 
voor ogen hebt. 

Om eerlijk te zijn denk ik dat deze les de beste is van allemaal. In deze les leer je het 
mentale aspect van afvallen en buikvet verbranden.

Stap voor stap laat ik je zien… 

…hoe je verleidingen kan weerstaan en het eetpatroon dat jij graag wilt, met plezier 
kunt volhouden.

En ik heb de tips uit die les ook overzichtelijk in een PDF gezet zodat je makkelijk het 
overzicht kan bewaren.

Het wordt een super les, en ik weet zeker dat je het fantastisch gaat vinden.

Het zou fijn zijn als je nu de drie mensen uitnodigt en vervolgens hier je reactie 
plaatst.

Waar ga jij mee beginnen om je buikvet verbranding op gang te brengen? Schrijf het 
antwoord hier op… doe dat nu en dan ik zie je in de volgende les.
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