
SLANK IN 5
STAPPEN

E L K E  W E R K E R S

AFVALLEN ZONDER AFZIEN - HET RECEPT
VOOR JE (EERSTE) 5 KILO

EEN COMPLEET HANDBOEK MET DE 5
CRUCIALE STAPPEN DIE JE MOET
ZETTEN OM SLANK TE WORDEN ÉN TE
BLIJVEN 

In 5 stappen naar een kledingkast die volledig past (en
leuk staat) en een fit & gezond lichaam terwijl je ook
geniet van je wijntje. 



INHOUDSOPGAVE
SLANK IN 5 STAPPEN

Waarom dit e-book
Wie ben ik
Stap 1: Het glas is halfvol
Stap 2: Repeat
Stap 3: Love Your Veggies
Stap 4: Uitstellen zonder consequenties
Stap 5: Altijd wat te vieren

Bonus: Mijn 'geheime' tips
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Hi,

Wat super dat je mijn e-book hebt gedownload. Dank je wel. Omdat je dat gedaan hebt weet ik dat –
in ieder geval een deel van jou – erin gelooft dat je af kunt vallen zonder dat je af hoeft te zien. Dat
je erin gelooft dat een slank en fit lijf net zo goed voor jou is weg gelegd. … 

En dat is natuurlijk ook zo nodig als je optimaal wilt genieten van je gezellige leven. Want als jij
lekker op het terras zit met je vriendinnen, dan wil je helemaal niet nadenken over je lijn. Of over
afvallen. Dan wil je niet continue ‘aan’ staan en opletten. Dan wil je gewoon weten dat je ook kunt
genieten van je wijntje. Zonder dat meteen aankomt. Of niet afvalt. 

Ik weet aan de andere kant ook dat je al zo vaak geprobeerd hebt om slank(er) te worden en vooral
te blijven. Afvallen lukt nog wel. Maar het betekent voor je, dat je het aantal gezellige afspraken
(drastisch) vermindert want dat levert alleen maar onnodige verleiding. En natuurlijk is het dan
enorm frustrerend om te merken dat je weer heel snel op je ‘oude’ gewicht bent zodra je weer
‘normaal’ gaat doen. 

Je bent er inmiddels wel achter dat tijdelijk diëten je weinig plezier geeft. Als je het al volhoudt. En
inmiddels denk je misschien zelfs dat je er niet meer aan hoeft te beginnen. 

Daarnaast heb je ongetwijfeld de stroom aan negatieve gedachten voorbij ‘zien’ komen. Ben ik niet
te oud om af te vallen? In de overgang lukt het al helemaal niet meer, dus waarom zou ik nog
beginnen? Als ik nog een keer vertel dat ik wil afvallen wordt ik uitgelachen. Ik weet niet meer wat ik
moet doen om het überhaupt voor elkaar te krijgen. Of ik weet wel wat ik moet doen maar het lukt
me gewoon niet om het vol te houden. En ga zo maar door.

Maar geen zorgen! Hier ben je niet de enige in. Ik zou wel durven zeggen dat iedere vrouw die
meerdere lijnpogingen heeft gedaan met exact dezelfde twijfels te maken heeft. En ook al weet ik
precies wat ik moet doen om op gewicht te blijven, ook ik heb last van ‘saboterende stemmen’. 

Je hebt alleen áltijd een keus. Luister je naar het saboterende stemmetje dat je weg houdt van je
(droom)doel? Of kun je stap voor stap naar je ijzersterke mindset gaan zodat negatieve gedachten
steeds minder aankomen. En jij je steeds minder van je pad af laat brengen. Door jezelf. Ja. Want
het slechte nieuws is: jij moet het doen. Het goede nieuws is: jij kunt het ook doen. 

Ben je er klaar voor om resultaat te halen dat je ook kunt behouden? Dan ben je hier precies goed.
Laten we kijken naar de 5 stappen die cruciaal zijn om gewicht te verliezen. En je niet meer aan te
laten komen. 

 Daar gaan we! 



Ik ben Elke Werkers en help vrouwen die willen afvallen naar een gezonde, fitte levensstijl, die vol te houden is mét
behoud van het gewaardeerde wijntje. 

Laatst berekende ik dat ik bijna 40 jaar ‘dieetervaring’ heb. Niet letterlijk want op mijn 14e keek ik vooral naar hoe
mijn moeder dat deed. Maar mijn interesse had het al meteen. 
En goed voorbeeld doet goed volgen dus toen ik na een stageperiode van 6 maanden met minimaal 20 kilo extra
terug kwam, was mijn eerste lijnpoging een feit. 

Laat ik niet uitweiden over alle diëten en stromingen die ik heb uitgeprobeerd. Ik was vrij volledig kan ik wel zeggen.
En natuurlijk hadden de meeste diëten echt wel effect. Precies zolang als ik het vol hield. 

Ik balanceerde tussen ‘accepteren dat ik dikker werd dan ik wilde’ en ‘de wil om te veranderen omdat ik mezelf te
zwaar vond’. Jaar in jaar uit.

Dat heb ik volgehouden tot na mijn 45e. Pas toen viel het kwartje. Gek genoeg. Maar na alle diëten en lijnpogingen
besefte ik pas op dat moment dat ik niet bereid ben om ‘alle fun uit mijn leven te schrappen’ omdat ik slanker wil
zijn. Ik wilde kunnen blijven genieten van mijn wijntje op het terras met vriendinnen. Ik wilde uit eten kunnen blijven
gaan met mijn man. Ik wilde niet op een houtje bijten. Ik wilde genieten van eten & drinken. EN ik wilde slank zijn. 

Het raamwerk dat ik voor mezelf ontwierp zorgde ervoor dat ik binnen 5 maanden 13 kilo lichter was. Zonder dat ik
een borrel of etentje heb overgeslagen. 

Nu help ik andere vrouwen met behulp van deze methode naar een levensstijl waarmee ze slank & fit worden en
blijven. 

De 5 stappen van de methode waarmee ik afviel zonder afzien deel ik in dit e-book met je. En ik bewaar de beste
voor het laatst. 

Dus enjoy! 

PAS NA MIJN 45E VIEL HET KWARTJE



Meer dan 70% van de vrouwen, die starten met afvallen, gooit binnen 2 weken de handdoek weer in de ring. Slechts
een klein deel zet door met een groot beroep op wilskracht. 

Dat is natuurlijk geen opbeurende start. Maar het goede nieuws is, je hoeft het niet op wilskracht te doen. Het kan
ook anders. 

Ik noem het: de mindset van het halfvolle glas.
Want als je een positieve instelling hebt, dan heb je geen wilskracht nodig. Dan beschik je over de vaardigheid om
steeds weer te kijken wat wél goed gaat. En daarmee roep je de volgende successen weer over jezelf af. Het is de
vicieuze cirkel waar je naar op zoek bent.

Een positieve mindset kun je trainen. En vrij eenvoudig ook. Door iedere dag even stil te staan bij waar je dankbaar
voor bent ontwikkel je deze vaardigheid. 
Natuurlijk weet ik, dat je de stroom aan minder positieve gedachten moet trotseren. De boodschappen die je
gedachten doorgeven zoals:
-Je bent te oud om af te vallen
-Jij kunt nog geen week iets volhouden
-Zo belangrijk is het toch niet om slanker te zijn
-Zo ben je ook prachtig (en dat is ook zo he, maar daarover zo nog een ander ‘haakje’)
-Het is logisch dat je minder fit bent als je boven de 45 bent
En ga zo maar door.

Dit zijn gedachten die je niet helpen. Het is je zogenaamde ego dat je ‘veilig’ wil houden. Blijf maar gewoon doen
wat je doet hoor, want verandering… daar houdt je ego niet van. 
Wat er gebeurt is het omgekeerde: als je luistert naar je gedachten die je tegenhouden, dan zal je ego er álles aan
doen om die gedachten waar te maken. Je zult steeds het ‘bewijs’ vinden dat je niet kunt bereiken wat je wilt. Je
zult het bewijs vinden dat je het niet volhoudt. Bij voorbeeld omdat je meer eet of drinkt dan je je had voorgenomen
. 
Is dit het bewijs dat je het niet vol kunt houden?
Nee, natuurlijk. 

De nummer 1 manier om hier een halfvol glas van te maken is je bij iedere overtuiging die je niet dient, af te vragen:
Is het waar? Klopt het dat ik ‘nooit iets volhoud” of dat ik ‘te oud ben om af te vallen’?
Nee natuurlijk niet. 

Je zult zien dat in verreweg de meeste gevallen het antwoord op deze vraag ‘Is het waar’ NEE is. 
En zodra je dit antwoord aan jezelf geeft kun je al verder. Kun je er al om lachen. 

Zie het ego als je ‘tegenspeler’ en maak er een spelletje van. Dat wil je vast winnen :-)

HET GLAS IS HALFVOLStap 1



De Engelsen kunnen het veel mooier zeggen dan wij: Consistency over Intensity.

Met andere woorden: zorg ervoor dat wat je doet je ook kunt volhouden, consistent kunt doen. Dat is vele malen
belangrijker dan de ‘zevenmijlslaarzen’ aan en grote stappen. Om vervolgens te stoppen.

Dat betekent dat je tijdelijke acties achterwege kunt laten. 
Geen crashdieet of 3 weken afzien. Nergens voor nodig. Juist die stappen zetten die je nauwelijks merkt. Maar die
wel de stappen zijn in de richting van je doel. Stappen die je vol kunt houden. Gaat het je gemakkelijk af, zet de
volgende stap. 

Als je een beetje op mij lijkt dan ben je ongeduldig, wil je het liefst meteen resultaat zien. Op de weegschaal of
zichtbaar in de spiegel. En kleine stappen zorgen niet 123 voor dagelijks zichtbaar resultaat. 
Dat betekent dat je moet leren vertrouwen op je proces. Dat betekent dat je moet wéten wat je doet omdat je anders
denkt (ja, daar is je ego weer) dat het geen zin heeft.

Het tegenovergestelde is waar. Je moet ervoor zorgen dat je de kleine stappen volledig integreert in je levensstijl.
Dan gaat het voor je werken. Bedenk het als volgt: kan ik dit geen maanden volhouden, dan begin ik er niet aan. 
Meteen de volgende valkuil: het gaat niet altijd vanzelf. Dat is ook niet erg. Je mag het wel vaker dan 1 keer
proberen. Zorg ervoor dat je weerbaar wordt. Dat doe je nou eenmaal door veel te oefenen. Niet opgeven, opnieuw
proberen.

 

KEUZES 
80% van je kiloverlies wordt bepaald door de keuze die je maakt in voeding. Ik vertel je hoogst waarschijnlijk niets
nieuws als ik zeg dat snoepen in de vorm van chips, cola en koekjes niet bevorderlijk zijn voor je vetverlies. 
Wanneer je vandaag de knop omzet en kiest voor succesvol afvallen, dan is het ‘zinloos’ om jezelf te beloven dat je
NOOIT meer gaat snoepen. Tenminste… niet als je dat nu 7 dagen per week doet. Dat houd je dan niet vol. 
Wat je dan wel kunt doen is – bij voorbeeld - alleen op zaterdag chips eten.  Hiermee stel je jouw snoepmoment
alleen maar uit. Daarmee geniet je op zaterdag echt van je bakje chips. En, je spaart daarmee 4000 calorieën per
maand. Dat is meer dan een halve kilo vetverlies. Terwijl je nog steeds je bakje chips eet. 
Omdat je hier weinig voor hoeft te doen kun je het makkelijk volhouden. En hoewel dit misschien ‘maar’ een halve
kilo per maand is, ben je dan volgend jaar een volledige kleidingmaat minder. Zonder grote stappen.
En zo kun je vast meer voorbeelden vinden die je kunt ‘stapelen’. 
Nu is chips misschien voor jou niet de bottleneck, vul dan in wat voor jou geldt. De gemeenschappelijke deler is:
zorg dat je het vol kunt houden. 

REPEATStap 2



De grootste stappen maak je in voeding. 80% van je resultaat wordt bepaald door wat je eet (en drinkt). 

Binnen dieetstromingen zijn er grofweg 2 verschillen te onderscheiden: de stroming die gelooft in calorieën tellen.
En de stroming die dat afzweert en waarbij je ‘slechts’ hoeft na te denken over welke voedingsstoffen je eet. 

Ik ben er 100% van overtuigd dat het allebei van belang zijn. Alleen als je én op de kwaliteit van je voeding let én op
het aantal calorieën, dat je eet & drinkt val je SUCCESVOL af. 

Het is (misschien helaas) het enige dat echt bewezen werkt. 

Gelukkig kan dat ook zonder afzien. En zonder moeilijk gedoe. 
Dus dat betekent NIET: hele dagen sla of groene smoothies. 
Wat wel heel goed werkt is veel verse groenten eten. Vul groenten aan met eiwitten zoals vlees, kip, vis of linzen en
breng op smaak met gezonde vetten zoals olijfolie. 

Goed eten is niet moeilijk. Soms heb je alleen wat inspiratie nodig. Vooral om het lekker te maken, want een
gekookte wortel dat is natuurlijk helemaal niet … vol te houden 😊 

 Wat houd je wel vol: 
 - voeding die echt voedt en je voor langere tijd een voldaan gevoel geeft
 - lekkere gerechten zodat je met smaak van je (volle) bord geniet
 - geen ‘snaai- of snoeptrek’ of ‘after-lunch/-diner dips’ als gevolg van je voeding-keuze

Groenten helpen je afvallen. Niet alleen bevatten groenten veel vezels, vitaminen en mineralen, ze zijn ook laag in
calorieën. Als je weet dat de enige manier om succesvol af te vallen is dat je minder calorieën eet & drinkt dan je
verbrandt, dan kies je voor een goede groenten-basis. 

Kies voor kleur! De meeste kleur op je bord komt van de groenten. Dat ziet er toch snel een stuk gezelliger uit.
Iedere dag een andere kleur en je zit al heel snel goed. 

Switch! 
Groenten in plaats van pasta, rijst of aardappel. Het levert je enorm veel op. Niet alleen minder calorieën (en toch
een vol bord) maar ook in voedingsstoffen. Daarom heb je minder (snaai) trek en geen last meer van dips. 
Je houdt het er simpelweg langer en energieker op uit. 

Inspiratie nodig?
Op mijn receptenpagina kun je al heel veel inspiratie vinden: https://www.wijnenlijn.nl/recepten

LOVE YOUR VEGGIESStap 3

https://www.wijnenlijn.nl/recepten


Het ontbijt is een maaltijd die graag ter discussie wordt gesteld. 
De ene stroming zweert bij de keizerlijke start van de dag, de ander zweert bij uitstellen van de eerste maaltijd.

Hoewel ik niet wil beweren dat wanneer je blijft ontbijten, je niet afvalt, omarm ik de vorm waarbij je de eerste
maaltijd vooruit schuift. 

Om een aantal redenen.
De meeste vrouwen van mijn leeftijd hebben geleerd dat je ‘moet ontbijten’ omdat je anders je verbranding niet op
gang brengt. Maar hoe anders is het nu er veel onderzoek is gedaan naar ‘Intermittend Fasting’. Vasten met
tussenpozen. Hierbij kies je ervoor om een (langere) periode niet te eten. 
Weet je dat je echt wel even zonder eten kunt 😊

 Misschien wordt je nu wel ‘sjaggie’ als je niet ‘op tijd’ eet. Dat betekent eigenlijk niet meer dan dat je lichaam niet
meer gewend is om flexibel te zijn in de stofwisseling. Je lichaam vraagt om koolhydraten als brandstof. En wat
zou je graag willen? Vet verbranden, toch? 

Het mooie is, dat door het uitstellen van je (eerste) maaltijd, je lichaam ‘vanzelf’ zoekt naar beschikbare brandstof:
vetten. En daar heeft iedereen gelukkig voldoende van.

Dus: je kunt echt wel even zonder eten. Sterker nog: Door uit te stellen bereik je precies het effect dat je wilt. 

Uitstellen is mentaal gezien ook heel fijn. Je ‘beloning’ ligt dan steeds in het verschiet.
Ik hoor ook wel eens mensen zeggen ‘je ontbijt overslaan …’ maar ik zie het niet als overslaan. Ik zie het als
uitstellen. En in dit geval is uitstel geen afstel. Genieten vooruit schuiven levert je nog meer voldoening op. 

Tenslotte heel praktisch: hoe minder eetmomenten je op een dag kiest, hoe minder momenten er zijn waarop je
(ongemerkt) teveel eet. 
Alleen maar winst zou je zeggen. 

Past het bij je? En in welke mate. Weet dat er geen ‘goed of fout’ is. Iedere stap die zorgt voor meer ‘rust in je
lichaam’ is een verbetering en kan effect hebben voor je. Een eetmoment minder, een uurtje later ontbijten, geen
tussendoortjes. Kies de stap die je makkelijk afgaat. 

UITSTELLEN ZONDER CONSEQUENTIEStap 4



Het leukste onderdeel van Wijn&Lijn en een heel wezenlijke stap: Vier je successen!
Zo vaak mogelijk.

Het belonen van jezelf geeft je de ‘happy mind’, de reden waarom je doorgaat. 
Het glas is immers altijd halfvol. 

Iedere stap – hoe klein ook – richting je doel is goed. Sta daarbij stil. Daar ga je harder van lopen. 
Ik kan je bijna horen denken dat de stappen die je hebt gezet niet groots & meeslepend zijn, dus waarom zou je ze
vieren. Niet te bescheiden!! Je mag (nee moet!) trots zijn op iedere stap die je zet. Dat hoef je dan heus niet groots
op Facebook te zetten, maar zeg het wel tegen jezelf! Echt DOEN. Geen schaamte op trots! Want dat is ‘de slingers
ophangen’. Zo houd je de moraal hoor, je glas halfvol en de vaart erin. 

Onder de noemer ‘belonen’ voeg je toe waar je blij van wordt. 
Wat wil je niet missen als je een levensstijl ontwerpt die je ‘for ever’ wilt volhouden. Omdat het bij je past. Omdat je
er blij van wordt. Omdat het je beloning is. 
Een glas wijn bij voorbeeld. 

Noooooit meer… dat herken je vast: Als je iets nooit meer ‘mag’ dan wordt het mega aantrekkelijk. Dat moet je
vermijden. Er is NIKS wat je NOOIT meer mag. Je kiest wel. 

En vergeet ook niet dat je mild mag zijn. Natuurlijk gaat het niet 100% goed. Dat hoeft ook niet. Kijk naar wat er wel
goed gaat en zet de volgende stap. 

Kleine tegenhanger: smoezen en excuses herken je uiteraard.. wees daar gerust streng. Kiezen is verliezen. 

ALTIJD WAT TE VIERENStap 5



Mijn geheime Bonustips

3 dagelijkse routines die mij
blijvend gewichtsverlies hebben
opgeleverd (en die ik nog steeds

volhoud)



De basis waarmee ik de 13 kilo blijvend van me heb afgeschud zijn de 5 stappen die ik hierboven met je heb
gedeeld. Als je deze 5 stappen op orde hebt, dan val je af. En blijf je op gewicht. Zo eenvoudig is het. 

Maar dat is in de praktijk uiteraard ook de uitdaging. Hoe houdt je de 5 stappen op orde.

Ik heb 3 dagelijkse routines die me helpen om ‘de stappen op orde te houden’. 

1.Ik sta dagelijks stil bij waar ik dankbaar voor ben.
Het liefst ’s morgens vroeg, nog voor de wekker gaat. Het moment dat je eigenlijk je telefoon al wilt pakken om te
kijken wat er allemaal gebeurd is vannacht. Niks natuurlijk. In ieder geval niets dat NU door jou moet worden
gelezen. Voor mij is dit moment hét moment om bewust stil te staan bij al het moois. Dan sta je op in de heerlijke
vibes … En geloof me: het vult je mindset van het halfvolle glas. 

2.Ik maak dagelijks een eetplan.
Hoewel ik persoonlijk heel erg houd van wat de dag brengt en verrassingen altijd heel welkom zijn, maak ik iedere
dag een ‘eetplan’. Niet in de laatste plaats omdat ik geniet van deze momenten. Ik houd ervan om echt lekker te
eten. Zonde van de calorieën als het niet zo is. Dus kook ik vaak vooruit (voor het plan voor morgen) en heb ik heel
veel bakjes zodat ik altijd iets mee kan nemen. 

3.Ik zeg (bewust) ‘nee’ tegen suikers
Dat is niet omdat het moet, maar omdat ik weet dat het me helpt. Geen after-lunch dips, geen snaaitrek en veel
makkelijker om gezonde keuzes te maken. 
En het gaat me ook steeds makkelijker af. Ook omdat mijn omgeving inmiddels natuurlijk weet dat ik geen taart
neem bij de koffie of zij de gratis chocola bij een bestelling niet met me moeten delen. 

Wat iedereen ook weet is dat ik áltijd zorg dat ik ruimte heb voor een glas wijn. 

MIJN 'GEHEIME' TIPSBONUS



Ben je enthousiast geworden en wil je zelf ook aan de slag om de 5 stappen op orde te krijgen en zo automatisch je
gewicht in balans te brengen?

Volg dan mijn programma ‘Afvallen&Borrelen’ dat al door meer dan 1000 vrouwen (en een aantal mannen) is
gevolgd.

Hierin leg ik stap voor stap uit:

-Hoe de methode werkt en hoe jij binnen 4 weken (blijvend) resultaat bereikt
 Hoe je eenvoudig heerlijke gerechten maakt, met ruimte voor je glas wijn
-Hoe je een mindset ontwikkelt van het halfvolle glas zodat je steeds minder moeite hebt om je (nieuwe) leefstijl vol
te houden
-Hoe je kunt genieten terwijl je afvalt.

Direct na aankoop krijg je het e-book met 80 recepten en het programma van 4 weken in je mailbox zodat je meteen
kunt starten. Het programma is zeker 37euro waard – de prijs die ik er normaal gesproken voor vraag. Om jou
kennis te laten maken met Wijn&Lijn en omdat ik je wil laten zien hoe je lekker kunt eten terwijl je afvalt, bied ik dit
Ebook nu tijdelijk aan voor 17 euro.

Dus ben jij klaar om af te vallen op een manier die je eenvoudig vol kunt houden start dan met ‘Afvallen&Borrelen’
en ervaar hoe heerlijk de combinatie is.

Liese is al gestart en mailde het volgende:

 

Ik ben gestart en bevalt heel

goed! De titel klopt inderdaad,

borrelen en toch afvallen! 

 

Start nu voor slechts 17 euro met
Afvallen & Borrelen

klik hier

WIL JE ZELF AAN DE SLAG?

https://www.wijnenlijn.nl/afvallenenborrelen


Heb je vragen dan kun je mij altijd een e-mail sturen via
elke@wijnenlijn.nl. Ik reageer altijd & persoonlijk. 

Meer info?

https://www.wijnenlijn.nl

TENSLOTTE...

mailto:elke@wijnenlijn.nl
https://www.wijnenlijn.nl/

