PEOPLE OF STYLE

Fit, gezond
en krachtig
- MET HELENA HERBOSCH Summer is around the corner en massaal beginnen Belgen te diëten
en te sporten. Het is soms een echte struggle met teleurstellende resultaten,
maar met Helena Herbosch aan je zijde is dat een volledig ander verhaal.
‘You can’t fake natural!’

‘Aan een lichaam zie je de vitaliteit
en de frisheid van iemands geest!
Mensen zien vaak hun potentie niet,
zien hun eigen mogelijkheden niet’,
zegt een gedreven Helena Herbosch.
Tijd voor Knokke Actueel om aan
onze uitstraling te werken.

‘Als voedingsexperte ‘voed’ ik mijn klanten op. Aan
de hand van op maat gemaakte voedingsschema’s
binnen het paleolithische/evolutionaire kader –
naargelang het doel en de progressie van de
klant – bieden we een realistisch antwoord op
hoe je levensstijl er gaat uitzien. Dit heeft positieve
gevolgen voor de werkprestaties, de ontplooiing
van de creativiteit, het optimaal benutten van het
denkvermogen en het ontwikkelen van betere en
meer verfijnde zintuigen.’

KA: Wat doet een personal trainer
in High Intensity Techniques en
voedingsexperte?

KA: Naar welke doelgroep richt je je
vooral?

Helena Herbosch: ‘HIT (High Intensity Techniques)
is een specifiek trainingsprotocol binnen de
krachttraining. Het zijn doelgerichte en op maat
gemaakte trainingsprogramma’s met het oog op
het behalen van optimale resultaten zonder daarbij
het risico te lopen op blessures. De workouts zijn
uitgepuurd en wetenschappelijk onderbouwd
met een minieme tijdsbesteding. Wat ik doe valt
trouwens onder een medische vertakking en is
geschikt voor alle generaties.’

‘De grootse leeftijdsschijf ligt tussen de 35 en 65
jaar. Mijn jongste klant tot nu toe was 9 jaar en de
oudste klant was 86 jaar. Iedereen is welkom. Ik wil
er gewoon zelf ook wat aan hebben. Mijn absolute
sterkte is dat ik een netwerk van professoren en
andere deskundigen weet in te schakelen voor een
extra back-up van mijn methodiek. Ik draag steeds
een sterke verantwoordelijkheid voor mijn klanten
en praktijk. Anders werkte ik niet onder mijn eigen
naam.’
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KA: Wat zijn de voornaamste
beweegredenen van je klanten?

‘Ook kan ik mijn haar uittrekken bij personen
die weinig inzicht en respect hebben voor het
enige wat ze bezitten, zijnde hun lichaam. Aan
een lichaam zie je de vitaliteit en de frisheid van
iemands geest! Mensen zien vaak hun potentieel
niet, de mogelijkheden niet. Ze staan reeds te veel
jaren onder druk door wat hun omgeving denkt en
schrijft.’

‘Sowieso willen de meesten een volledig nieuwe
lifestyle, een persoonlijk project. Omdat we dan
toch bezig zijn, poetsen we al de rest ook op.
Gaande van vrij uiteenlopende lichamelijke klachten
zoals overgewicht, menopauze, cholesterol,
slapeloosheid, snurken, een ‘plots’ verschijnen
van een buik, vruchtbaarheidsproblemen, artritis,
diabetes, …’

‘Als men aanklopt bij mijn privépraktijk dan ga ik
ervan uit dat men werkelijk een ander leven wil, the
life of the happy few. We gaan ver en de resultaten
zullen er dan ook naar zijn. Het is slimmer om de
centjes van een uitvaartverzekering te investeren in
een plan bij H3, om vervolgens tien jaar langer te
kunnen sparen voor een levensverzekering. Wees
dus geen levende dode!’

‘Het motief is niet altijd 100 procent estethisch.
Vaak gaat het ook om professionele redenen
waarom een persoon naar mijn praktijk komt. Ik
werk met topsporters, modellen en ondernemers.’

KA: Waar erger je je het meest aan
binnen je vakgebied?

KA: Hoe moeten wij het verloop van
een H3-programma zien?

‘Ik erger me mateloos wanneer mensen een
kathedraal van een lichaam willen om populair te
worden op social media. Levenshygiëne heb je voor
jezelf en dat doe je voor je gezondheid. Ik denk niet
dat we naar de gym en naar een plastisch chirurg
moeten gaan enkel om goed op de foto te staan!
Dat vind ik verschrikkelijk en heel triestig.’

‘Alles begint met een diepgaand intakegesprek op
mijn kantoor. Tijdens dit gesprek graaf ik dieper naar
de beweegredenen, de lichamelijke gezondheid, de
levensstijl, … van het individu. Dit is van essentieel
belang om ‘kennis’ te maken met de klant en zijn
psychologisch profiel te begrijpen. Na het meten
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‘You can’t fake natural!’
en het wegen van de klant worden deze gegevens
objectief besproken in functie van de beoogde
doelen.’

‘Het nemen van een H3-membership omvat een
minimumperiode van drie maanden, waarbij we
wekelijks elkaar horen ter evaluatie van het huidige
programma. Maandelijks is er een follow-up waarbij
ik de klant opnieuw meet en weeg.’

‘Indien de klant na het intakegesprek start, begin
ik met het uitwerken van een H3-programma.
Elk programma heeft verschillende onderdelen
waarvan voeding en training de belangrijkste items
zijn. Om een H3-programma op te stellen baseer
ik me op verschillende voedingstechnieken en
wetenschappelijke studies die aangepast worden
in functie van het profiel van de klant. Een H3programma wordt ook voortdurend aangepast mits
het organisme het nodig zou hebben.’

‘Ook na deze micro-cyclus kan men blijvend aan
de slag en is er geen reden meer te panikeren in
de toekomst. Het eerste jaar zal de basis vormen
van de komende ‘honderd’ jaar. De klanten krijgen
alle mogelijke tools voor het leven. H3 wishes them
-and others- a perfect life!’

KA: Wat omvat je totaalpakket nog
naast voedingexpertise en training?

‘Vervolgens worden trainingsschema’s uitgewerkt
met oog op de lichamelijke status van het moment
en de beoogde doelstellingen. Sommige klanten
wensen een 1-on-1 personal training, anderen
kiezen ervoor om gedurende een aantal sessies het
programma aan te leren in een gym naar keuze,
personal training on distance.’

‘Je kan ook gebruik maken van de Grocery
Shopping and Delivery Service waarbij twee keer
per week boodschappen thuis worden geleverd
in functie van je voedingsschema. De kok van de
familie kan ook worden opgeleid indien gewenst. Als
laatste kan je ook gebruik maken van de Image Reestablishment. Op het einde van de samenwerking
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KA: En vermageren mensen?

ziet het lichaam er volledig anders uit waardoor een
nieuwe look vaak aan de orde is. Hiervoor werk ik
ook graag samen met mensen die hun vak goed
kennen en met happiness hun expertise delen.
Stralen van binnen en van buiten dus!’

‘Als ik denk aan de antwoorden van mijn klanten,
dan zou ik eerder zeggen: weinig! Achter het
verhaal van de persoon die gewicht is bijgekomen,
hangen sterke emoties, zintuigelijke waarnemingen,
onuitputtelijke belevenissen en dergelijke state of
minds. Het lijkt wel alsof je als ‘normale’ burger iets
hebt gemist. Allemaal zaken die we ook moeten
aanpakken om optimale resultaten te kunnen
behalen, maar meestal verloren gaan als je op
eigen houtje ‘zomaar iets gaat doen.’

KA: Kunnen we niet gewoon een
shortcut nemen en één of ander
crashdieet volgen?
‘Ja, dat is crashen, hè! (schaterlach) Een dergelijk
‘dieet’ volgen heeft verstrekkende gevolgen voor je
lichaam en ook het psychologisch aspect mag men
niet onderschatten. Het zijn de enige personen die
verdikken op lange termijn, niet vermageren. Het
metabolisme blokkeert en men dwingt het lichaam
over te schakelen naar een stressmodus.’

Tekst: Gillian Vanhoenacker
Beeld: Mathias Lambrecht

‘Ik geloof niet in shortcuts, niet in half werk, niet
in het verzetten van belachelijk grote hoeveelheden
arbeid, enz … Er is namelijk geen grens in het
concept ‘overdrijven’! Als vermageren het doel is,
dan is veel eten de boodschap. Het enige wat men
doet is praten over diëten, nieuwe diëten voorstellen
met verschillende namen en met verschillende
eigenschappen, …’

Helena Herbosch
Zoutelaan 141
8300 Knokke-Heist
+32 477 75 28 22
info@helenaherbosch.com
www.helenaherbosch.com
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