
Persoonlijk 'Keep the Switch'-protocol Sportvaster/ster. .
Jurgen Roordink - 

Keep the Switch

Hoe behoud je je resultaten na een Sportvastenkuur?

Door na de 10-daagse sportvastenkuur regelmatig intensief te sporten, gezond te eten en af en toe een 1- of
3-daagse kuur Metabolic Switch te doen, blijft je lichaam vet verbranden in plaats van suikers. Door bijvoorbeeld 1
à 2 x per week een 1-daagse kuur te doen of 1 à 2 x per maand een 3-daagse kuur, blijf je in de vetverbranding
en wordt het ingetrainde effect van de 10-daagse sportvastenkuur gereactiveerd.

Naast Metabolic Switch zijn er andere voedingsmiddelen - en supplementen die de metabole switch helpen in
stand te houden, zoals bijvoorbeeld Omega Health. Dit product bevat extra onverzadigde visvetzuren met EPA en
DHA die de vetverbranding ondersteunen. Ook een Multi als basisaanvulling is van belang voor aanvulling van
vitaminen en mineralen. Extra aanvulling van mineralen in de vorm van calcium, magnesium en zink zorgt voor
sterke botten en spieren. Ook bij specifieke wensen en/of trainingsdoelen bieden voedingssupplementen een
goede ondersteuning. Bespreek met je coach welke supplementen voor jou van belang kunnen zijn.

Achtergrondinformatie met betrekking tot bovenstaand advies:
Tijdens de sportvastenkuur heeft je lichaam de metabole switch gemaakt van suiker- naar vetverbranding. De
motoren achter deze switch zijn de spieren. De sportvasten voedings- en sportrichtlijnen om de switch te
behouden (Keep the Switch) zijn er daarom op gericht de spieren in de vetverbrandingsstand te houden. 

Na de 10-daagse sportvastenkuur merken sommige mensen dat hun lichaam een dermate switch heeft gemaakt,
dat het helemaal niet uitmaakt wat ze eten of welke sport ze doen. De switch blijft behouden zolang ze maar
voldoende sporten. Bij de meeste mensen wil het lichaam echter terug switchen naar de vertrouwde en
gemakkelijkere suikerstand. Als dit gebeurt, zal je ook je oude gewicht en eventuele klachten weer terug krijgen.
Hoe snel je terug switcht, is per persoon verschillend. 

Er is een aantal factoren van belang die bepalen of je spieren in de vetverbrandingsstand blijven staan:

1) De combinatie van sporten en sapvasten
Deze combinatie doet je lichaam en spieren herinneren aan de 10-daagse sportvastenkuur, waardoor de
vetverbranding versneld extra geactiveerd wordt. Dit is een bekend gegeven binnen de sportwereld. Heb je
eenmaal iets getraind waardoor je lichaam er bekend mee is, dan kun je daarna met minder training dit behouden
of opnieuw bereiken. Binnen het sportvasten spreken we dan van de 1 -of de 3 daagse kuur. Vraag je coach om
advies hierin.

2) Trainingsfrequentie en intensiteit
De spieren moeten blijven werken. Er moet dus minimaal 2 tot 3 keer per week intensief getraind worden om de
koolhydraatreserves in de spieren laag te houden en de verbrandingscapaciteit te stimuleren. Een spier in
langdurige rust schakelt bij de meeste mensen weer terug naar de suikerstand.
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3) Suiker- en koolhydraatinname
Neem je te veel of te vaak koolhydraten en suiker in dan zijn het lichaam en de spieren geneigd terug te switchen
naar de suikerstand. Je hebt echter wel koolhydraten nodig om je goed te voelen en goed te presteren.
Suikerverbranding blijft echter voor onze organen, spieren en hersenen de eerste keuze bij snelle en explosieve
acties. De essentie is juist om voldoende suikers in je lichaam te houden, maar het systeem niet te overladen.
Totale koolhydraat- en suikeruitsluiting is daarom niet handig als je je vitaal en gezond wilt voelen. Hetzelfde geldt
ook voor de calorieën die je per dag inneemt. Je hebt nu eenmaal een bepaald hoeveelheid brandstof nodig om
optimaal te functioneren. Een laag-calorieën dieet beperkt je prestaties en is simpelweg minder leuk.

4) Gebruik van voedingsmiddelen - en suppletie die de metabole switch helpen in stand te houden

Voedingsmiddelen:
Vetten van plantaardige voedingsmiddelen en visolie, zoals olijfolie, noten, zaden en omega-3 vetzuren bevatten
zogenaamde onverzadigde vetzuren die het lichaam aanzetten tot vetverbranding. 
Voedingsmiddelen met veel antioxidanten in de vorm van polyfenolen prikkelen het antioxidant en
energiesysteem en hebben in die zin een effect dat op sporten lijkt. Geschikte voedingsmiddelen zijn: walnoten,
pistachenoten, rode paprika, bessen, bramen, frambozen, pure chocolade, groene thee, koffie en de meeste
gekleurde groenten en fruit. Ook leveren deze voedingsbronnen de nodige vitamines en mineralen om de door
het sporten gestimuleerde vetverbranding te maximaliseren. 
Magere eiwitbronnen leveren veel bouwstenen voor het spierweefsel en verstoren de vetverbranding niet. Kipfilet,
kalkoenfilet, tonijn, kabeljauw, magere kwark, bonen, linzen en kikkererwten leveren veel eiwit en weinig vet.
Vlees, boter en kaas leveren vooral verzadigde vetten en deze verstoren bij te grote inname de vetverbranding
juist wel. 

Langzame of kleine porties koolhydraten (suikers) worden geleidelijk opgenomen vanuit de darm naar het bloed
en verstoren daardoor nauwelijks de vetverbranding. Groenten, kikkererwten, linzen, bonen, brinta, havermout,
volgranen brood en vezelrijke producten zijn langzaam. Rijst, lichte broodsoorten, aardappelen en pasta zijn wat
sneller en kunnen daardoor beter maar in kleine porties gegeten worden. Het is daarnaast verstandig maar in 1 of
2 momenten per dag koolhydraten te gebruiken. Vruchtensap, frisdrank, evergreen, liga koek, gebak en snoep
bevatten erg veel suikers. Neem je tijdens de maaltijden met koolhydraten ook veel vetten in dan is de kans dat
deze in de vetcel opgeslagen worden en dus niet in de spieren worden verbrand groter. Probeer daarom in
maaltijden met veel koolhydraten en suikers de inname van vet en olie te vermijden. Groenten met magere
eiwitten en olijfolie, zoals in een salade, is prima. Groenten met olijfolie en brood is minder goed.

Voedingssupplementen:

Fittergy Supplements:
Metabolic Switch 

Het basissupplement van Sportvasten. Deze superjuice bevat een aminozurencomplex
met polyfenolen. Polyfenolen zijn fruitextracten met een sterke antioxidant werking en
stimuleren samen met de aminozuren de switch van suiker- naar vetverbranding.

Fittergy Supplements:
Multi Health Complete

Dagelijkse aanvulling van belangrijke vitaminen en mineralen. Ondersteunt de spieren,
het immuunsysteem en zorgt voor meer energie.

Fittergy Supplements:
Omega Health- 60%

Extra onverzadigde visvetzuren met hoog gehalte EPA en DHA. Ondersteunt de
vetverbranding.

Fittergy Supplements:
CalMagZink

Calcium, magnesium en zink spelen een rol bij het behoud van sterke spieren en botten.
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1-daagse kuur (lunchtraining)

De 1-daagse kuur bestaat uit het inwisselen van een maaltijd voor een training en het vermijden van alle
tussendoortjes en koolhydraten. Gebruik bijvoorbeeld opbouwdag  1 uit de 10-daagse sportvastenkuur, maar sla
de lunch over en neem daarvoor in de plaats Metabolic Switch en ga sporten. Overleg met je coach welke
supplementen, naast Metabolic Switch, voor jou van toepassing zijn.

voeding voedingsvoorbeelden supplementen sport

Diner Gekookte groenten met
licht verteerbare

eiwitten. Breng op
smaak met zout, peper

en specerijen naar
keuze (bijvoorbeeld

kerrie, sambal,
mosterd).  

 

200 gram gekookte 
broccoli met 150 gram

kipfilet of 200 gram
gekookte spinazie met
150 gram kabeljauw. 
Na het diner 50 gram

pistachenootjes
(ongepeld, gezouten of

ongezouten)

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Lunch Sla deze maaltijd over
en ga trainen 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

30 minuten voor de training
1 volledig sachetje

Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk met kleine
slokjes opdrinken. 

  
  
  
 

Ontbijt 2 stuks fruit 
  
  
  
  
  
 

1 appel + 1 kiwi
-of-

1 sinaasappel en 1
schaaltje druiven 

  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

Overleg met je coach
welke

trainingsvormen je
gaat doen (zie

onderstaand) en
binnen welke
hartslagzone

 
  
  
  
  
 

Trainingsvormen:   

Intervaltraining: Een goede training is 20 minuten interval - 20 minuten rust - 20 minuten interval. Langer trainen
mag ook. Het is echter belangrijk op de juiste hartslagen te trainen. Deze worden door je coach bepaald. Tijdens
het sporten en de rustperiode enkel water drinken!

Circuittraining met krachtduur: Doe een intensieve krachtduur circuittraining met gecombineerde oefeningen zoals
een squat-shoulder press. Bij deze training is een goede begeleiding van groot belang om blessures te
voorkomen.  

Duurtraining D-3: Doe een duurtraining van minimaal 60 minuten op duur-3 niveau. Het is belangrijk om op de
juiste hartslag te trainen. Deze wordt door je begeleider bepaald.
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1-daagse kuur (dinertraining)

De 1-daagse kuur bestaat uit het inwisselen van een maaltijd voor een training en het vermijden van alle
tussendoortjes en koolhydraten. Gebruik bijvoorbeeld opbouwdag  1 uit de 10-daagse sportvastenkuur, maar sla
het diner over en neem daarvoor in de plaats Metabolic Switch en ga sporten. Overleg met je coach welke
supplementen, naast Metabolic Switch, voor jou van toepassing zijn.

voeding voedingsvoorbeelden supplementen sport

Diner Sla deze maaltijd over
en ga trainen 

  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

30 minuten voor de training
1 volledig sachetje

Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk met kleine
slokjes opdrinken. 

  
 

Lunch Salade met olijfolie,
hierna pistachenoten.
Breng op smaak met

zout, peper en azijn naar
behoefte. 

  
  
  
  
  
 

Salade van 100 gram
gemengde sla, 1-2

tomaten, 10 olijven en
een dressing van 2
eetlepels olijfolie.

Na de lunch 50 gram
pistachenootjes

(ongepeld, gezouten of
ongezouten) 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ontbijt 2 stuks fruit 
  
  
  
  
  
 

1 appel + 1 kiwi
-of-

1 sinaasappel en 1
schaaltje druiven 

  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

Overleg met je coach
welke

trainingsvormen je
gaat doen (zie

onderstaand) en
binnen welke
hartslagzone

 
  
  
  
  
 

Trainingsvormen:   

Intervaltraining: Een goede training is 20 minuten interval - 20 minuten rust - 20 minuten interval. Langer trainen
mag ook. Het is echter belangrijk op de juiste hartslagen te trainen. Deze worden door je coach bepaald. Tijdens
het sporten en de rustperiode enkel water drinken!

Circuittraining met krachtduur: Doe een intensieve krachtduur circuittraining met gecombineerde oefeningen zoals
een squat-shoulder press. Bij deze training is een goede begeleiding van groot belang om blessures te
voorkomen.  

Duurtraining D-3: Doe een duurtraining van minimaal 60 minuten op duur-3 niveau. Het is belangrijk om op de
juiste hartslag te trainen. Deze wordt door je begeleider bepaald.

4/7



Persoonlijk 'Keep the Switch'-protocol Sportvaster/ster. .
Jurgen Roordink - 

3-daagse kuur - afbouwdag

De afbouwdag staat in het teken van sporten en je voeding afbouwen. Overleg met je coach welke supplementen,
naast Metabolic Switch, voor jou van toepassing zijn.

voeding voedingsvoorbeelden supplementen sport

Diner Groentesoep. Breng de
soep op smaak met

zout, peper en
specerijen. 

 

Neem 100-150 gram
soepgroente, 500 ml

water en 1
bouillonblokje. 

 

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken.

Lunch In olijfolie gewokte
groenten, hierna

pistachenoten. Breng op
smaak met zout, peper

en specerijen naar
keuze (bijvoorbeeld

kerrie, sambal,
mosterd). 

  
  
  
  
  
 

200 gram gemengde
groente (bijvoorbeeld
wortel, broccoli, prei,

bloemkool) in 3
eetlepels olijfolie

wokken. Na de lunch 50
gram pistachenootjes

(ongepeld, gezouten of
ongezouten) 

  
  
  
  
 

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken. 
  
  
  
  
  
  
  
 

Ontbijt 2 stuks fruit
1 glas (150 ml)
vruchtensap 

  
  
  
  
 

1 appel + 1 sinaasappel
en 1 glas appelsap

of
1 kiwi + 1 appel en 1

glas verse grapefruitsap 
of

2 appels en 1 glas
sinaasappelsap

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken. 
  
 

Overleg met je
begeleider welke

trainingsvorm je gaat
doen (zie

onderstaand) en
binnen welke
hartslagzone 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Trainingsvormen:   

Intervaltraining: Een goede training is 20 minuten interval - 20 minuten rust - 20 minuten interval. Langer trainen
mag ook. Het is echter belangrijk op de juiste hartslagen te trainen. Deze worden door je coach bepaald. Tijdens
het sporten en de rustperiode enkel water drinken!

Circuittraining met krachtduur: Doe een intensieve krachtduur circuittraining met gecombineerde oefeningen zoals
een squat-shoulder press. Bij deze training is een goede begeleiding van groot belang om blessures te
voorkomen.  

Duurtraining D-3: Doe een duurtraining van minimaal 60 minuten op duur-3 niveau. Het is belangrijk om op de
juiste hartslag te trainen. Deze wordt door je begeleider bepaald.
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3-daagse kuur - sapvastendag

Ga op deze dag sapvasten en sporten.

voeding voedingsvoorbeelden supplementen sport

Diner 1 glas (100 ml)
vruchtensap 

  
  
  
  
 

1 glas sinaasappelsap,
appelsap of

grapefruitsap 
  
  
  
 

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken. 
  
 

Lunch 1 glas (100 ml)
vruchtensap 

  
  
  
 

1 glas sinaasappelsap,
appelsap of

grapefruitsap 
  
  
 

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken. 
 

Ontbijt 1 glas (100 ml)
vruchtensap 

  
  
  
 

1 glas sinaasappelsap,
appelsap of

grapefruitsap 
  
  
 

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken. 
 

Overleg met je
begeleider welke

trainingsvorm je gaat
doen (zie

onderstaand) en
binnen welke
hartslagzone 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Trainingsvormen:   

Intervaltraining: Een goede training is 20 minuten interval - 20 minuten rust - 20 minuten interval. Langer trainen
mag ook. Het is echter belangrijk op de juiste hartslagen te trainen. Deze worden door je coach bepaald. Tijdens
het sporten en de rustperiode enkel water drinken!

Circuittraining met krachtduur: Doe een intensieve krachtduur circuittraining met gecombineerde oefeningen zoals
een squat-shoulder press. Bij deze training is een goede begeleiding van groot belang om blessures te
voorkomen.  

Duurtraining D-3: Doe een duurtraining van minimaal 60 minuten op duur-3 niveau. Het is belangrijk om op de
juiste hartslag te trainen. Deze wordt door je begeleider bepaald.
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3-daagse kuur - opbouwdag

Het principe van de eerste opbouwdag is het lichaam weer te laten wennen aan vaste voeding en de
spijsvertering weer op gang te laten komen. Daarnaast blijft de inname van suiker en koolhydraten relatief laag.
De calorieen worden voornamelijk ingenomen uit olie- en eiwitrijke voeding. Afhankelijk van hoe je je voelt, kun je
vandaag besluiten niet te sporten. Zo kunnen de spieren herstellen. Drink gedurende de gehele dag voldoende
water. voeding voedingsvoorbeelden supplementen sport

Diner Gekookte groente met
licht verteerbare eiwitten

  
  
  
  
  
 

200 gram gekookte
broccoli met 150 gram

kipfilet. Met zout en
specerijen op smaak

brengen
of

200 gram gekookte
spinazie met 150 gram

kabeljauw.

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken. 
  
  
 

Lunch Salade met olijfolie,
hierna pistachenoten.
Peper, zout en azijn

naar behoefte. 
  
  
  
  
  
  
 

Salade van 100 gram
gemengde sla, 1-2

tomaten, 10 olijven en
een dressing van 2
eetlepels olijfolie. 

Na de lunch 50 gram
pistachenootjes

(ongepeld, gezouten of
ongezouten) 

 

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken. 
  
  
  
  
 

Ontbijt 2 stuks fruit 
  
  
  
  
  
 

1 kiwi+ 1 appel
of

1 sinaasappel + 1
schaaltje druiven

 
  
 

1 volledig sachetje
Metabolic Switch oplossen
in 150 ml (koud) water en

geleidelijk opdrinken. 
 

Overleg met je
begeleider welke

trainingsvorm je gaat
doen (zie

onderstaand) en
binnen welke
hartslagzone 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Trainingsvormen:   

Intervaltraining: Een goede training is 20 minuten interval - 20 minuten rust - 20 minuten interval. Langer trainen
mag ook. Het is echter belangrijk op de juiste hartslagen te trainen. Deze worden door je coach bepaald. Tijdens
het sporten en de rustperiode enkel water drinken!

Circuittraining met krachtduur: Doe een intensieve krachtduur circuittraining met gecombineerde oefeningen zoals
een squat-shoulder press. Bij deze training is een goede begeleiding van groot belang om blessures te
voorkomen.  

Duurtraining D-3: Doe een duurtraining van minimaal 60 minuten op duur-3 niveau. Het is belangrijk om op de
juiste hartslag te trainen. Deze wordt door je begeleider bepaald.
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