
Ik ben Marloes Wagteveld, 35 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. Een zoon van 7 en een 

dochter van 5. Ik ben werkzaam als pedagogisch medewerker bij Doomijn kinderopvang. Ook heb 

ik een eigen medisch pedicurepraktijk in Berkum. 

Ik besefte mij al een behoorlijke tijd dat ik iets aan mijn leefpatroon moest gaan doen. Maar 
daarvoor moest er wel een patroon doorbroken worden. Nou een patroon… eerder een “sleur”. Dat 
klinkt heel negatief, maar het voelde wel veilig en makkelijk. Er zijn vast veel mensen die zich 
herkennen in gedachten als: “Na de vakantie maar eens starten met meer bewegen en lijnen!” of 
“Wel lastig hoor! Tijd voor mijzelf, dat lukt toch niet met twee kinderen, een huishouden en een 
baan”.  
 
Iedereen kan wel een “excuus” bedenken waarom het niet lukt! Mijn excuus was vooral lichamelijk! 
Ik ben hypermobiel en heb hierdoor veel pijnklachten. Fysiotherapie en af en toe pijnstilling, dat was 
mijn oplossing hiervoor. 
Ik hoorde mijzelf regelmatig zeggen “bewegen….. ja dat is vast belangrijk, maar daarna komt de pijn!” 
Medelijden met jezelf, daar heb je niets aan dus draaien we maar “gewoon”door, hoe meer ik doe, 
des te minder ik voel. Oplossing: Doorgaan en jezelf “vergeten”! Niet of te laat ontbijten en dan 
boodschappen doen. Je weet wat er dan gebeurt! Ritme en regelmaat had ik niet, en ondertussen 
niet doorhebben dat dat nu juist het probleem was. Want ja, ”met klachten als de mijne kan je toch 
ook niets?!” 
Ik sportte al een tijdje bij XLPRO. Als het ging, kwam ik sporten. Toch was ik snel uit het veld te slaan 
door een pijntje hier of een pijntje daar. Ook kwam daar bij kijken dat sporten bij een sportschool 
niet was wat ik wilde. Ook al bevalt sporten bij XLPRO heel goed, voel ik mij er erg welkom en is het 
vertrouwd. Ik wilde voetballen! Dat is altijd mijn sport geweest en dat mag niet meer, weer een 
excuus om mij achter te verschuilen. 
 
Na weer een hele vakantie mijzelf beloven dat ik na de zomervakantie mijzelf aan ging pakken en het 
roer om ging gooien ging ik tijdens de opendag maar eens bij XLPRO langs.  
Daar was Esther, enthousiast, zeer vertrouwd en motiverend als altijd! Tijd niet gezien en even 
bijkletsen.  
Ze vroeg hoe het was en of ik nog weer kwam sporten (ik was al een tijd niet meer geweest).  
Esther gaf mij die dag net dat zetje dat ik nodig had om in te zien dat er echt iets gebeuren moest! Ze 
gaf me het gevoel dat niets onmogelijk was. Oprecht, recht door zee en eerlijk, maar niet kleinerend 
liet ze merken dat ze mij zag! Ze zag waar ik mee liep en dat ik het graag anders wilde maar niet wist 
hoe! Met de afspraak om die week te komen sporten en eens echt goed te kletsen ging ik weer naar 
huis. 
 
 “Leefstijlcoach! Weer zo’n hype” dat is wat er in mijn hoofd omging. Iemand die je gaat vertellen 
hoe je jezelf moet veranderen en wat je vooral allemaal niet mag, en wel moet!  
Niet bij Esther dus! Tijdens het eerste gesprek gaf ze mij meteen het gevoel dat ik er mag zijn! Mijzelf 
moeten veranderen is er niet bij! Mijzelf accepteren, mijzelf zien en mijzelf zijn daar draaide het 
eerste gesprek om! Je bent hier voor jezelf, wat zijn je wensen, wat wil je en wat heb je voor ogen?? 
En het aller belangrijkste wat Esther tegen mij zei:” Ik wil je daar heel graag bij helpen! Ik zie een 
uitdaging. Laat mij je helpen!” De knop ging om! Mede dankzij het feit dat er eindelijk iemand was 
die zei: ”Ga er voor! Wees jezelf en ik ga je helpen”! 
 
Je kan dus zeggen dat de “knop om ging” door het vertrouwen dat Esther in mij stelde. Esther is een 
coach als geen ander, eerlijk, meelevend en ze staat altijd klaar voor advies, tips, en een steuntje in 
de rug. Bloedserieus met een vleugje humor en een ontspannen houding. Esther ziet je…. Ook al wil 
je, je soms even voor haar of jezelf verstoppen. Door haar intensieve begeleiding en persoonlijke 



aandacht blijf je gemotiveerd en uitgedaagd om het beste uit je zelf te halen, ook al heb je het soms 
moeilijk. De eerste vraag moest beantwoord worden: “Wat is je doel? Wat heb je voor ogen?” 
Mijn antwoord daarop was: “Weer met plezier en het liefst met zo min mogelijk pijn bewegen”. 
“Tevreden met mijzelf zijn en trots op mijzelf kunnen zijn”. 
Natuurlijk zou het heel erg mooi zijn als ik gaandeweg ook de nodige kilo’s kwijt zou raken, want dat 
was ook zeker nodig in mijn ogen! 
 
Aan de slag! 
Tijdens het eerste gesprek werd mij al duidelijk (iets wat ik natuurlijk al wel wist) dat mijn eetpatroon 
beter kon! Je kacheltje moet branden! Ontbijten, en goed ook! Veel volkoren producten, groenten, 
fruit, pasta, aardappelen, vis of vlees. Alles heb je nodig! En bewegen! Begin eens met wandelen! Zo 
vaak mogelijk, lekker in de buitenlucht! 
 
In het begin was het “moeten”, afspraak is afspraak en dan is er Esther! Op deze momenten mijn 
steun (en stok achter de deur .) 
Nu mag ik! En Wil ik! Als ik een of twee dagen niet heb gewandeld, of gewoon lekker buiten ben 
geweest mis ik het! In het begin moest ik om de twee á drie uur eten, nu doe ik het ongemerkt! Mijn 
lichaam is er aan gewend! Als ik in het weekend onregelmatig en anders heb gegeten, ben ik er op 
maandag aan toe om weer over te gaan op het ritme en de regelmaat die nu zo eigen zijn!  
Dat is me tijdens de afgelopen periode zo erg opgevallen! Het is gelukt! Ik heb mijn eigen ritme en 
regelmaat gevonden. Zonder het gevoel gehad te hebben te moeten lijnen, jezelf te straffen door 
honger te leiden! Want oh, die kilo’s!  
Nee… beginnen bij de basis, luisteren naar mijn lichaam en vooral tijd nemen voor mijzelf! Mijzelf 
niet vergeten! Dat is wat ik nu doe en dat maakt dat ik zo veranderd ben, of eigenlijk…. Dat ik 
eindelijk mijzelf gevonden heb! 
Natuurlijk ben ik mijzelf in het begin vaak tegen gekomen, en was er de verleiding om mijzelf weer 
achter allerlei excuses te verschuilen.  
Met de steun van mijn man, die mij alle tijd en ruimte gaf, en zelfs mijn kinderen (ook al zijn ze nog 
jong) die mij dan een knuffel gaven en zeiden “ga maar even lekker wandelen, neem lekker de tijd 
voor jezelf”. Of vragen als “mama, is dit ook gezond, of kan ik dan beter een ander koekje nemen?” 
Voelde ik mij echt gesteund en zo deed mijn hele gezin een beetje met mij mee. 
 
Ik ben gezelliger, opener, energieker. Ik zit heerlijk in mijn vel. En op momenten dat het even iets 
minder gaat, schiet ik niet meteen in de stress ,maar accepteer ik het gevoel en ga even wandelen of 
lekker naar buiten met de kinderen.  
Ik ben inmiddels ruim 17 kilo lichter en zoals het er nu uitziet kan ik binnenkort weer in teamverband 
gaan sporten! (iets wat ik een aantal maanden geleden niet voor mogelijk gehouden had.) 
Vertellen hoe ik me voel en dat ik even tijd voor mijzelf nodig heb, dat was ik niet gewend. Gewoon 
doorgaan om maar niet te voelen! Dat was mijn gewoonte! Ook al ligt dat soms nog op de loer, de 
gewoonte is er niet meer en heeft plaatsgemaakt voor rust, met een boekje op de bank… of soms 
gewoon even lekker chagrijnig zijn! 
Wat ben ik trots op mijzelf en mijn gezin. Samen met hen heb ik het toch mooi allemaal voor elkaar 
gekregen!! En Man wat voelt dat goed!! 
 
En dat allemaal omdat Esther mij het gevoel en het vertrouwen gaf dat ik het kon, en dat hulp vragen 
en nodig hebben niets is om je voor te schamen! 
 
 


