
Sportvasten en begeleiding. 

Naam:  Anton Crabbendam 

Geb datum: 21-10-1963 

Sport:  Mountainbiken 

Werk:  Sales Manager (veel onderweg) 

April 2017:  

Radio 538 met John de Wolf: 

Op weg naar een klant hoorde ik bij radio 538 een interview met John de Wolf, John 
bekend als oud speler van Feyenoord en het Nederlands elftal. Het interview ging over 
sportvasten, en het feit dat John daar mee bezig was en daardoor een paar kilo was 
afgevallen. Oké dacht ik, leuk en interessant. Die avond ben ik via google gaan bekijken 
wat het nu precies inhield, en er was aardig wat informatie over te vinden. Ik dacht bij 
mezelf dat is misschien wel iets voor mij, niet dat ik direct last had van mijn toenmalige 
gewicht en/of fitheid, nee helemaal niet omdat ik eraan gewend was. Toch zou het iets 
voor mij kunnen zijn om mijn bike “prestaties” naar een voor mij hoger plan te tillen.  

Erik Westein: 

Op 11 april heb ik Erik ontmoet te Wageningen, en namen wij op dat moment het 
sportvasten door. Het leek me wel wat en direct besloten om deel te gaan nemen aan het 
programma. Wanneer wil je starten vroeg Erik ? Ik gaf aan morgen, niet denkend aan het 
paasweekend dat aanstaande was. Tja dat zal dan wel zo zijn, echter er zijn altijd leuke 
en gezellige dagen in het verschiet, dus waarom ook niet direct starten. Zo gezegd zo 
gedaan. Een 10-daags programma om de switch te maken, waarbij de aanpassing qua 
eetgedrag en het dagelijks sporten. Met name het eetgedrag, dus ochtend, middag en 
avond was aanpassen, daar ik in de ochtend eigenlijk nooit iets heb gegeten en de lunch 
vaak over werd geslagen. Betekent vaak einde middag thuiskomen, even snel wat 
boterhammen naar binnen werken en hopla verder met werken en kort daarna alweer 
avondeten. Het dagelijks sporten was geen enkel probleem en goed in te passen in mijn 
dagelijkse leventje. Al met al is het mij enorm mee gevallen.  

Een switch!!! Zaterdag 15 april waren wij naar de bioscoop gegaan, even filmpje pakken, 
en dan schrik je in de pauze van het feit wat iedereen even gaat halen qua drankjes en 
hartigheid. Bizar eigenlijk wat je dan ziet en direct aan denkt in je sportvasten programma 
dagen, waar ikzelf ook altijd aan mee heb gedaan. Tja en dan was 2de paasdag even wat 
minder gezellig, omdat ik vol in de vastendagen (sapjes dag) zat en de familie aan een 
heerlijk en gezellige gourmet tafel.   

Natuurlijk is het dan ook super om resultaat te boeken, en dat ging prima. Na 10 dagen 
sportvasten, waren de resultaten voor mij prima. 

Afname in gewicht van 103,2 kg naar 98,1 kg 

Afname BMI van 29,5 naar 28,1  

Afname Metabolische leeftijd van 57 naar 50  



Tijdens de evaluatie van het sportvasten op 21 april hebben we alle gegevens 
doorgenomen, en Erik gaf aan dat hij mij de komende weken zeker ook nog zal begeleiden 
daar hij het programma nog niet als afgesloten wilde zien. In de weken erna goed opgelet 
met voeding en sporten, en het bleek dat mijn gewicht gedurende die weken verder en 
verder afnam, met als uiteindelijk resultaat rond begin juni een gewicht van rond de 93 
kg, ofwel een afname van 10kg, een wouw dus. En dan ook nog te bedenken dat ik in 
januari 2016, net na de feestdagen zo’n 106 kg aantikte op de weegschaal. Een min van 12 
kg maar liefst! 

  

Bij de laatste afspraak voor het sportvasten op 4 juli had ik zoiets van EN NU dan ?  

Daar heb ik met Erik rustig over gesproken en de mogelijkheden doorgenomen om mijn 
sporten nog te optimaliseren. Een kans om via sportbegeleiding nog meer resultaat te 
boeken, waarbij een persoonlijk doel mooi zou zijn. Oké, die heb ik altijd! En direct 
Egmond Pier Egmond, strandrace (38km) op 13 januari 2018 aangegeven.  

Wat is het doel ? : Fit aan de start staan, optimaal voorbereid zijn, en na bereiken van de 
finish kunnen zegen dat was een heerlijk tocht die ik goed en “eenvoudig” heb volbracht.  

Om dat doel te bereiken zou een medische test ideaal zijn om een startpunt te gaan 
bepalen. Diezelfde dag heb ik nog een afspraak gemaakt bij het SMA te Papendal (Arnhem) 
en de testen konden op 27 juli gedaan worden.  
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Test Papendal 

Zo gezegd zo gedaan, en het uiteindelijk goede resultaten geboekt  met als advies core 
stability en interval trainingen zullen mijn sportprestaties verbeteren. Daar gaan we dan 
voor in de komende periode. De core stability trainingen opgestart bij de collega van Erik, 
Petra Verhoef, omdat ik het persoonlijk prettig vind om bij verschillende trainers iets te 
doen en daar meer inzicht voor mezelf denk te krijgen van de diverse aanpak van 
trainingen. In de tussentijd zijn we ook gestart met de trainingen en begeleiding door Erik 
richting Egmond Pier Egmond.  

13 januari 2018 ➔ Egmond Pier Egmond : 

  

Hier was het om te doen !  

In alle vroegte opgestaan om rond 07.30 uur in Egmond te zijn. Bij aankomst bleek dat de 
omstandigheden goed waren, windkracht 4 zuid-oost met een laaghangende bewolking 
helaas. Het zonnetje zou prettig zijn geweest. Na ingeschreven te hebben nog een laatste 
check op de bike in orde was voor de uitdaging. Rond half 9 naar het boulevard gegaan, en 
daar aangekomen stonden al vele deelnemers klaar om naar de startvakken te gaan. Ik 
start dit jaar in het vak van Le Champion, omdat ik afgelopen jaar lid ben geworden van 



deze organisatie. Betekent het rode vak, welke van start gaat na de wedstrijd en business 
deelnemers. Het “voordeel” is dat je daarbij niet in de massa recreanten vertrekt die 10 
minuten later hun race gaan beginnen. 

Klokslag 09.10 uur: Het startschot heeft geklonken voor het rode vak, dus we gaan het de 
groep op weg via de boulevard naar het strand. Altijd een punt waar je enorm op moet 
letten voor de dringende bikers die als eerst op het strand willen komen. Zonder gekke 
taferelen ben ik goed het strand op gekomen en nu eerst even warm worden na het 
stilstaan in het startvak. Ik kon al snel mee in een groepje waarbij het tempo voor mij 
prima bleek te zijn. Wind schuin tegen en de lage temperatuur voelde je goed, dus een 
goede plek in de groep vasthouden werd van belang wat me lukte. Na 18 kilometer kwam 
het werk aan de orde, ofwel door het mulle zand bij de Noordpier voor de eerste keer van 
het strand af en pittige opgave met ook loopwerk. Vervolgens na een kilometer harde 
ondergrond en via de trappen naar een steile afdaling van mul zand door de duinen, 
richting het strand om na enkele kilometers bij Wijk aan Zee er weer vanaf te moeten. Bij 
Wijk aan Zee wachtte het mulle zand, een verharde klim (alla De Grebbeberg), en opnieuw 
een lang gedeelte mul zand naar het strand. Weer op de bike en op weg naar Castricum 
waar het bekende mulle zand weer wachtte om aldaar een rondje te maken met afsluiten 
strobalen en heel veel publiek met aanmoedigingen voor alle renners. Het pept je nog een 
keer op voor het laatste gedeelte naar Egmond toe. Het werd doortrappen over het mooie 
strand naar Egmond waar de finish wacht. Na 1 uur en 42 minuten passeerde ik de 
eindstreep, en ik voelde me nog heel goed wat wel eens anders is geweest na een zware 
inspanning.  

Natuurlijk weet je via de fietscomputer hoe je ervoor staat qua tijd in de loop van de 
race, echter het moment van de finish is dan gaaf als je voelt dat het goed is gegaan. En 
dat bleek zo te zijn bij het bekijken van de gegevens.  

  

Een gemiddelde snelheid over het parcours van 22,32 km, een snelheid die ik nog niet heb 
behaald bij eerdere deelnames, met daarbij een veranderd parcours (2 keer extra van het 
strand af Noordpier en Wijk aan Zee). Dus super gaaf. Tevens is mijn omslag punt voor wat 
betreft de hartslag gestegen, wat een verbetering betekende door het vele trainen in de 
afgelopen maanden.  



Terugblik: 

Als ik terugkijk naar April 2017 tot en met Egmond Pier Egmond Januari 2018, dan ben ik 
zeer tevreden over hetgeen er is bereikt. Door het sportvasten heb ik een SWITCH 
gemaakt, iets wat ingrijpend is geweest voor het dagelijks leven. Het is wel een kwestie 
van discipline, dus volhouden ook al is het zo af en toe zwaar. Het is voor mij in ieder geval 
100% de moeite waard geweest, waarbij ik in die periode 12 kilo ben kwijtgeraakt, mijn 
conditie heb kunnen verbeteren en met name heel anders in mijn leefpatroon qua eten 
ben gaan staan. Ik kan het iedereen aanraden.  

Dor met name Erik Westein, Petra Verhoef en niet te vergeten mijn partner Sascha heb ik 
dit kunnen bereiken, waarvoor ik dankbaar ben.  

  


