voor
een

altijd

jojo

‘Rita Verdonk droomt van graskaas en Jägermeister,
Johan Derksen van gele banaantjes, Herman den Blijker
van malse lamsschoudertjes. Bekend Nederland jojoot wat af.
l
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‘thuis
ben ik
ook weer
gezellig’
Herman den Blijker (51) kok, gewicHt: laatste gaatje Broekriem
“Ik houd van volle vis, mals lamsschoudertje, vette wijnen, rauwmelkse kazen en zalvige crème brulées. Met manneke piesdrop als tussendoortje. Ik ben één keer 155 kilo geweest en één keer 75 kilo, in beide formaten zag ik
er niet uit. Als ik te zwaar ben, krijg ik last van stemmingswisselingen en irriteert iedereen me.
Door de komst van mijn zoon Matz heb ik de knop kunnen omzetten. Ik wil niet meer als een hikkende Boeddha van
wie de riolering is verstopt, mijn bed in stappen. Op een dag heb ik alles wat ik die dag had gegeten in een glazen
schaal gegooid. Espresso, Snickers, zwezerik, dropjes, bloedworst, truffels, wijn, bier. Ik schrok me het lazarus.
Ik heb nu elke ochtend om half acht een personal trainer. Geweldige stok achter de deur. Ik voel me de hele dag
sterk en scherp. Ik leef op plakjes lever op een cracker met peper,een lichte lunch, tussendoor een gamba zonder
mayo en ’s avonds veel groenten. En ik probeer tussen elf en twaalf uur ’s avonds op bed te liggen. Ik heb leren
doseren. Dat geeft veel vreugde.Thuis ben ik ook weer gezellig omdat ik energie over heb.”
shirt en broek tailormade schoenen santoni muntdrop klene

l

78 linda.

1037698_jojo bners.indd 78

02-03-10 11:33

manuela kemp (47)
zangeres, 66,8 kilo
“Ik heb zoveel gejojoot dat ik tot
op de honderd gram nauwkeurig weet hoeveel ik weeg. Mijn
gewicht was ooit 90 en ooit 53
kilo. Dat laagste vond niemand
mooi, behalve ik. In mijn kast
hangen drie maten. Alles komt
eraan bij mijn buik en taille
waardoor ik een lelijke, vormeloze romp krijg. Dun of dik, mijn
benen blijven bonenstaken.
Afvallen gaat langzamer dan
vroeger. Ik ben in september

‘vroeger
lijnde
ik met
roze
spekkies’

getrouwd en was toen weer
eens

dikker

dan

ik

wilde.

Daarna ben ik begonnen. De
eerste drie weken waren de hel.
Geen wodka, geen gevulde koeken, zeshonderd calorieën per
dag. Ik viel geen gram af. Mijn
zus studeert voedingsleer en
zei: ‘Je eet te weinig’. Toen ben
ik naar negenhonderd calorieën
gegaan en viel ik wel af. Ik ben
de hele dag aan het tellen met
de Weight Watchers. Als ik honger heb, ga ik naar bed of neem
tomatensap.
Elke keer neem ik mezelf voor
nooit meer boven de zeventig
kilo te komen. En elke keer
weer gebeurt het. Ik zou het
liefst elke dag kaasfondue eten.
Vroeger bestond mijn dieet uit
zakken roze spekkies en Spa
Rood, dat gaf een vol gevoel. Nu
nog stoppen met roken.”
robe mantel edwin oudshoorn
kousen oroblu pumps ysl bij
paul warmer spekjes haribo
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joHan derksen (61)
voetBalanalist,
min 40 kilo
“Ik word geteisterd door structurele vraatzucht. Veel mensen
zouden me graag een hartinfarct zien krijgen, maar ik wil
104 worden. Daarom leef ik
als een monnik. Ik kan me niet
herinneren dat ik de laatste tien
jaar een warme maaltijd heb
gegeten. Ik leef op espresso,
cola light, vier sneetjes roggebrood zonder beleg, magere
yoghurt en fruit. 80% van wat
een mens eet, is zinloos.
Mijn grootste vijand was het
benzinestation. Tussen Gouda
en Groningen at ik vier bierworstjes en vrat daarna een zak
gele banaantjes leeg.

‘ik heb
alleen
mijn
sigaren
nog’

Nu sta ik zeven dagen per week
om zes uur op om tien kilometer
hard te lopen of 25 kilometer te
fietsen. Ik denk elke ochtend:
moet ik weer dat pleuriseind.
Ik zie er picobello uit in mijn
wielrennerpak, op mijn snelle
fiets

van

duizenden

euro’s,

maar elke dag ben ik in een
prestge gevecht gewikkeld met
een postbode die mij er met pet
en zijtassen uit dreigt te fietsen.
Mijn vrouw vindt mij belachelijk,
maar zij eet wat ze wil en heeft
maat 36. Ik ben veertig kilo
kwijt, dat is veel voor een klein
ventje. Ik heb alleen mijn sigaren nog, twintig per dag.”
banaantjes haribo
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‘alles
moet op’
rita verdonk (54), politica, van maat 44/46 naar 42
“Ik eet ellende weg. Tussen mijn minimum en maximum gewicht zit 20 kilo. Ik voel me vaak zo verantwoordelijk dat
ik niet meer nadenk over wat ik in mijn mond stop. Alles moet op. Koekjes, snoepjes, melkchocolade met hazelnoten.
Ik ben dol op jonge graskaas. Daar kan ik hele stukken van eten voordat ik naar bed ga.
Ik zie mezelf op tv en denk: hmm, mager zou ook leuk zijn. Ik word een moeke met dikke bovenarmen en een onderkin.
Tijd voor Modifast. Ik heb net acht weken lang drie keer per dag chocoladepudding gegeten. De eerste dagen was ik
niet te genieten. Jägermeister met ijs mag niet meer. Ik drink water en earl grey-thee. Voor sporten heb ik geen tijd.
Acht van de twaalf kilo’s zijn er nu af. Ik ga lichter de trap op, mijn jasjes gaan weer dicht. Maat 44 en soms 46 zijn
weer ingeruild voor 42. Ik hoop dat ik nu jojo’er af ben, want met het ouder worden gaat afvallen steeds moeilijker.
jas, broek en sandalen strenesse
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sara kroos (28)
caBaretière,
min 15 kilo
“Als we het op zijn hondjes
deden, hing mijn buik op het
bed. Als ik vijf dagen streng
ben geweest, knapt er iets in
me en neemt chubby het over.
Vooral op tournee wankel ik. Zie
ik mijn collega-mannen roken,
drinken en broodjes bal en frituurzooi naar binnen werken bij
een tankstation, bijt ik in een
appel met verder niks. Niet te
doen. Ik rook niet, ik drink niet,
ik gebruik geen drugs, het enige
dat ik doe is snaaien.
Op mijn achttiende was ik mager
en ongelukkig, nu ben ik min 15
kilo en redelijk tevreden. Het
allermoeilijkst vind ik de luxe
gedag

zeggen.

Marsepeinen

taarten, Indiaas eten. Mijn dieet
bestaat eruit dat ik na acht uur
niet meer eet, ik neem geen
suiker en beweeg veel. Als ik
na een optreden geen nat ruggetje heb, heb ik niet genoeg
gegeven.
Vanaf mijn navel is alles te
stevig. Ik ben een peervorm
pur sang, er is geen een plek
waar je mijn botjes ziet, behalve
mijn neusbotje. Eens in de drie,
vier weken weeg ik me. Als ik

‘als ik de
weegschaal
scheef zet,
scheelt
dat twee
kilo’

mijn weegschaal scheef op het
kamerkleedje zet, scheelt dat
twee kilo.”
blouse jan taminiau hotpants h&m
kousen oroblu pumps dior bij
shoebaloo chips lays
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Henkjan smits (48)
tv-presentator, van
94,3 naar 77,5 kilo
“Ik had genoeg van mijn poffertjesporum. Van mijn lifestyle:
nog een happie, en nog een.
Ik heb geen honger gehad met
het Cambridge-dieet, maar lijnen

is

zelfkastijding.

Geen

tekst karin kuijpers fotografie carli hermès styling lidewij merckx en pauline berkhout visagie kim bakker en ellen van exter

wijn, geen filet américain, geen
bruine

boterham

met

kaas,

geen zakken met bielzendrop,
niet onbeperkt schranzen van
Bastognekoeken,

zelfs

geen

radijs mocht ik. Als vrienden
kwamen eten, zat ik aan een
half soepje, een shaker en veel,
heel veel water. Te erg.
Ik heb het allemaal geprobeerd: Atkins, Weight Watchers,
Modifast, Caveman, Fit for Life.
Ik ben een jojo-er aan een touwtje met ijdelheid als drijfveer.
Met dit dieet hoef ik nergens
over na te denken. ’s Ochtends
maak ik pap van water en poeder in de magnetron, beetje
kaneel erbij, klaar. ’s Middags
een soepje of een shake en
’s avonds een peanut crunch-

‘het zit niet
lekker,
maar ik
pas erin’

reep met vezels. Van 94 naar
90, van 90 naar 85, van 85 naar
80. Ik pas nu in jeansmaat 30.
Het zit niet lekker, maar ik kan
er wel in. Ik jojo nu tussen de
78 en 82 kilo, dat is beter dan
tussen de 95 en 80. Ik variëer
nu met gewone maaltijden en
maaltijdvervangers.”
pak boss black label shirt hans
ubbink laarzen shoebaloo
bastognekoeken lu
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