WORK-OUTDAGBOEK

weekplanning voor mijn trainingen, zodat
ik weet waar ik aan toe ben. Ik probeer
het altijd te combineren met andere
afspraken, want als ik eenmaal thuis ben,
vind ik het lastig om de deur uit te gaan.
Deze keer staat de deadlift centraal,
waarbij veel spiergroepen betrokken zijn.

VRIJDAG
Voor de fotoshoot van vandaag kan ik nog
even trainen. Ik train het liefst in de
ochtend, omdat ik dan meer energie heb.
In de eerste fase van het personal body plan
besteden we extra aandacht aan de minder
ontwikkelde spieren. Confronterend, maar
wel heel belangrijk voor een goede basis
waardoor mijn spieren qua kracht in
verhouding komen met elkaar. Dit is
gunstig voor de opvolgende trainingsfases.

Model Stephanie Tency
heeft zichzelf in het nieuwe
jaar een personal trainer
cadeau gedaan om extra in
vorm te komen.
MAANDAG
Vandaag start ik met mijn eerste
training onder begeleiding van een
personal body coach. Ik had voorheen
een abonnement bij een sportschool om
de hoek, maar ik heb iemand nodig die
me een schop onder m’n kont geeft.
Daarnaast vind ik goede begeleiding
belangrijk, ik wil geen blessures. Op de
foto linksonder doe ik de hip thrust, een
van de meest effectieve oefeningen voor
de bilspieren. Het doel is om je billen
sexyer te maken, maar ook sterker. Kom
maar op met die ronde billen, haha!
DINSDAG
Ik moet vandaag al om half zes de deur
uit voor een shoot in Helmond. Er staat

een tafel vol broodjes
en snoep klaar, ik hou
me in en eet alleen wat
snoepjes. Na afloop ben
ik gesloopt. Ik sluit
mijn dag af met yoga
en meditatie. Lekker
thuis met een muziekje,
LENGTE: 1,73 M
MAAT: 34/36
wierook en kaarsjes.
GEWICHT: 57 KILO
Zo kan ik alles even
loslaten en m’n hoofd leegmaken. Een mooie
combinatie met krachttraining, ik raad het
iedereen aan!

WOENSDAG
Vandaag heb ik een afspraak met mijn zus en
planner Ramona. We bespreken hoe dit jaar
eruit gaat zien. Ik ben nogal chaotisch en zij
zorgt ervoor dat alles gestructureerd verloopt.
Daarna gaan we samen het park in voor een
uurtje bootcamp.
DONDERDAG
Gelukkig heb ik vandaag een opdracht in de
buurt, voor een lingeriecommercial. Ik ben
bijtijds klaar en rijd direct door naar de
training. Op zondagavond maak ik een

ZONDAG
Ik begin de ‘zendag’ met yoga. Ik heb
behoorlijk spierpijn van de trainingen, dus
vandaag doe ik rustig aan. Ik doe vooral
oefeningen voor mijn onderrug en mijn
hamstrings, zoals cat pose en downward
facing dog. Daarna mediteer ik een half
uur en dan ben ik helemaal opgeladen.
’s Middags maak ik een boswandeling met
mijn moeder en de hond. En in de avond
drink ik met vriendinnen gezellig een
drankje. Balance is the key!
HOE GEZOND SPORT ZIJ?
Robert Stols, head of training
bij Changing Life:
“Wat ik erg goed vind, is dat Stephanie het
niet als zwaktebod ziet dat ze hulp nodig
heeft op het gebied van sporten. Juist
doordat ze hulp heeft ingeschakeld, is ze
in harmonie met zichzelf. Haar valkuil is dat
ze uit zichzelf niet snel de grens op zoekt
op het gebied van krachttraining.”
Reactie Stephanie:
“Het klopt dat ik zelfbewust ben en echt
iemand nodig heb om mij te begeleiden.
Ik voel me anders zo doelloos als ik naar
de sportschool ga en ik heb zelf weinig
inspiratie. Als ik eenmaal in de flow zit, heb
ik ook iemand nodig die me zo nu en dan
afremt, zodat ik voldoende herstel.”
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‘Kom maar op met die
ronde billen!’

ZATERDAG
Vandaag ben ik vrij en ga ik winkelen in
de stad met een vriendin (actief herstel,
haha). Ik zorg er in ieder geval voor dat ik
een dag per week vrijhoud.
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