
Het was december 2015. Gertie Thijssen mocht 
samen met haar dochter van 11 op de foto bij de 
schoolfotograaf. Ze merkte dat ze niet vooraan 
wilde staan en zich het liefst verborg achter 
anderen. En naderhand bij het zien van de 
foto’s was het haar duidelijk…”ik wil afvallen! 
In de vakantie wil ik een bikini kunnen dragen”. 
Gertie was - met de feestdagen voor de deur – 
ervan overtuigd dat ze er zó niet langer meer 
wilde uitzien. Enkele dagen later klopte ze aan 
bij Trix Peeters van Slender You Fit.

We spreken Gertie (43) in de huiselijke sfeer 
van Slender You Fit. Voor me zit een prachtige 
vrouw die niet alleen straalt maar ook kracht en 
zelfvertrouwen uitstraalt. “Ik was het helemaal zat 
en wilde nu eens echt afvallen. Daar ik al positieve 
reacties over de sport- en afslankmethodes van 
Slender You Fit had gehoord, besloot ik daar een 
afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. 
Meteen was ik ‘om’ en koos ik voor de aanpak 
van Trix vanwege haar deskundigheid, de sfeer, 
de kleinschaligheid en een echte persoonlijke 
begeleiding. Ik kreeg een uitgebreid intakegesprek 
waarin ik direct op m’n gemak was en we de 
mogelijkheden bespraken.” 
Trix Peeters, eigenaresse van Slender You Fit: “Het 
doel van de cliënt is belangrijk: kom je hier om 
verantwoord te sporten, heb je fysieke klachten 
en wil je daarvan af en/of wil je afvallen.” 
Gertie woog op dat moment ruim 85 kilo. 
Tijdens het intakegesprek werd bepaald dat het 
streefgewicht 65 kg zou worden. Een uitdaging 
van maar liefst 20 kilo. Trix: “We besloten om 
te kiezen voor het Fitplan. Tijdens het Fitplan 
kunnen klanten onbeperkt gebruik maken van 
alle sportfaciliteiten die we bieden (zie kader) 

in combinatie met een voedingsplan waarbij 
Gertie ervoor koos het vier-fasen programma 
met maaltijdvervangers te gaan gebruiken. Onze 
maaltijdvervangers zijn heel divers: bijvoorbeeld 
smoothies, muesli, pasta en brood, maar dan 
zonder koolhydraten en met extra eiwitten. Dit 
ondersteunt het afslankproces.” 
Men kan er ook voor kiezen om een supplementen-
programma (normale voeding, zonder maaltijd-
vervangers) of het shakeprogramma in combinatie 
met het Fitplan te volgen. Tijdens de programma's 
wordt er regelmatig gegeten en heeft men geen 
honger. Wanneer mensen zich gedurende 10 we-
ken strak houden aan dit plan, wordt een resultaat 
van minus 10 kilo gegarandeerd. 
Gertie vertelt vol enthousiasme over haar traject: 
“Ik was verslaafd aan chocolade en suiker. Vanaf 
het begin moest ik letten op de suikers. En die 
zitten werkelijk bijna overal in. Weglaten dus. Ik 
moest echt afkicken. Had hoofdpijn, was onrustig 
en kreeg allerlei rare klachten. Maar na enkele 
dagen was dat over en na twee weken voelde ik 
me al veel fitter. Waar ik voorheen altijd moe was 
heb ik nu veel meer energie.
Ik ging hier drie keer per week sporten. En het 
voelde absoluut niet als opgave. Het stimuleerde.”                
Trix herkent dit. “Hoewel de afslankprogramma's 
ook apart te volgen zijn, is de combinatie van 
sporten en een aangepast voedingspatroon het 
effectiefste. Zo bereik je het snelste resultaat. En 
dat wordt al snel zichtbaar.” 
Gertie weet daarover mee te praten. “De reacties 
motiveren enorm. Mensen spreken je aan. Maar 
het beste werkt het als je zelf in de spiegel kijkt.”
Na 10 weken was Gertie de beloofde 10 kilo 
kwijt. Dus was ze op de helft. Direct aansluitend 
begon ze aan haar tweede programma om zo de 

gewenste 20 kilo’s kwijt te raken. Haar eetpatroon 
was veranderd, ze lette beter op, terwijl het 
geen obsessie werd. “Prettig was dat ik hier heel 
vaak kwam sporten en dat er anderen waren die 
ook met afvallen bezig zijn en dat er perfecte 
begeleiding was. Je kunt dan ook altijd terecht als 
je het moeilijk hebt of met vragen. Ik vond dat 
optimaal.”

Uiteindelijk bereikte Gertie na 20 weken haar 
streefgewicht. Midden juni en vlak voor de 
vakantie, waar ze, inderdaad, haar bikini heeft 
gedragen! Nu ze ‘klaar’ is kan ze (gratis) terecht bij 
Slender You voor begeleiding, het wegen en voor 
suggesties. Dit om een terugval te voorkomen. “Ik 
blijf sporten en heel goed op m’n suikers letten. 
Want ik heb dit nu bereikt en weet wat dit met me 
doet, dus dit laat ik nóóit meer los." Zelfbewust 
ondersteunt ze dit met haar mooie lach.
Eén keer per jaar zetten ze bij Slender You Fit één 
klant in het zonnetje. Deze keer is het Gertie. Zo 
krijgt ze een totale metamorfose, visagie, een 
fotoshoot en cadeaubonnen van het bedrijf. Deze 
gaat ze gebruiken voor een behandeling met de 
medicell en pulzzz definitieve ontharing.

inbedrijf

Slender You Fit
Kerkstraat 70, 6006 KR Weert

Tel (0495) 543 919
www.slenderyoufit.nl

   “Ik voel me vitaal en zie er ook   
    nog beter uit…” 

Slender You Fit: Voor bewegen, een beter figuur en een stralend uiterlijk

Heerenstraat Dameskleding en schoenen - Horst, Linde Joosten Photography - Meijel, 
Hairstudio Twins - Weert werkten mee aan de metamorfose van Gertie.

Kom eens kennismaken met 
Slender You fit tijdens de
inloopavonden 

op 2 en 8 november 
van 18.30 -20.30 u.

Slender You Fit biedt: 
• BEWEGINGSBANKEN: - Training van alle   
 spiergroepen (ook bij medische klachten)
• VACUTRAINING – cm’s kwijt op BBB 
• BETTER BELLY – 8 cm verlies bij buik 
 en taille in 4 weken 
• PROTISHAPE – drie voedingsprogramma’s 
 om verantwoord, effectief en blijvend af te                          
 slanken. Met en zonder maaltijdvervangers 
• MEDICELL – definitieve vetverwijdering en 
 figuurcorrectie probleemzones
• FITPLAN – verlies 10 kilo in 10 weken 
• Pulzzz – Definitief ontharen voor een 
 betaalbare prijs. Ook voor blonde en
 rode haren. 
Alle programma’s kunnen zowel gecombineerd 

als afzonderlijk gevolgd worden.
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