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Een	kickstart	naar	een	andere	stofwisseling	en	een	nieuwe	levensstijl	
Wetenschappelijk	onderbouwd	vet	verbranden	

	
	
Make	the	Switch	is	waar	het	om	gaat	met	Fittergy	sportvasten.	Van	suiker-	naar	vetverbranding	
is	 de	 aanjager	 naar	 een	 levensstijl	 vol	 energie.	 Het	 succes	 van	 sportvasten	 bewijst	 zich	 niet	
alleen	uit	de	groeiende	community	van	mensen	die	de	trainingsmethode	volgden	en	volgen;	de	
trainingsmethode	is	eveneens	wetenschappelijk	bewezen.	Geen	andere	methode	uit	het	diverse	
aanbod	van	lifestyle	programma’s	voor	een	gezonder	en	fitter	leven	kan	dit	beweren.	Medisch	
bioloog	 Remco	 Verkaik	 heeft	 jarenlang	 intensief	 onderzoek	 verricht	 naar	 de	 combinatie	 van	
trainen,	vasten	en	suppletie	en	hij	is	de	grondlegger	van	de	effectieve	trainingsmethode.		
	
Wetenschappelijk	bewijs	voor	sportvasten	
Remco	Verkaik	werkte	 jarenlang	 samen	met	 coaches	 van	 topsporters	met	 olympische,	 gouden	
ambities.	Het	viel	hem	steeds	op	dat	ondanks	de	vele	uren	training	en	een	persoonlijk	dieet,	het	
een	deel	van	deze	topsporters	niet	 lukte	om	overtollige	kilo’s	kwijt	 te	 raken.	Tijdens	onderzoek	
ontdekte	 hij	 dat	 de	 sporters	 in	 hun	 stofwisseling	 slecht	 waren	 in	 de	 switch	 van	 suiker-	 naar	
vetverbranding.	Door	een	schaarsteprikkel	 in	 te	bouwen,	was	het	 lichaam	wél	 in	staat	om	deze	
switch	te	maken.	Vasten	bestaat	al	sinds	de	oertijd	en	het	vormt	nu	de	basis	van	sportvasten.	De	
trainingsmethode	 bestaat	 uit	 sporten	 en	 vasten	 met	 daarbij	 suppletie.	 Fittergy	 werkt	 nauw	
samen	 met	 verschillende,	 toonaangevende	 universiteiten	 om	 zo	 de	 kwaliteit	 van	 sportvasten	
hoog	te	houden.	
	
Geen	dieet	maar	een	goede	trainingsmethode	
Sportvasten	is	een	uitdagend	en	pittig	trainingsprogramma	om	je	fitter	en	energieker	te	voelen.	
Het	is	een	antwoord	op	de	huidige	vraagstukken	over	voeding	en	gezondheid	in	de	maatschappij.	
Door	 de	 huidige	 voedselindustrie	 is	 voedsel	 altijd	 en	 overal	 beschikbaar.	 Hierdoor	 heeft	 ons	
lichaam	 zich	 met	 de	 jaren	 aangepast	 naar	 suikerverbranding.	 Het	 gevolg	 daarvan	 is	 dat	 het	
lichaam	moeilijk	vet	kan	verbranden.	Sportvasten	zorgt	voor	de	switch	van	een	suikerverbranding	
naar	 vetverbranding.	 De	 trainingsmethode	 van	 10	 dagen	 sporten	 en	 vasten,	 met	 hulp	 van	
suppletie,	garandeert	dat	je	fitter	wordt	met	daarbij	gewichtsverlies	van	een	paar	kilo.		
	
De	community	
Fittergy	sportvasten	werkt	samen	met	coaches	en	trainers	door	het	hele	land.	Onder	begeleiding	
maak	 je	 de	 overgang	 van	 suiker-	 naar	 vetverbranding	 en	 je	 houdt	 deze	 leefstijl	 aan	 voor	 een	
blijvend	resultaat.	Een	nieuw	level	–	of	hoger	niveau	–	wordt	bereikt	met	ontwikkelde	mini-kuren.	
De	doelgroep	die	Fittergy	sportvasten	bereikt,	zijn	mensen	die	zich	nog	fitter	en	energieker	willen	
voelen.	Die	wat	overtollige	kilo’s	kwijt	willen.	De	community	van	Fittergy	sportvasten	is	sportief,	
de	trainingsmethode	is	niet	voor	‘couch	potatoes’.	Naast	de	kenmerkende	“metabolic	switch”	die	
het	 lichaam	maakt,	 vindt	 er	 ook	 een	mentale	 switch	 plaats	 in	 het	 brein.	Dat	maakt	 de	 kans	op	
terugvallen	erg	klein.	
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Achtergrondinformatie	
Fittergy	 sportvasten	 breidt	 het	 succes	 van	 de	 afgelopen	 jaren	 uit	 door	 het	 vergroten	 van	 de	
naamsbekendheid	van	het	merk.	Het	wetenschappelijk	verkregen	bewijs	biedt	goede	kansen	voor	
de	 toekomst.	 Sinds	 de	 oprichting	 van	 Fittergy	 is	 er	 een	 hechte	 community	 ontstaan.	 30000	
Mensen	zijn	fans	en	zetten	zich	in	als	ambassadeur	voor	de	trainingsmethode.		
	
Ook	 een	groot	 aantal	 bekende	Nederlanders	 heeft	 de	 kuur	met	 succes	 gevolgd.	Onderstaande	
links	 laten	 zien	 dat	 beroemdheden	 als	 Guus	 Meeuwis	 en	 Marco	 Borsato	 enthousiast	 zijn	 over	
sportvasten.		
	
Guus	Meeuwis	https://youtu.be/3Hmm-2Nw6Wk	
Peter	Heerschop	https://youtu.be/8NXOkT0GWgQ	
Marco	Borsato	http://www.sportvasten.nl/sv/downloads/sportvasten_column_veronicagids.pdf	
	
Andere	resultaten	uit	de	media	leest	u	via	https://www.fittergy.nl/media/	
Informatie	over	wetenschappelijk	onderzoek	leest	u	via	https://www.fittergy.nl/wetenschappelijk-
onderzoek-saarbruecken/		
	
Er	 liggen	plannen	 in	het	verschiet	voor	het	uitgeven	van	een	boek	van	oprichter	Remco	Verkaik	
over	sportvasten.	
	
Fittergy	
Otto	van	Tussenbroekstraat	121	
3059	LR	Rotterdam	
Nederland	
	
Telefoon:		 +31	(0)	10	442	04	17	
E-mailadres:	 info@fittergy.nl	
Website:	 https://www.fittergy.nl	
Facebook:		 https://www.facebook.com/sportvasten/	
Instagram:		 https://www.instagram.com/sportvasten/	
Twitter:	 https://twitter.com/sportvasten	
	
	
	
Persinformatie	
Indien	u	meer	informatie	over	sportvasten,	beeldmateriaal	of	een	interviewaanvraag	met	Remco	
Verkaik	 wenst,	 kunt	 u	 contact	 opnemen	met	 Jacquy	 Hamelberg	 via	 jacquy@ehf-group.com	 of	
telefonisch	+31	(0)	10	442	04	17.		
	
	
UITNODIGING	DEXA	SCAN	
Fittergy	 sportvasten	 laat	 u	 graag	 kennis	maken	met	 de	 trainingsmethode	 en	 nodigt	 u	 uit	 voor	
meer	 informatie	 en	 om	 de	 trainingsmethode	 zelf	 te	 volgen.	 Op	 de	 website	 is	 een	 algemene	
geschiktheidstest	 voor	 sportvasten,	 maar	 de	 DEXA	 scan	 is	 uitermate	 geschikt	 voor	
indrukwekkende	voor-	en	na-	resultaten.	Fittergy	sportvasten	nodigt	u	uit	voor	deze	DEXA	scan	in	
Rotterdam	en	biedt	u	een	sportvasten	kuur	onder	begeleiding	aan.		


