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Jon Horton, 10 jaar jarig 
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Slaap problemen? Wij 
geven u 15 tips voor 
een betere nacht rust 
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goedgekeurd door Jon 
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Jon Horton Personal Training 
10 jaar geschiedenis
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GEVEN AAN DE 
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ONTMOETING 
MET  

HKH MAXIMA

10 jaar geleden zijn wij begonnen. Na een 12 weekse trainingsperiode met Eliza ging de omgeving vragen wat zij had gedaan 
met haar lichaam. Trainen met Jon was het antwoord en dit was de geboorte van Jon Horton Personal Training. Deze naam echter 
kwam pas na 5 jaar. We starten met de naam Get Fit NOW, een set dumbels waar je de gewichten op moest schroeven en een 
oude auto. Binnen 1 jaar besloten wij om onze kennis samen te vatten in programma’s afgestemd op doelstellingen en tegelijk 
brachten we onze zaak naar Utrecht. Samen hebben we alles meegemaakt en wat ons had moeten breken heeft ons alleen maar 
sterker gemaakt. Van de buiten trainingen in Maastricht naar onze eigen locatie in Utrecht. Van een gekopieerde flyer naar een 
website samengesteld door de top in Nederland. Bij iedere stap hebben wij onze missie in gedachten: “ a road to better health 
and fitness for life” Onze honger naar kennis blijft bestaan en wij werken op dit moment hard aan het samenstellen van een nieuw 
programma.  

Graag willen wij onze kennis gaan delen met een groter publiek en tegelijk meer service verlenen aan onze clienten. Dit 
magazine is daar de eerste stap toe. Recepten die goedgekeurd zijn door Jon om uw voeding intersant te houden, tips voor 
slapen en ieder kwartaal een nieuwe uitgave. Deel dit magazine zoveel als u wilt! Met iedereen die ook een stap in de richting van 
een optimale gezondheid wil maken!  

Wij danken iedereen die met ons werkte, voor het vertrouwen in ons en hopen voor altijd verbonden te blijven in hart en mind! 
Wij kunnen niet wachten op wat de toekomst ons zal brengen en hopen dat jij daar een deel van zult gaan zijn! 
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Een maaltijd levert calorieën. 
Calorieën moeten de bouwstoffen 
en energie voor het lichaam leveren. 
Als we de verkeerde calorieën eten 
worden we dikker, vermoeid en 
sneller ziek. Als we de juiste 
calorieën eten, bestaande uit de 
juiste macro en micro nutriënten 
gaat het lichaam optimaal 
functioneren, krijgen we meer 
energie en verliezen we 
overgewicht. Dit alles klinkt saai en 
moeilijk maar dat hoeft het niet te 
zijn. Graag geven wij u een aantal 
recepten ter inspiratie om u te laten 
zien dat optimale voeding ook heel 
erg lekker kan zijn. Ieder recept past 
u aan naar uw eigen behoefte in 
koolhydraten en proteïnen en 
vetten.

RECEPTEN GOED GEKEURD 
DOOR JON HORTON 
PERSONAL TRAINER

VOEDING KAN TEGEN 
JE WERKEN OF VOOR 
JE WERKEN. AAN JOU 
DE KEUZE 

VOEDEN 
NIET 
VULLEN

Dieten zijn tijdelijke 
oplossingen voor 

problemen 
gecreëerd door 

langdurig verkeerd 
te leven. Een 

tijdelijke oplossing 
geeft snel resultaat 

maar voor 
langdurig resultaat 
is het belangrijk de 

juiste levensstijl aan 
te nemen en het 

lichaam optimaal te 
voeden. Alleen dan 

zal een lichaam 
optimaal 

functioneren
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JON HORTON 
recepten

MAAK AL DEZE RECEPTEN OP MAAT VOOR JOU! 
In jou persoonlijke advies hebben wij berekend wat de juiste grammen zijn in eiwitten, 
koolhydraten en vetten per dag. Pas de recepten aan op jou persoonlijke behoefte door dit 
gewicht aan te houden. Sommige recepten zijn goed te bewaren waardoor het mogelijk is 
voor meerdere dagen tegelijk te koken. Houd dan wel rekening met de aanpassing in de 
eiwitten, koolhydraten en vetten per dag! Vul per dag aan of maak grotere porties.

KNAPPERIGE SALADE 

Deze supersalade serveer je een lekker stuk 
vlees of vis. 

Schaaf 1 bundeltje groene asperges, 1 bosje 
radijsjes en 4 babycourgettes in linten. Leg in 
ijswater. Hak ½ bosje munt en ½ bosje dille fijn.  

Roer sap van 1 citroen, olijfolie, zout en peper 
erdoor. Laat groente uitlekken, schep door de 
dressing.

SALADE MET KIP EN RODE UI 

Snijd halve rode ui in ringen. Gril 
kipfilet en trek deze met twee vorken 
uit elkaar. Neem 150 gram gemengde 
sla, mix de rode ui, een handje vol 
pijnboom pitten en de kipfilet 
erdoorheen. Gebruik een yoghurt 
mosterd dressing voor smaak.  
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4 personen 
• 1 kleine rode ui, in ringen 
• 1–2 rode chilipepers, in plakjes 
• 2 handenvol rijpe tomaten, grof gesneden 
• 1 ½ citroen, geperst 

• extra vergine olijfolie 
• 400 g kikkererwten uit blik 
• handvol munt, gehakt 
• handvol basilicum, in reepjes 
• 200 g feta 

Meng de ui, chilipepers en tomaten met het citroensap plus 3 keer zoveel extra vergine 
olijfolie. Voeg zout en peper toe. Verhit de kikkererwten en voeg het merendeel toe aan 
het tomatenmengsel. Pureer de rest van de kikkererwten en voeg toe.Roer de munt en 
basilicum erdoor en verkruimel de feta erover. 

BRON: JAMIE MAGAZIN

Kikkererwten zitten bomvol eiwitten, 
ijzer en vitamine B en zijn daarom de 
perfecte keuze als vleesvervanger. In 

onderstaande variant combineer je 
kikkererwten met ui, chilipeper, 
tomaat, feta en kruiden tot een 

smaakvolle salade. 

SALADE MET KIKKERERWTEN

IMHO, DE LUXE GROENE SMOOTHIE 
  
1 handvol spinazie, 1 mango in stukjes, glas 
kokoswater, kwart komkommer in stukjes, 
1/4 jalepeno fijngehakt, een kleine handvol 
koriander, twee takjes mint, sap van 1 
limoen.  DIRECTIONS. Alles in een blender 
en zeer goed laten blenden. Voeg 
eventueel ijsblokjes toe! 

https://www.jamiemagazine.nl/Tips/nu-in-t-seizoen-pepers.html
https://www.jamiemagazine.nl/Tips/Kooktips/nu-in-t-seizoen-tomaat.html
https://www.jamiemagazine.nl/Tips/Kooktips/Kook-eens-met%3A-bonen-en-peulvruchten.html
https://www.jamiemagazine.nl/Tips/nu-in-t-seizoen-pepers.html
https://www.jamiemagazine.nl/Tips/Kooktips/nu-in-t-seizoen-tomaat.html
https://www.jamiemagazine.nl/Tips/Kooktips/Kook-eens-met%3A-bonen-en-peulvruchten.html
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Verwarm de oven voor op 180 °C. Leg de bol knoflook op aluminiumfolie, giet er wat olie over, 
vouw dicht en rooster 30 min. 

Kook de kipfilet in een pan met water en de kippenbouillon opgelost. Als de kipfilet gaar is, uit de 
pan halen en met twee vorken uit elkaar trekken.  

Fruit de ui in 2 el olie in een soeppan. Voeg de bloemkool, de komijn en de bouillon na 5 min. toe 
en breng tegen de kook aan. 

Laat 30 min. koken, of tot de bloemkool gaar is, en pureer vervolgens in de blender. Druk de 
geroosterde knoflooktenen uit de vliesjes en pureer deze met de resterende olie en een snuf zout 
in de blender of met de staafmixer. Verdeel de bloemkoolsoep over vier komen, voeg de kipfilet 
toe en giet in elke kom wat knoflookpuree.

BLOEMKOOLSOEP ALS LUNCH 

4 personen 
1 bol knoflook 
75 ml olijfolie 
1 kleine bloemkool, in roosjes 
1 zoete witte ui, gesnipperd 

1 tl komijn 
1,5 L groentebouillon 
600 gram kipfilet  
1 blokje kippenbouillon 
1 liter water 



Jon Horton Personal Training  // �7

DE OCHTEND…. Vaak haast, weinig 
tijd voor uitgebreid ontbijt. Toch is 
ontbijt de start van je stofwisseling en 
daarmee de motor voor 
vetverbranding…Tenminste ALS je 
ontbijt EN het juiste ontbijt. 

Toch haast? Hier een aantal snelle tips 
voor ontbijt: 

FRUITIGE MORGEN SMOOTHIE  

200 gram magere kwart 
100 gram fruit naar keuze  
100 ml verse vruchtensap naar keuze 

Alles in de blender en genieten maar! 

GREEN MORNING SMOOTHIE 

200 gram magere kwark 
100 milliliter water 
1 avocado 
Hand vol spinazie 
Handvol boerenkool 

Alles in de blender en genieten 
maar! 

SPINAZIE AARDBEIEN KWARK 
SMOOTHIE Voor twee personen  

200 gram kwark  
200 gram spinazie  
150 gram aardbeien  
1 banaan (Optie) 
1 a 2 theelepels kaneel  
Water na behoefte  

Was de spinazie goed en schil de 

banaan en snij hem in stukjes. Dan 
mag je alle ingrediënten in de 
blender doen. Als je water tot aan 
de bovenkant van je ingrediënten 
doet dan krijg je een drinkbaar 
drankje. Hoe minder water je erin 
doet hoe dikker het wordt. Drink of 
eet smakelijk  

BANANEN SMOOTHIE MET 
KWARK:  

2 bananen  
200 ml sinaasappelsap  
200 gram kwark  
Een handje ijsblokjes (optie)  
1 eetlepel honing 

Alle ingrediënten in de blender en 
mixen maar. 

Als topatleet is het 
belangrijk om je 
lichaam ten alle tijde 
in optimale conditie 
te houden. De 
dagelijkse impact van 
de zware sport die 
Jon Horton 
beoefende vraagt 
veel van een lichaam.  

Trainen zorgt voor 
een sterk lichaam, 
maar zonder voeding 
kan het lichaam niet 
optimaal ontwikkelen 
en herstellen.  

In zijn professioneel 
carrière was Jon 
afhankelijk van zijn 
lichaam voor zijn 
beroep. De ervaring 
die hij hier heeft 
opgedaan motiveert 
Jon tot mensen 
inspireren meer uit 
hun lichaam te halen 
door de juiste 
trainingen en juiste 
voeding.  

Eliza begeleide 
atleten zoals Jon ruim 
15 jaar op gebied van 
voeding. Samen 
vormen ze een uniek 
team met uw 
gezondheid als doel!

SNELLE ONTBIJT TIPS
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Eieren zijn de bron van veel 
aminozuren die het lichaam 
nodig heeft voor herstel en 
opbouw
CLUB OMELET 

Ingrediënten: 
50 gram gegrilde of gekookte kipfilet 
Halve tomaat in stukjes 
1 lente-ui in ringen  
4 eiwitten 
1 heel ei 
25 gram light cheddar kaas 
zout en peper 

Kluts de eieren in een kom en doe ze in een 
hete koekenpan. Als de eieren beginnen te 
stollen voeg de kipfilet, lente-ui en tomaat 
toe. Voeg de cheddar toe en zout en peper 
en wacht tot de eieren helemaal gaar zijn 

ZALM OMELET 

50 gram gerookte of ingeblikte zalm 
1 eetlepel verse basilicum 
1 lente-ui in ringen  
4 eiwitten 
1 heel ei 
1 eetlepel zure room  
klein beetje gedroogde peterselie  
zout en peper 

Kluts de eieren in een kom en doe ze in een 
hete koekenpan. Als de eieren beginnen te 
stollen leg de zalm erboven op. 

Leg daar bovenop de zure room, basilicum 
en lente ui, peterselie en zout en peper. 
Vouw de omelet dubbel en wacht tot deze 
gaar is.  

CURRY ROEREI 

Theelepel kurkuma  
Halve teen knoflook geperst 
1 ei 
4 eiwitten 
1 eetlepel Griekse yoghurt 

Mix de eieren, knoflook, kurkuma en yoghurt in 
een kom en kluts deze in een koekenpan. 

MEXICAANSE EIEREN 

1 ei 
4 eiwitten 
1 theelepel olijfolie 
Driekwart ui in kleine fijngehakt 
halve tomaat in fijngehakt 
halve avocado in fijngehakt 
2 eetlepels verse koriander fijngehakt 
Klein beetje chilipoeder 

Kluts de eieren met de chilipoeder en zet aan 
de kant. 

Verhit de olie in een koekenpan en fruit de ui 
aan. Voeg de eieren toe als de uien glazig zijn.  

kluts de eieren totdat ze bijna gaar zijn.  
Voeg dan de tomaat, avocado en koriander toe 
en mix alles goed. 

  



Jon Horton Personal Training  // �9

“ Hard werken, trainen, boodschappen, voor kinderen 
zorgen, sociale contacten, er geweldig uitzien, presteren, het 
dagelijks leven is veel eisend geworden. We zoeken allemaal 
naar meer balans en het lichaam heeft dit ook meer nodig 
dan ooit. De natuur zorgt voor alles en in dit geval zorgt de 
natuur voor slaap. Jammer genoeg gaat het daar juist vaak 
fout. Want door een druk leven komt slaap in gevaar. Het 
lichaam hersteld niet optimaal. Wat kunnen we doen? VEEL! 
Door een aantal simpele aanpassingen is het mogelijk je 
nachtrust te verbeteren waardoor je direct een verbetering in 
je totale gezondheid krijgt! Laat je niet verleiden tot alcohol 
voor het slapen of langdurige slaap medicijnen. Pas een 
aantal van onze tips toe en je zult zien dat het makkelijker is 
dan je denkt! “ 

Slaap zacht……Eliza Mels 

SLAPEN, DE SLEUTEL TOT HERSTEL

GEEN MEDICIJNEN MAAR 
EEN PAAR AANPASSINGEN 
VERANDEREN JE 
NACHTRUST 

SLAAP, DE 
SLEUTEL 
TOT 
SUCCES
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15 TIPS VOOR BETERE NACHT 
RUST EN HERSTEL
1. Ga zo veel mogelijk rond hetzelfde tijdstip slapen 

en sta rond hetzelfde uur op, ook in het weekend. 
Dit helpt om een vast slaap-waakritme te 
ontwikkelen en het bevordert de kwaliteit van de 
slaap.  

2. Zorg voor een rustige en comfortabele 
slaapomgeving. Slaap in een rustige, geluidsarme, 
donkere kamer. Laat zeker geen licht branden op 
de slaapkamer. Zet ook alle lichtgevende 
toestellen (bv. TV) uit. Dit zorgt voor een betere 
aanmaak van het slaaphormoon.  

3. Verlicht de kamer ‘s ochtends direct bij het 
opstaan. Veel licht ’s morgens helpt onze 
biologische klok. Zorg omgekeerd ’s avonds voor 
het slapengaan voor gedempt licht. 

4. Zorg voor frisse lucht in de slaapkamer en zorg 
voor een temperatuur van rond 16-18°C. 

5. Zorg voor een goede kwaliteit van matras en 
hoofdkussen.De dikte en de stevigheid van de 
matras zijn afhankelijk van uw gewicht en 
lichaamsvorm. Het kussen moet de nekwervels 
goed ondersteunen. Gebruik lakens in natuurlijke 
stoffen. Vermijd knellende kleding in bed en draag 
geen nylon slaapgoed. 

6. Werk niet in de slaapkamer en kijk er ook geen TV 
in.   

7. Maak er een gewoonte van om alleen in bed te 
slapen en niet elke avond voor TV in slaap te 
vallen.  

8. Uw activiteiten overdag beïnvloeden sterk uw 
nachtrust: zorg voor een goede afwisseling tussen 
inspanning en ontspanning. Dagelijkse 
lichaamsbeweging in de ochtend of vroege 
namiddag verbetert de slaap. Inspannende 
activiteiten vlak voor het slapengaan kunnen het 
inslapen echter tegenwerken. Ga zeker niet 
sporten vlak voor het slapengaan. 

9. Neem 30 minuten voor u naar bed gaat al de tijd 
om tot rust te komen. Vermijd TV, 
computerspelletjes, surfen op het internet, 
twitteren enz. vlak voor het slapengaan.  

10. Zowel honger als een volle maag kunnen u 
belemmeren om in slaap te vallen. Eet zeker geen 
grote maaltijd voor u naar bed gaat. Best is om 2 à 
3 u voor het slapengaan geen maaltijd meer te 
nuttigen. Een lichte snack vóór het slapengaan kan 
de slaap wel bevorderen. 

11. Vermijd om grote hoeveelheden water te drinken 
in de avond om nachtelijk opstaan om te plassen 
te voorkomen. 

12. Wie 's avonds veel alcohol drinkt, zal wel sneller 
inslapen maar minder diep slapen en vroeger 
wakker worden. 

13. Probeer te ontspannen voor het slapengaan. 
Geniet van een warm bad, luister naar 
ontspannende muziek, maak een 
avondwandeling... Ontspanningsoefeningen vlak 
voor u naar bed gaat, kunnen het inslapen 
bevorderen.  

14. Zet de wekker buiten zicht als het geluid u hindert 
of als u de neiging hebt om voortdurend naar de 
wekker te kijken. Zet omgekeerd de wekker wel in 
het zicht als u tegen de ochtend onrustig slaapt 
omdat u wil weten hoe laat het is. 

15. Vermijd slaappillen. Incidenteel en kortstondig 
gebruik van een kortwerkend slaapmiddel kan 
nuttig zijn om een tijdelijke verstoring van het 
slaap/waakritme aan te passen (b.v. op reis, 
wanneer men in een ander bed slaapt, enz...).  
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Graag danken wij iedereen 
voor het vertrouwen in de 
afgelopen 10 jaar 

TROTS, STERK EN SAMEN 

10 JAAR 
JON 
HORTON 
PERSONAL 
TRAINING

JON HORTON PERSONAL TRAINING
jonhorton.nl //  info@jonhorton.nl 

06-53809184 // 06-17611276

http://jonhorton.nl
http://jonhorton.nl
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