
Krachtig
Het succes van Rachel Doekhi

ZWAAGDIJK-WEST - Rachel, zo slank en fit als je 
hier staat, is het maar moeilijk te geloven dat dat 
plaatje er nog niet zo lang geleden heel anders 
uitgezien heeft. Onze complimenten daarvoor. 
Zou je ons willen vertellen hoe jouw lifestyle er 
tot anderhalf jaar geleden uitzag?
Ik was echt een Bourgondiër. Ik hield van het 
goede leven, van feesten en van teveel lekker – en 
ongezond – eten. Ik moet ook toegeven dat ik echt 
een emotionele eter was. Ik misbruikte voedsel; 
gebruikte het als troostmiddel en tegelijkertijd als 
beloning. Maar aan de andere kant had ik ook al 
alle diëten die er bestaan geprobeerd, zonder enig 
resultaat. Eigenlijk had ik de hoop al opgegeven en 
wilde ik van het leven genieten zolang het nog kon.

Hoe voelde je je daarbij?
Om heel eerlijk te zijn, voelde ik me er niet echt 
lekker bij, maar het wordt op een gegeven moment 
gewoon routine. Ik genoot wel als ik naar een leuk 
feestje ging of gezellig een hapje buiten de deur 
ging eten, maar ik was mij dan wel bewust van 
mijn omvang. Het beeld dat ik uitstraalde, iemand 
die kon genieten, kun je ook wel zien als een stukje 
zelfbescherming zodat ik mij niet kwetsbaar op 
hoefde te stellen tegenover het leven en de mensen 
om mij heen.

Maar er is dus een moment geweest waarop je 
besefte dat je zo niet langer door wilde of kon 
gaan. Wat was voor jou de ommekeer?
Toen mijn moeder 50 werd, hadden mijn vader, 
zusje en ik een groot verrassingsfeest georgani-
seerd. Tijdens dat feest had ik een jurk aan waarin 
ik mij al niet op mijn gemak voelde. Ik wist wel 
dat ik behoorlijk fors was, maar wilde het eigenlijk 
niet onder ogen zien. De dag na het feest zag ik de 
videobeelden terug en op dat moment is de knop 
omgegaan. Het was echt een reality check voor 
mij. Op dat moment realiseerde ik mij dat ik alleen 
maar zelfdestructief bezig was en dat dit zo niet 
langer door moest en kon gaan. Vanaf dat moment 
besloot ik om me een doel voor ogen te stellen en 
er helemaal voor te gaan, ongeacht de dingen ik 
ervoor zou moeten opofferen en hoe zwaar het ook 
zou mogen zijn. Ik zag dit als mijn laatste kans en 
die moest en zou ik grijpen.

Je kent vast wel mensen in je 
omgeving die graag willen  
afslanken. Misschien ben je zelf 
wel een van die mensen. Ook op 
de televisie zien we geregeld  
programma’s voorbij komen  
waarin we deelnemers zien 
knokken tegen het overtollige 
vet. SPORTS! sprak met Rachel 
Doekhi, een jonge vrouw die met 
krachttraining en wilskracht haar 
lichaam én geest wist te  
transformeren.
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 “Vanaf dat moment  
besloot ik om me een doel 
voor ogen te stellen en er 
helemaal voor te gaan.”
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En stond je er toen alleen voor of kon je wel op 
hulp van anderen rekenen? Ik bedoel, ik kan me 
zo voorstellen dat goed advies en motiverende 
mensen om je heen wel nodig waren.
Mijn ouders hebben mij altijd getracht te motiveren, 
dus zij waren allang blij dat ik eindelijk besloten had 
om wat aan mijn overgewicht te doen. In eerste 
instantie heeft mijn neef, toen hij hoorde dat ik 
zou beginnen met afvallen, mij geholpen met een 
voedingsschema. Maar toen ik mijn vriend leerde 
kennen, heeft híj het roer overgenomen en mij later 
zelfs begeleid tot aan de wedstrijden. Hij is ook de-
gene die mij mijn grenzen heeft doen verleggen en 

mij heeft laten inzien waar ik allemaal toe in staat 
ben. Hij heeft me op elke mogelijke wijze geholpen. 
Mentaal was het nog ’t zwaarst, omdat ik altijd nog 
het beeld in m’n hoofd had zitten van die meid met 
overgewicht. 

Hoe reageerde je omgeving op alle veranderin-
gen die je aan het doorvoeren was? 
Mijn familie moest in het begin wel wennen.  
Iemand die eerst alles at, liep nu met bakjes 
voeding rond. Iemand die weliswaar meer aan het 
stralen was dan ooit tevoren, maar die tegelijkertijd 
iemand anders aan het worden was. In het begin 
hoorde ik voornamelijk dat ik het toch niet vol zou 
houden en dat ik met twee weken toch wel weer op 
de oude voet verder zou gaan. Dat was erg moeilijk 
om te verwerken omdat ik inmiddels heel goed wist 
wat ik wilde bereiken. Dát ik het zou bereiken. 
Naarmate ik meer progressie boekte, kreeg ik meer 
positieve feedback, maar er werd mij ook verteld 
dat ik er vooral niet teveel in moest doorslaan en 
ook even normaal moest doen. Iedereen om mij 
heen wilde mij wel slank zien, maar wilde tegelij-
kertijd ook dat ik dezelfde persoon bleef en dat ging 
niet. Voor mij was het niet slechts een dieet dat ik 
tijdelijk deed, maar betekende het een nieuwe kans 
en een nieuwe levensstijl.

Waarom koos je eigenlijk voor krachttraining? 
Op advies van m’n vriend, Raymond Simon. Hij is 
wedstrijdbodybuilder. Ik had hetzelfde clichébeeld 
in mijn hoofd dat de meeste vrouwen hebben: 
dat je heel groot en breed zou worden, net als de 
mannen. Maar Ray legde uit dat je vetverbranding 
langer voortduurt met krachttraining. Ik had elk 
dieet al geprobeerd, dus wilde nu dit wel een kans 
geven. Het is echt de beste beslissing die ik in mijn 
leven heb genomen.

En hoe heb je het met je voeding aangepakt? 
Verschilt je voedingspatroon heel erg met ‘vroe-

ger’ en gebruik je ook voedingssupplementen?
Ik gebruik zeker supplementen. Voornamelijk wei 
isolaat, amino’s tijdens de training, zma (zink-
monomethionine-aspartaat, red.), multivitaminen 
en fatburners. Wat m’n voeding betreft ben ik 
meer gaan eten, schematischer en vooral anders, 
schóner. Wat tegenwoordig zeker niet ontbreekt 
zijn havermout, wei isolaat, lijnzaadolie, bananen, 
zachtgekookte eieren, kip- en kalkoenfilet, aman-
delen, tonijn, veel groenten, appels, witvis, yoghurt 
en pindakaas. Het is natuurlijk niet zo dat ik mezelf 
alles ontzeg en ik vind het wel belangrijk om me af 
en toe aan een junk meal over te geven. Zo geef ik 

m’n stofwisseling een boost en gaat m’n lichaam 
niet wennen aan een dieet. En dat hoeft niet per 
definitie met fastfood te zijn, maar ook met lekkere 
zelfgemaakte gerechten. Je zou haast kunnen zeg-
gen dat wij bodybuilders echt van eten houden.

Je zegt het al, bodybuilden. Je bent nog een stap 
verder gegaan dan krachttraining alleen en bent 
zelfs wedstrijden gaan doen! 
Ja, inderdaad. Ik ben opgegroeid met bodybuilding, 
dus het was eigenlijk niet zo heel vreemd voor 
mij. Mijn vader deed dit vroeger ook, totdat hij 
de sport niet meer kon beoefenen door ziekte. In 
eerste instantie had ik alleen maar als doel om af 
te vallen en slank te worden, maar nadat ik naar 
een aantal wedstrijden geweest was, begon het 
toch een beetje te kriebelen. Op dat moment had 
Ray mij al zo gevormd, dat een ‘wedstrijdshape’ 
tot de mogelijkheden behoorde en toen heeft hij mij 
ook gestimuleerd om door te zetten. Wat zou nou 
een mooiere afsluiting zijn, dan van een meid met 
overgewicht, uiteindelijk afgetraind op het podium 
te staan als wedstrijdatlete. Ik zie het als een ode 
aan mijn vader, de man die mij als eerste geïntrodu-
ceerd heeft in deze sport.

En? Wanneer en waar was je eerste wedstrijd? 
Daar komt vooraf toch altijd nog heel veel bij 
kijken zoals ‘kleding, poses, bruinsel’ om maar 
iets te noemen? 
Mijn eerste wedstrijd vond op 20 oktober 2013 
plaats in Etten-Leur. Ik was gelukkig al bekend 
met de poses die je moet doen op het podium, 
maar het vergde wel extra oefening omdat wij 
vrouwen veel poses op hakken moeten doen en 
dan is het wat lastiger om de juiste spanning op 
de spieren te houden. Van tevoren wist ik dat mijn 
wedstrijdbikini op maat gemaakt zou worden. Het 
was best vreemd om dat te laten maken. Een jaar 
eerder durfde ik mij nog niet eens te vertonen in 
een normále bikini en nu stond ik daar ineens voor 

de spiegel met een minuscuul gevalletje aan. De 
weken voor mijn wedstrijd begon ik te minderen 
met mijn koolhydraatinname om zo droger op het 
podium te kunnen staan. De dag voor de wedstrijd 
werd ik al voorgebruind. Ik was gewend om dat bij 
mijn vriend te doen, maar nu was ik het zelf. Het 
was tegelijkertijd ook een openbaring. Je ziet met 
dat bruinsel direct alle spieren beter en dit was voor 
mij het moment dat ik voor het eerst de nieuwe en 
getransformeerde Rachel zag. Ik had verwacht op 
de dag zelf heel zenuwachtig te zijn, maar ik was de 
rust zelve. De laatste bruiningslaag werd aange-
bracht en ik hees me in mijn bikini. Dit was míjn 
moment om te stralen en om de nieuwe Rachel te 
introduceren aan de wereld. Toen ik eenmaal op 
het podium stond heb ik genoten als nooit tevoren 
en ik mag wel zeggen dat ik erg trots ben op mijn 
behaalde resultaat: de 2e plaats!

“Ik zie het als een ode aan mijn vader, de man die mij  
als eerste geïntroduceerd heeft in deze sport.”
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