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weekend 18 en 19 maart 2017

Verwarm de oven voor op 175 °C 
en maak de taartbodem. Meng het 
bakmeel met de boter, suiker en noten
tot een kleverig, taai deeg.

Vet een springvorm (22 cm) in. Leg op 
de bodem een vel bakpapier en klik dan
pas je springvorm vast, zodat het vel 
onder de taart zit en de springvorm aan
de zijkanten. Je kunt ook de hele vorm
bedekken met bakpapier, maar dan is 
de rand van je taart ingedeukt.

Druk het beslag aan over de hele bodem
met de bolle kant van een lepel. Bestrooi
de bodem met een laagje chocolade-
schilfers of -korrels en zet de vorm met
het deeg in de koelkast.

Maak het beslag met een mixer of food-
processor. Klop de eieren zo’n dikke 
3 minuten op met de suiker, tot het be-
slag witschuimig is en in volume toege-

te vinden in de zuivelafde-
ling van de supermarkt.
Die is al gezoet en romiger
dan gewone koffie en
maakt het beslag voller)
• 70 ml ahornsiroop 
(maple sirup of 
esdoornsiroop)
• 2 el amaretto

VOOR DE AFWERKING
• enkele el amaretto
• abrikozenconfituur
• amandelschilfers
• 150 g chocolade naar
keuze
• 25 g vloeibare bakboter
• 5 el volle room
• 1 el ‘café latte espresso’

Bereiding

1 Laat de taart na het bakken minstens 1 uur afkoelen. 
Snijd ze dan horizontaal doormidden (eerder te hoog
dan te laag) en hef met behulp van een schep de boven-
ste helft eraf, en leg op een bord. 

Besprenkel de onderste helft met amaretto en smeer 
een flinke laag abrikozenconfituur. Strooi er een mooie
laag amandelschilfers op en zet de bovenste helft weer
voorzichtig op de onderste. Druk de taart goed aan. 

Smelt de chocolade met de boter, room en het restje
‘café latte’ in een kookpot met antiaanbaklaag op een
laag vuur, tot je een smeuïge chocoladesaus krijgt zonder
klonters. Roer zachtjes en regelmatig tot je topping 
‘glad’ is.

Giet uit over de taart en zorg ervoor dat de chocolade
goed over de rand loopt zodat ook de zijkanten bedekt
worden. Door boter toe te voegen aan de chocolade zal 
je topping wat glanzen. Strooi wat amandelschilfers,
chocoladekorrels of rode vruchten in het midden van 
de taart om ze af te werken. Je kunt er ook de rand mee
bestrooien, wat jij het leukst vindt! 
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nomen is. Voeg de vloeibare bakboter
toe en klop goed op. Het volume zal 
afnemen.

Meng het zelfrijzend bakmeel met het
amandelpoeder — ik ga er meestal nog
eens met een sausklopper door zodat
het goed luchtig is en er geen klonters
in zitten — en voeg bij het eimengsel. 

Klop weer goed op en voeg geleidelijk
aan de ‘café latte’ toe, wat het beslag
meteen een pak lichter maakt. Doe er
daarna ook de siroop en de amaretto bij.
Klop alles nog eens goed op, zodat er 
zeker geen klonters in zitten en het
smeuïg aanvoelt.

Neem de vorm uit de koelkast en giet
het beslag op de bodem. Bak gedurende
50 à 55 minuten in de oven, tot je ziet dat
de taart flink gerezen is. Als de taart
goed rijst, is ze lichter. Ze krijgt een
mooie bruine kleur en kan wat barstjes
vertonen. Dan is ze klaar! 
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Afwerkencake
De taart-
bodem bak
ik bewust
niet vooraf
blind. Even
in de koel-
kast zetten
doet hem
voldoende
opstijven en
tijdens het
bakken gaan
beide degen
mooi in 
elkaar over. 

Tip
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Anno 2017 reageert ons lichaam nog net op de-
zelfde manier op stress als dat van de oermens
tienduizend jaar geleden: door te vluchten,
vechten of verstarren. Hedendaagse stressfacto-
ren als torenhoge rekeningen, vervelende exen,
ellenlange files, moeilijke kinderen en deadlines
kwamen in de plaats van hongerige sabeltandtij-
gers. Op het eerste gezicht minder levensbedrei-
gend, maar het verschil is dat de stress voor hol-
bewoners stopte zodra ze weer veilig in hun grot
zaten.
‘Moderne’ stress wordt meestal veroorzaakt
door chronische situaties of elkaar snel opvol-
gende prikkels, waardoor je immuunsysteem
verzwakt en je zenuwstelsel overbelast geraakt.
Kleine probleempjes, zoals een deur die niet
meer goed sluit of een vlek op je kleren, kunnen
om die reden al buitengewone reacties veroor-
zaken, als een druppel in een reeds volle emmer.

Hartritme
Zomaar onze kinderen, exen, deadlines en reke-
ningen wegtoveren, kan helaas niet. Maar wat
we wél kunnen doen, is de manier veranderen
waarop we reageren op de stress in ons leven.
Louis Van Nieuwland, co-auteur van ‘Blijven
Ademen’, begon hartcoherentie-technieken te
bestuderen in 2009, toen hij na een burn-out op
zoek was naar manieren om te ontspannen. «Als

Het vierstappenplan uit het boek helpt je om beter te focussen, 
hyperventilatie en angsten onder controle te krijgen, je bloeddruk
naar beneden te halen én je prestaties een oppepper te geven. 

Buikademhaling 
Sta je onder stress, dan adem je vaak heel snel en oppervlakkig. Daar
krijg je alleen nog meer stress van. Train jezelf om vanuit je buik te ade-
men. Ga comfortabel liggen op je rug. Leg één hand op je buik en de an-
dere op je borstkas. Adem zoals gewoonlijk en voel waar de op- en neer-
waartse beweging gebeurt. Adem je spontaan met je borstkas, dan richt
je je aandacht op je buik en ga je daar ademen, net alsof je longen in je
onderbuik liggen. Of bind een sjaal losjes rond je buik. Bij inademing
gaat die bol staan en voel je de sjaal aanspannen rond je buik, bij uitade-
ming wordt je buik platter en voel je de sjaal weer losser worden. 
Heb je dat onder de knie? Teken gedurende zeven dagen driemaal drie
minuten per dag je ademhaling. Als je inademt, teken je de golf naar om-
hoog, als je uitademt de golf naar beneden. Tel na drie minuten de top-
pen van de golven. Misschien scoor je 82 ademhalingen of meer, maar
dat aantal daalt als je geregeld oefent. Onder de twaalf toppen per mi-
nuut is ideaal. 

HARTCOHERENTIETRAINING
VOOR  BEGINNERS

STAP 1

Franse jachtpiloten
en Nederlandse agenten
krijgen het al: hartcoherentie-
training om zich te wapenen tegen
stress. In België is dat nog geen 
bekende techniek, maar het boek
‘Blijven Ademen’ kan daar weleens
verandering in brengen.

verpleegkundige voelde ik me er enorm door
aangesproken omdat het effect meetbaar is met
behulp van biofeedbackapparatuur», zegt hij. En
het werkte!
«Hartcoherentietraining is gebaseerd op de link
tussen hoe we ons voelen en ons hartrimte. Voel
je je goed? Dan is je hartritme rustig en regelma-
tig. Als je het uitzet op een curve, krijg je een heel
regelmatig patroon: je bent hartcoherent. Als je
onder druk staat, slaat je hart op hol en wordt die
curve heel chaotisch. Tijdens een hartcoheren-
tietraining leer je om met behulp van ademha-
lingsoefeningen je hartslag te beïnvloeden,
waardoor je kalmer blijft onder stress en beter
gaat presteren.»
Sinds 2012 geeft Van Nieuwland consultaties
hartcoherentie in de Sint-Jozefkliniek in Bor-
nem en leidt hij hartcoherentiecoaches op. Ook
laboratoriumtechnologe Katrien Geeraerts, met
wie hij ‘Blijven Ademen’ schreef, werd zes maan-
den geveld door een burn-out. Zij ontdekte hart-
coherentietraining, volgde een coaching -
opleiding bij Louis en coacht nu fulltime mensen
die hun stress ermee onder controle willen krij-
gen. Met hun boek kun je echter ook je eigen
hartcoherentiecoach worden.

Blijven Ademen (Uitg.
WPG). Toch op zoek naar

een hartcoherentiecoach?
Check www.louvanie.be
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Focusademhaling
In week twee vertraag je je ademhaling driemaal
per dag gedurende drie minuten, zodat je naar
vier tot zeven ademhalingen per minuut gaat.
Louis noemt dit F-ademhaling of Focus-ademha-
ling. Er bestaan trouwens ook apps die je daarbij

kunnen helpen, zoals Kardia. Adem in in vier tellen,
laat een korte pauze, adem uit in zes tellen en laat weer

een korte pauze. 

TIP: Als alles goed gaat, kun je de oefentijd opvoeren naar tweemaal 
tien minuten per dag of driemaal zes minuten per dag. Je kunt je 
vorderingen bijhouden met apparatuur die de hartritmevariabiliteit of
HRV meet, zoals bijvoorbeeld de Inner Balance-oorsensor of de Cohe-
rent Heart Trainer.

Train  
je  hart 
tegen
stress

STAP 3

Richt je op iets positiefs
Door te focussen op positieve dingen ga je je beter voelen, wat je meer
hartcoherent maakt. Een foto van je lief, kinderen of huisdier kan helpen,
een lekkere geur of een mooie herinnering.  Ga het niet te ver zoeken.
Geluk zit in kleine dingen. Oefen dit twee keer tien minuten per dag of
drie keer zes minuten per dag, en hou dit veertien dagen vol. 

STAP 4

De filmtechniek 
Probeer de focusademhaling wanneer je je ellendig voelt na een con-
flictsituatie. Speel wat er gebeurde af als een film in je hoofd waarbij je
zelf een van de acteurs bent. Observeer wat je voelt en wat er in je 
lichaam gebeurt en maak jezelf rustig met de F-ademhaling. Het kan 
10 tot 20 minuten duren vooraleer je je beter voelt. Je doet het dan ook
best ‘s avonds. Zelf hoef ik niet overtuigd te worden van de effciëntie van
het programma. Ik doe al jaren ademhalingsoefeningen en de impact
op hoe ik me voel, is enorm. Vandaag beginnen is dus de boodschap.
Een belangrijk aandachtspunt: we hebben vaak de neiging gezonde
routines op te geven als we ons heel goed voelen of net niet. In beide ge-
vallen gaan we ons daardoor slechter voelen. Volhouden is de bood-
schap... tot je dagelijkse ademhalingsoefeningen net zo essentieel voor
je worden als eten, drinken, slapen en bewegen. 

STAP 2

Voel je je goed? Dan is je hartritme rustig.
Als je onder druk staat, slaat je hart op hol.
Met ademhalingsoefeningen kun je 
je hartslag dan gunstig beïnvloeden


