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Voorwoord 
 

In mei 2013 krijg ik van een goede vriendin een boek om af te vallen. Ik start met lijnen en met schrijven. 

Elke dag een verhaal. En dat resulteert in ‘Het precieze verhaal van een dieet in het normale leven.’ 

 

Ik vind eigenlijk dat niemand er iets mee te maken heeft wat ik eet en wat ik niet eet. Maar een beetje 

succesvol dieet bestaat uit niet eten en vooral niet drinken. En hoe doe je dat in gezelschap? 

Ik ga het proberen met Dukan. Een vreselijk boek met uitstekende tips en hilarische adviezen. En ik zal 

proberen dagelijks een verslag van het vallen en opstaan met dit dieet te geven. 

 

Heb je een tip of een opwekkend woord voor me? Reageer dan! 

--- 

Inmiddels ben ik een aardig aantal kilo’s afgevallen dankzij het aan de slag zijn met mijn versie van Dukan. 

Het is me aan te zien. Een pond per week gaat eraf. Het kost me weinig moeite, omdat ik leuk leven 

belangrijker vind dan lijnen. Ik krijg ook veel tips, meestal via Facebook of Twitter. Ik lees ze en probeer er 

meer over te weten te komen. Niet altijd makkelijk. De dieetgoeroes zitten bovenop hun kennis. Stel je voor 

dat iemand op eigen houtje gaat lijnen met jouw ideeën?! 

 

Mocht je inmiddels graag meer weten over het dieet van Pierre Dukan, op de laatste bladzijde staan de 

basisregels voor je op één A4. Je krijgt de informatie gratis. Ik waardeer het als je mijn blog liked op 

wordpress of als je een link van mijn blog deelt via Twitter of Facebook. Kijk op www.margovonk.nl. 

 

--- Dit is het begin van lijnen met een knipoog. Als je meer wilt lezen, kan dat op mijn blog of 

door het boek ‘Weekend, feestjes en di-eten’ bij mij te bestellen op www.margovonk.nl --- 
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Lijnen in de maand mei 
Op maandag 20 mei 2013 ga ik voor het eerst op de weegschaal staan omdat het moet van een 

ander. Pierre Dukan, een Franse arts, weet hoe mensen met plezier kunnen afvallen en dat ook 

volhouden. Ik krijg van mijn vriendin het boek en start direct. 

 

Dit is het eerste hoofdstuk van het boek. Het wordt een kort hoofdstuk, de maand is al over de 

helft. Het boek gaat echter nog maanden door. Er is een doel. En dat doel wordt gehaald. Of niet? 

Dukan in de praktijk 

Natuurlijk, de zomer komt eraan dus de 

kilo’s moeten eraf. De afgelopen weken 

onbewust al bezig geweest met lijnen, 

want ik wordt zwaarder in plaats van 

lichter. Het lijkt wel of alles in mijn lijf 

tegenspartelt bij het idee dat voedsel, of 

beter, geen voedsel, centraal komt te 

staan. 

Maar nu heb ik ineens geen argumenten 

meer. Mijn vriendin valt meer dan een 

kilo per week af EN ZE HEEFT GEEN 

honger. Dat wil ik ook. Ik krijg het boek 

cadeau en ga aan de slag. Gelukkig hoef 

ik het niet uit te hebben voor ik begin. 

Het uit het Frans vertaalde boek staat 

vol met onzinnige tips. Douche met 

water van 25 graden.  

Weet je hoe koud dat is?  

En nu een dag geleefd op bijna alleen 

maar eiwit. Gespijbeld met het gebakken eitje. Op smaak gebracht met geitenkaas (mag niet, te 

vet). En daarom natuurlijk geen grammetje lichter dan gister. 

Schoon op  

Restanten bestaan niet als je dieet! 

 

 

dinsdag 21 mei 

woensdag 22 mei 
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Dieet, derde dag 

Alweer de derde dag of pas de derde dag? Hoe voelt het? 

 

Het voelt als ‘pas’ als het gaat over honger en kilo’s. Natuurlijk is er nog niet veel af. ‘s Avonds hetzelfde 

gewicht. ‘s Morgens één ons lichter dan gisteren. Hmm dat wordt volhouden. Het aanvalsdieet van meneer 

Dukan kan variëren van één dag tot tien dagen. Maar ik ga natuurlijk door totdat ik zeker weet dat er ook 

werkelijk beweging zit in mijn stofwisseling. De eerste kilo is immers alleen maar water. -Is dat een fabel of 

niet?- Maar tot nu toe heeft mijn vriendin gelijk gekregen: ik heb geen honger! 

 

Maar het voelt als ‘al’, als ik 

kijk naar hoe ik nu al verlang 

naar iets stevigs. Zelfs de 

biefstuk van gisteren was niet 

knapperig. Zo zonder boter op 

de gril ontbreekt net dat 

krokante kostje. Gisteren 

schreef ik al dat alles even 

‘zacht’ is, maar helaas is dat 

verhaal door mijn 

onhandigheid alweer in het 

niets verdwenen.  

 

Geen wortel en geen cracker. 

Die wortelen mogen over een 

paar dagen wel weer. De 

crackers pas weer als ik mijn 

streefgewicht heb bereikt. In 

dit tempo kon dat nog 

weleens even duren! Morgen 

is het weekend en ga ik het 

hebben over dieet en wijn. En 

bedenk daarbij dat ik pas op 

bladzijde 122 de eerste keer 

iets over wijn lees in het boek 

van Dukan. 

  

Zelfportret met een wijntje. 

  

donderdag 23 mei 
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Dieet, vierde dag 

Het is vandaag vrijdag. Op zich niets bijzonders. Eiwitten zitten in de lekkerste voedingsmiddelen 

verpakt. Het is dus niet moeilijk om te di-eten.  

Maar het is wel vrijdag. Vanmiddag komt er een zoon thuis. Lekker wijntje bij het eten? Ga ik wel of 

niet zwichten? Zoonlief drinkt water en manlief bier. Maar ik had me zo op één glaasje verheugd. 

Dus ja, ik zwicht en drink precies één glas wijn. Het smaakt des te lekkerder!  

En de rest van de avond weer heel veel water. Had ik jullie al verteld dat Dukan aanbeveelt om 

minimaal anderhalve liter water te drinken? En hij vindt het niet erg als je dat in thee, koffie of 

zelfs light dranken verstopt. De beloning voor al deze standvastigheid is 1,5 kilo lichter dan bij de 

start. Kijk, daar heb je wat aan! We gaan nog even door. 

 

Full house tijdens happy hour 

  

vrijdag 24 mei 
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Groene asperges met ham en zonder pasta  

Groene asperges met zalm  

Per persoon: ongeveer 150 gram zalm, 150 gram groene asperges, 75 gram champignons 

en 50 gram rucola. Voor de saus: halve theelepel mierikswortelsaus of 25 gram verse 

geraspte mierikswortel, flinke schep kwark of yoghurt, theelepel citroensap en paar 

kappertjes. 

 

De zalm op de huid bakken op een redelijk hoog vuur in één drup olijfolie. Het vet onder 

de huid smelt en daarin bakt de zalm lekker verder. De zalm omdraaien als alleen dikke, 

middenstuk nog niet verkleurd is (en nog niet gaar). Een flinke moot heeft dan nog 

ongeveer twee minuten nodig (het vuur kan uit zodra de zalm is omgekeerd). 

Champignons in dunnen plakjes met een halve theelepel olie bakken. Als ze bijna bruin 

zijn de in stukjes gesneden stelen van de groene asperges meebakken. De kopjes pas 

toevoegen als alles bruin is. Vuur uit en rucola toevoegen.  

 

Kappertjes in stukjes snijden en mengen met mierikswortelsaus, citroensap en kwark. 

De zalm heeft de meeste tijd nodig. 10 tot 15 minuten, afhankelijk van de dikte van de 

vis. Zorg dat de champignons gelijk met de zalm de pan in gaan, dan heb genoeg tijd om 

de asperges te snijden en saus te maken. Als je niet lijnt, kun je er pasta bij eten.  

En nu maar hopen dat Dukan dit allemaal goed vindt. 

Dag vijf en zes in een keer 
 

Het weekend was vol met gezelligheid. Twee feestjes dit 

weekend. Zonder wijn? Dat gaat natuurlijk niet. Gelukkig 

wel met veel minder wijn. Maar ik kan het niet zonder. 

De Spaanse familie is er, dan moet er wel geproost 

worden! 

De weegschaal straft meteen. Een kilo ingeleverd. Dat klopt wel ongeveer. 6 glazen wijn, 1 liter, is ook een 

kilo. Weten we dat ook weer. Maar wel jammer. Verder alleen maar braaf geweest. 

 

Witte asperges met ham en ei zonder boter en zonder aardappelen. Groene asperges met zalm en een kwark 

sausje en zonder pasta. Als je maar lekkere dingen eet is diëten echt geen straf!! 

 

En nu weer aan het overheerlijke (niet cynisch) ontbijt: yoghurt, kwark en pruim. En het belangrijkste product 

van Dukan: haverzemelen.  

 

 

 

 

  

zondag 26 mei 
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Beweging hoort erbij 

Een heel belangrijk onderdeel van afvallen is regelmatig bewegen. Hoeveel beweegt een mens 

normaal? Er zijn dagen dat dat beperkt is tot het in en uit de auto stappen. Geen goede basis voor 

afvallen! Ik woon in een mooie omgeving. Geen probleem om elke dag naar buiten te gaan. Toevallig 

is het ook nog eens een goede oefening voor mijn voet om dat rennend (joggend) te doen.  
Dus gewoon doen! 

 

 

You can Dukan 

Iedereen kan diëten als hij dat echt wil. En ik wil het echt, 

dus ik kan het. Alleen zo jammer dat mijn weegschaal me 

daarin niet ondersteunt. Ik probeer echt heel braaf te zijn. 

Alleen eiwit en groenten, zoals dat beschreven staat in de 

cruise fase. Dus geen wijn. Geen brood. Geen fruit. En dat 

in de aardbeien-tijd!!!!  

De weegschaal is onverbiddelijk. Ik ben wel lichter dan ik 

was begonnen, maar slechts een paar ons. Oké, gisteren 

was ik uit eten met een vriendin in Utrecht. Even 

bijpraten. Eén glaasje wijn en verder schelpjes met sla. 

Erg lekker trouwens (recept volgende keer). Blijkbaar kan 

een glas wijn alle inspanningen van een hele dag weer 

teniet doen (net als een fles, de inspanningen van het 

hele weekend). 

Ik weet zeker dat het me gaat lukken, dus ik worstel 

vrolijk verder. Ik moet niet teveel lezen in het boek, want 

het gaat echt nog wel een tijdje duren, voor ik in de 

volgende fase belandt. En dan komen er pas weer 

‘feestmaaltijden’ met pasta, wijn en andere lekkere 

vetmakers. 
 

dinsdag 28 mei 

woensdag 29 mei 

http://margovonk.wordpress.com/2013/05/29/you-can-dukan/
http://margovonk.files.wordpress.com/2013/05/20130528-212439.jpg
http://margovonk.files.wordpress.com/2013/05/20130528-212450.jpg
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Vliegen  

Natuurlijk hoop je dat de kilo’s eraf vliegen als je 

dieet. De termen die Dukan gebruikt doen me 

denken aan het evenwicht van een vliegtuig in de 

lucht. De vier fasen van het dieet heten: aanval, 

cruise, stabilisatie en volharding. 

Onmerkbaar ben ik van de aanval overgegaan 

naar de cruisefase. De eerste periode, die 1 dag 

tot 10 dagen kan duren, bestaat uit alleen maar 

eiwit eten. In de tweede fase komt daar groente (in beperkte mate) bij. En hoe lekker eiwitten ook 

verpakt kunnen zijn, het voelt toch als ‘ongezond’. En het valt natuurlijk ook wel erg op in 

gezelschap als je alleen maar de garnalen uit de salade pikt. In deze cruisefase is het dan ook veel 

makkelijker om een maaltijd samen te stellen. En de variatie maakt het ook lekkerder! 

De cruisefase gaat door tot je het gewenste gewicht bereikt hebt. Dat is voor iedereen anders. 

Mijn ideale gewicht is het gewicht dat ik de eerste 30 jaar van mijn leven had. Een onbereikbaar 

ideaal: tussen de 50 en de 55 kilo. Gewenst wordt dus een second best doel, een gokje. 65 kilo? Ik 

ga ervoor! 

Inmiddels ben ik trouwens wel meer dan 1 kilo kwijt. In ruim een week. Dus met dit tempo heb ik 

nog twee maanden te gaan.. 

 

Zondigen mag niet  

In het begin van een dag is het eigenlijk helemaal niet moeilijk om je aan een 

dieet te houden als je toch al niet zo’n grote eter bent. Ontbijt sla ik meestal 

over. Lunch is summier. Maar aan het eind van de middag begint het grote 

snaaien. Tijdens het koken, snoepen van de ingrediënten en ‘s avonds wijn 

met een stukkie kaas.  

Nu gaat dat heel anders. Regelmaat is het begin van lijnen. De dag begint met 

yoghurt met haverzemelen. Zeg maar: een laagje beton. De lunch bestaat uit 

smakelijk verpakte eiwitten met kwark. Dankzij deze stevige start is het niet 

moeilijk om ‘s avonds niet meer te eten dan wat er mag. En als ik dan toch 

nog honger heb, troost ik me met een plakje gedroogde ham – zonder het 

vetrandje!  

Eigenlijk mag je bijna alles. Alleen zijn water, koffie en thee de enige dranken 

die ik mag nuttigen. Zondigen mag niet. Of toch maar even een roseetje met 

de buurvrouw? 

Glaasje rozen 

vrijdag 31 mei 

donderdag 30 mei 
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Denk als een slank mens 
Het is onmogelijk om de hele 

dag met je dieet bezig te zijn, 

maar je kunt wel proberen om 

te denken als een slank mens. 

Dus geen tweede keer 

opscheppen of inschenken. 

Geniet van wat je wel mag ! 

 

500 woorden van Dukan en 50 woorden van mij 

Geen honger, dat is het grote voordeel van het dieet van Dukan. Je mag 

onbeperkt eten  uit een lijst van 100 producten, mits je je aan een aantal 

basisregels houdt. 

 

Regel 1: elke dag anderhalf tot drie eetlepels haverzemelen. 

De belangrijkste regel: elke ochtend start met een ontbijt met haverzemelen 

(anderhalf tot drie eetlepels). Je kunt er een pannenkoek van bakken of het door 

de yoghurt gooien. Voeg daar niet onbeperkt fruit, honing of andere suikers aan 

toe. Een beetje vers fruit of jam om het lekker te maken kan geen kwaad. 
 

Regel 2: drink heel veel water. 

Water geeft je sneller een vol gevoel bij de maaltijden en helpt je lichaam de afvalstoffen die vrijkomen bij 

afvallen beter af te voeren. 

 

Regel 3: beweeg zo veel mogelijk. 

Elke beweging is goed. Een half uur wandelen per dag is al genoeg. Meer is beter. 

 

Regel 4: houd je aan de lijst van 100 producten in de eerste en tweede fase. 

Als je start met het dieet, eet je 1 tot 10 dagen alleen eiwitproducten. Dit is de eerste fase.  

In de tweede fase breid je je dieet uit met groenten (alleen producten uit de lijst van 100).  

Dagen met alleen eiwit worden afgewisseld met dagen met eiwit en groenten tot je je juiste gewicht bereikt 

hebt. 

 

Regel 5: bouw je dieet langzaam af in fase en drie en vier 

Als je juiste gewicht hebt, kun je over naar de derde fase. Je mag langzaamaan wat meer. Die fase is 

bedoeld om je gewicht te stabiliseren door je eetgewoonten blijvend aan te passen. Dit is de fase met twee 

feestmaaltijden per week. In die feestmaaltijden mag je produkten buiten de lijst. Deze fase duurt net zo lang 

als het gewicht dat je bent gedaald maal tien dagen. En tenslotte de vierde fase ‘for live’. Voor de rest van 

je leven een dag in de week alleen eiwit. En elke dag haverzemelen en voldoende water en beweging. 

 

De lijst van 100 producten 

Vlees(waren): biefstuk, runderfilet, entrecote (zonder vette rand), rosbief, biefstuk van de dikke lende, kalfs- 

of lamstong, bresaola (gezouten en gedroogd staartstuk), kalfsschnitzel (zonder paneerlaag), kalfskotelet, 

niertjes, runder-, kalfs-, varkens-, kippen- of paardenlever, hamblokjes (zonder vet), magere bacon, 

paardenvlees, varkenshaasje, lamsvlees (zonder vet), wild, konijn. 

Vis: zeebaars, kabeljauw, schar, tong, harder, schelvis, heek, heilbot, haring, makreel, zeeduivel, schol, koolvis, 

zalmforel, rode mul, zalm, sardines, zeebrasem, rog, zwaardvis, tonijn, tarbot, wijting, viskuit. En alle varianten 

gerookt of uit blik (mits niet uit de olie). 

Schaaldieren: inktvis, clams, kokkels, krab of surimi krab, rivierkreeft, Hollandse garnalen, kreeft, grote 

garnalen, mosselen, oesters, steurgarnalen, Sint-Jakobsschelpen, Noorse garnalen, wulken. 

Gevogelte: Kip, piepkuiken, kippenlever (wel vet), parelhoen, struisvogel, duif, kwartel, kalkoen. En eieren van 

al deze vogels. 

Melkproducten: cottage cheese, fromage frais, yoghurt, magere kwark, magere melk. 

Plantaardig: tofoe, artisjokken, asperges, aubergine, rode bieten, broccoli, kool (alle soorten), wortels, witlof, 

courgette, komkommer, venkel, sperziebonen, prei, paddenstoelen, uien, palmhart, paprika, pompoen, radijs, 

rabarber, sla (alle soorten), sojabonen, spinazie, koolraap, snijbiet, tomaten, koolraap. 

--- Dit is het begin van lijnen met een knipoog. Als je meer wilt lezen, kan dat op mijn blog 

(www.margovonk.nl) of door het boek ‘Weekend, feestjes en di-eten’ bij mij te bestellen --- 

 

http://www.margovonk.nl/

