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Internetdating Tips Voor 

Mannen 
 

---- Disclaimer ---- 

 

In deze guide leer je hoe je goed wordt in internetdating. Je 

leert dus wat je moet doen om er ZELF goed in te worden.  

 

De stap-voor-stap berichtjes kan je hieronder ook vinden, 

maar let op dat je moet oefenen voordat je echt veel 

resultaat krijgt. Er zijn namelijk zoveel berichten die vrouwen 

je kunnen sturen dat elke situatie anders is, en er geen 

‘standaard’ antwoord is. 

 

Daarom zal de nadruk hier vooral liggen op het proces wat je 

nodig hebt om goed te worden. 

 

----- Einde Disclaimer ----- 

 

Toen ik de houten deur van het bruine café opendeed, 

schoot er een gedachte in m’n hoofd naar boven. Een 

glimlach toverde zich vanzelf op m’n gezicht. “Wow. Ik zat er 

goed naast.” 

Het was niet de eerste keer dat ik hier kwam voor een date. 

Zelfs niet de eerste keer deze week. Voor originaliteit win je 

namelijk geen punten op een date. Het wordt er niet 

makkelijker door, ze gaat je niet leuker vinden en je moet 
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elke keer een nieuwe barman vinden die doet alsof hij je 

kent. 
 

Dus zo kwam het dat ik voor de 4e keer die maand een date 

had in dezelfde kroeg, bij dezelfde barman, op hetzelfde 

tijdstip. Alleen dit keer was er één ding anders. Op aanraden 

van Tim had ik een datingprofiel aangemaakt op internet en 

had ik mijn 2e internetdate ooit. Ze had het initiatief 

genomen en mij een bericht gestuurd.10 berichten later 

hadden we afgesproken op een dinsdag. 9 uur.  

Van haar foto had ik kunnen opmaken dat haar BMI ergens 

tussen de 15 en 30 moest liggen (als je niet weet wat dat is, 

dat is ongeveer het verschil tussen een plank en een 

nijlpaard). Er waren geen foto’s van haar lichaam op haar 

profiel. Toch had ik gewoon afgesproken, alle risicosignalen 

negerend. Op weg naar de date realiseerde ik me dat en dus 

bereidde ik me voor op een verschrikkelijke date. Zo eentje 

waarbij je na een half uur doet alsof je opeens weg moet 

omdat je je kat eten moet geven. 

 

Toen ik de deur open deed en mijn blik naar binnen ging, op 

zoek naar een groot gevaarte, was dat nergens te bekennen. 

In plaats daarvan zat er een van de knapste vrouwen die ik 

ooit had gezien bij de bar. Vormen waar je als man blij van 

wordt. Op dat moment moest ik lachen. Ik dacht aan al die 

keren dat ik had gezegd dat internetdating voor mannen 

met een fetish voor dikzakken was. Ik had er goed naast 

gezeten. Karma had me dat op vervelendere manieren 

kunnen laten zien, dan een date met een half Nederlands 

half Colombiaans model (waar ik later achter kwam). Ik 
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realiseerde me, dat internetdating nog niet zo slecht is, als je 

denkt. 
 

Twee weken daarna deed ik niks anders dan het maken en 

testen van een datingprofiel, een profielfoto en berichten 

om zo’n effectief mogelijk online te daten. Na tientallen 

dates, honderden berichten en 17 verschillende profielen, 

ontdekte ik  de formule waarmee ik met niks doen berichtjes 

kreeg, en na een uurtje tijd meerdere dates had geland voor 

de week. Het opvallende was dat ik er ook technieken van 

leerde waardoor ik ook minder tijd kwijt was aan sms’en. Op 

de een of andere manier leek het alsof vrouwen hun best 

gingen doen om met mij af te spreken in plaats van 

andersom. Zo kwam het dat Tim mij in Juni 2013 vroeg om 

dit hoofdstuk te schrijven, wat ik maar al te graag doe. Maar 

eerst een disclaimer. 

 

“The world ain’t all sunshine and rainbows’ 
 

Het eerste wat je moet realiseren als het om internetdating 

gaat, is dat je met een avond uitgaan meer succes hebt dan 

dat je 4 uur achter je computer gaat internetdaten. 

Misschien dat je je kan voorstellen dat veel vrouwen die 

uitgaan wat ‘extroverter’ zijn en vrouwen op datingsites wat 

introverter.  En nee, dat vrouwen op een datingsite engeltjes 

zijn vergeleken met de vrouwen die wel de deur uit gaan, is 

niet waar.  

Maar ze zijn wél wat voorzichtiger, dus je zal veel meer 

vrouwen moeten benaderen dan je normaal met uitgaan 

doet. Gelukkig hoeven we daar online dankzij de ‘knip en 
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plak berichtjes’ uitvinding weinig voor te doen.  

 

Oh. Vergeet de belangrijkste vuistregel niet. Online proberen 

vrouwen (en mannen ook), zich beter voor te doen dan ze 

zijn. Het kan gebeuren dat ze wat oude foto’s op haar profiel 

gebruikt en sindsiden wat is aangekomen. 
 

Maar laat me je niet ontmoedigen. Als je goed uitkijkt 

voordat je op date gaat, kom je nog steeds veel leuke 

vrouwen tegen. Vooral het ‘alleenstaand en 30’, is veel 

vertegenwoordigt. Naast de iets oudere categorie is er nog 

een andere categorie die je wilt aanspreken. De verlegen 

meisjes. Vaak wat jongere vrouwen die te verlegen zijn om 

uit te gaan en daarom zich inschrijven op een datingsite. Een 

andere categorie is de borderliners. Tim’s favoriet. De laatste 

categorie (en vaak de leukste) zijn de internationals. Vooral 

op internationale datingsites kom je vaak expats, studenten 

en au pairs tegen die een jaar in Nederland blijven. Soms 

hebben ze weinig aansluiting of vrienden om mee uit te 

gaan. Aan jou om ze wat ‘aansluiting’ te geven. 

 

Hoe je goed wordt in online dating  

 

Kijk, het grootse probleem bij de meeste internetdating 

boeken is dat je een lijst met zinnetjes krijgt, waarmee je het 

maar moet doen. Dat is heel leuk, totdat je ze gaat 

uitproberen. Wat er namelijk gebeurt is dat je een paar 

berichtjes stuurt, en dat je steeds bij elk berichtje van haar 

dat je terug kijkt, niet weet wat je moet doen omdat wat ze 
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terug stuurt niet in je boek staat. Ten eerste kost dat je 

gruwelijk veel tijd, want vrouwen hebben de gave om nooit 

helemaal hetzelfde bericht terug te sturen dat je had 

gehoopt. Helaas zijn ze toch iets minder voorspelbaar. Ten 

tweede betekend dit dat je in andere situaties ook niet weet 

wat je moet doen, omdat je nog geen zinnetje hebt gelezen 

wat je kan gebruiken. 
 

Voorbeeld: Je hebt een standaard berichtje voor vrouwen 

met aparte namen. 
Jij stuurt: “Hoi :) Ik weet niet of we matchen hoewel je me 

interesseert met je stoere ‘I’m cool’ lach. PS: Ik ben Sander” 
 

Je verwacht dat ze iets terug stuurt in de trend van: “Haha 

dankje, ik ben Zofia, jij hebt ook een leuke lach, ik ben nog nooit 

als stoer beschreven..” 
Je antwoord zou dan iets zijn van: “Hoi Zofia, coole naam.. 

Russisch of Pools… Ik denk Pools;) je maakt me nu wel benieuwd 

of je ook stoer bent” 

Maar als ze terug stuurt: “Haha dankje, jij hebt ook een leuke 

lach, maar waarom vind je stoere vrouwen zo leuk?” Dan weet 

je even niet wat je moet antwoorden. Je kan niet alles 

voorbereiden.  

 

Daarom leer je de systemen die achter de berichtjes zitten. 

Belangrijkste is zelfs hoe je het leert. Dus ja, je krijgt veel 

voorbeelden, maar geen 15 A-Z berichtjes die op elke vrouw 

werken. Vrouwen zijn helaas te onvoorspelbaar. Een ander 

punt is dat je het uiteindelijk toch niet vol kan houden, 

omdat je voorraad berichtjes of zinnetjes ophoud.  
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Zo sprak ik een keer met een man die zij dat hij nooit lange 

relaties had, omdat hij maar 10 uur aan van te voren 

voorbereide zinnetjes en berichtjes in z’n hoofd had zitten. 

Als hij tegen ene vrouw praatte gebruikte hij alleen dat. 

Daarna was het op en wist hij niet meer wat hij moest 

zeggen. Wil je echt zo iemand worden? Of wil je de leuke 

man worden die in elke situatie zijn woordje klaar heeft? 
 

Je mag zelf kiezen, maar hier ga je leren hoe je dat laatste 

wordt. Grappig genoeg is internet dating daar handig voor. 

Dat is omdat je makkelijk veel gesprekken kan krijgen en zo 

kan leren hoe je goede berichtjes schrijft. Als je dat geleerd 

hebt, is het later een stuk makkelijker om die date te krijgen 

met die vrouw die je haar nummer gaf in de kroeg. 
 

Waarom ik op één dag een date had in 

Stockholm, Kaapstad en Sydney. 
 

Sinds ik begon met internetdaten heb ik tientallen dates 

gehad – en afgezegd - in Zweden, Finland, Zuid-Afrika, 

Amerika en Australië. Dat komt omdat (leren) internetdaten 

in Nederland niet zo.. ‘rendabel’ is als je denkt.  

 

De laatste paar jaren zijn datingsites als paddenstoelen uit 

de grond geschoten. Ze verdienen namelijk veel geld aan de 

dure lidmaatschappen. Blijf weg van die betaalde 

Datingsites. Wacht tot je bankrekening leeg is en je viagra 

spam krijgt zodra je je email hebt ingevoerd. Vaak zijn die 
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sites nog leger dan het hoofd van de gemiddelde gebruikers 

(vooral mannen) van die sites. Daarnaast zijn er te weinig 

echte vrouwen om dates mee te krijgen. Daarnaast heb je 

een tijdje nodig om te leren wat voor aanpak het best werkt, 

dus betaal je klauwen vol geld om te oefenen op nep-Olga’s 

uit Rusland.  

 

We gaan eerst oefenen met internetdating 

 

Daarom gaan we eerst oefenen op gratis datingsites. Daar 

kunnen we gratis een profiel schrijven, onze beste foto 

uitzoeken en berichtjes uitsturen. Zo krijg je het online daten 

makkelijk onder de knie en heb je later meer leuke dates.  

 

We willen dus een datingsite waar we gratis kunnen oefenen 

met een hoop vrouwen. Als we het dan eenmaal onder de 

knie hebben, schrijven we ons in op een betaalde datingsite. 

Daar gebruiken we onze geteste technieken om leuke dates 

te krijgen. 

 

Wat ik deed - en wat we straks gaan doen - is ons inschrijven 

op een internationale datingsite. 
We gaan honderden berichten sturen, leren wat werkt en zo 

worden we langzaam aan beter met internetdaten. Wanneer 

je dan eenmaal op een Nederlandse site een betaald profiel 

neemt, gaat het je net zo makkelijk af als onveilige seks. Het 

gaat niet altijd goed, maar meestal wel. 
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Je vraagt je vast af “Waarom zou ik al die moeite nemen om 

berichtjes te sturen naar de hele vrouwelijke bevolking van 

Stockholm als ik net zo makkelijk direct op een Nederlandse 

site aan de slag kan? Je hebt inderdaad gelijk dat zoiets 

sneller werkt. Echter dat gaat goed totdat je twee weken 

verder bent en ongeveer alle 300 vrouwen in de buurt een 

bericht hebt gestuurd. Als je dan geen berichten hebt getest 

en er 300x geen antwoord terug krijgt, wordt het lastig om 

daar zelfs maar 3 dates uit te halen.  

 

Daarom sturen we eerst al die berichten eruit op 

buitenlandse sites. Zo kunnen we de meest aantrekkelijke 

profielfoto selecteren, de meest rakende profieltekst 

schrijven en de berichtjes gebruiken die voor het grootste 

aantal dates zorgen. 
Omdat we veel berichtjes moeten sturen voordat we met 

zekerheid weten wat het best werkt, registreren we ons op 

internationale datingsites. Zo hebben we genoeg vrouwen 

waarop we kunnen oefenen.  

 

Registreren op een datingsite: 

 

De drie grootste gratis datingsites zijn Badoo, Plenty of Fish 

en Okcupid. Wij beginnen op Okcupid (OKC), omdat het 

makkelijk te gebruiken is en je geen betaald membership 

nodig hebt. Verder krijg je alle functionaliteiten gratis en kan 

je een ton berichten sturen. Daarnaast kan je gewoon (wat 

niet op Nederlandse sites kan) telefoonnummers versturen 

in berichten.  
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OKCupid, ons internetdating walhalla 
 

Ga naar OKC.com, en vul de eerste pagina in met Gender, 

Orientation en Status. Vul op de volgende pagina je 

geboortedatum, naam en emailadres in. Vul bij ‘country’ een 

land naar keuze in. Ik raad United States, United Kingdom, 

Finland, Sweden of Norway aan. Dat zijn de landen waar de 

vrouwen vergelijkbaar zijn aan de Nederlandse wat gedrag 

betreft.  

 

Zoek de naam van de grootste stad in dat land op (of de ZIP 

code als je voor USA gaat) en voer die in. 
 

Vul daarna je wachtwoord in.  

 

Boks. Je hebt nu je account gemaakt. 

 

Stap 1: Maak een Awesome Profielfoto 
 

Belangrijkste eerst, je profielfoto. Misschien denk je dat een 

foto niet veel uit maakt en dat het allemaal om je 

persoonlijkheid gaat. Grappig genoeg zijn vrouwen zijn in 

ieder geval online oppervlakkiger dan je denkt. Maar als je 

de trucjes die je straks leert snapt, kan je ervoor zorgen dat 

je de sleutel hebt tot het geheim van profielfoto’s. Dan is dit 

het makkelijkste wat er is. Zelfs met een leeg profiel maar 

geweldige foto’s kom je dan een heel eind. 
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Ik weet nog de eerste keer dat Tim me zijn foto’s op z’n 

profiel liet zien. Ik proestte het uit van het lachen. De foto’s 

waren belachelijk. Voorbeeld: Tim met een stripper op de 

foto. Hun hoofden zijn 5cm uit elkaar, alsof ze op het punt 

staan te zoenen. Onderschrift: “Mijn beste vriendinnetje”. 

Dat gevolgd door foto’s van Tim die oude omaatjes de straat 

over helpt steken en Tim die een presentatie geeft voor een 

grote zaal. En z’n profielfoto? Tim halfnaakt met een baby in 

z‘n armen. 

 

----Bekijk HIER Tim’s Dating Profiel Tekst---- 
 

Het resultaat? Iedere vrouw was geïntrigeerd en geen één 

kon het laten om te vragen of dat Tim’s baby was. 

 

Op de een of andere manier kan je bij mensen onbewust 

een indruk achter laten door  ze foto’s te laten zien. 

Bijvoorbeeld de volgende foto’s: 

Een foto met familie? “Hij is vast te vertrouwen.” 

Het middelpunt van de aandacht of ergens spreken voor een 

grote groep mensen. “Hij moet wel populair zijn. Wat zou hij 

daar doen?” 
Een foto met een andere vrouw? “Hij is vast erg aantrekkelijk 

en gewild. In ieder geval geen loser.” 

 

Laten zien is beter dan beweren 

Als je goed hebt opgelet zie je dat de foto’s van Tim wat extra 

karakter laten zien. In plaats van dat je op je datingprofiel 

zegt dat je te vertrouwen bent, dat je populair bent of dat je 

http://versiercoach.nl/leuke-profieltekst-datingsite/
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aantrekkelijk bent, laat je het zien op foto’s.  

 

Dit is hetzelfde als de Tellsell reclames die sommige mensen 

kijken op donderdagochtend. In plaats van te zeggen dat 

hun nieuwste fitnessapparaat met gepatenteerde 

‘musclefiber technologie’ werkt, worden er mensen aan het 

woord gelaten die laten zien wat het voor hun heeft gedaan. 

Ook al is het bullshit, het komt net wat beter over als je laat 

zien dat het zo is in plaats van dat je het beweert. 
 

Omdat je meestal de mogelijkheid hebt meerdere foto’s te 

uploaden, is het goed om naast je profielfoto wat extra foto’s 

the uploaden waarop je een van die eigenschappen toont. 

Ga dus eens op de foto met een vriendin, of anders een 

vrouw als je uit bent. Foto’s met baby’s, familie en dieren 

werken ook altijd goed. Zorg dat je er tenminste 3 op hebt 

staan.  

 

Daarnaast wil je een goede foto van jezelf. Deze foto ga je als 

profielfoto gebruiken. Op Okcupid kan je bijvoorbeeld geen 

babyfoto’s gebruiken. Niet nodig, maar je kan ze 

bijvoorbeeld wel als whatsapp profielfoto gebruiken of op 

andere datingsites. Op de sites waar je alleen zelf op mag 

staan, wil je dus het liefst een foto waar mensen veel op 

klikken, zodat je veel vrouwen krijgt die jou een bericht 

sturen.  

 

Een goede profielfoto – volgens de wetenschap 
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Misschien dat je net als mij het probleem hebt gehad dat je 

geen flauw idee hebt of je profielfoto nou goed is of niet. 

Meestal was voor mij het aantal likes dat ik kreeg op 

Facebook een indicator.  Dan pakte ik gewoon maar een foto 

die ik er mooi uit vond zien. Maar ik wist nooit wat nou de 

beste foto was. Lachen of niet? Poseren of spontaan? Met 

vrienden of zonder? 
 

Gelukkig heb ik daar een antwoord op gevonden. Op de blog 

van Okcupid, OK Trends, heeft Christian Rudder data 

geanalyseerd van zijn datingsite. Hij keek naar berichten die 

verstuurd werden en koppelde dat aan informatie van de 

profielen.  Je kan bijvoorbeeld op zijn blog vinden welke 

vraag je moet stellen om erachter te komen of ze met je naar 

bed gaat op de eerste date. Het blijkt bijvoorbeeld dat als je 

haar vraagt of ze van de smaak van bier houd, je vaak weet 

of ze met je naar bed gaat op de eerste date of niet. Als ze 

‘Ja’ zegt, is er ongeveer 70% kans van wel, tegenover 40% in 

het andere geval. Ook blijkt dat als jullie het eens zijn op de 

vraag “Hou je van horror” films,  jullie meer kans hebben om 

een succesvolle relatie te krijgen. Grappig hè? 

 

----Lees hier meer over profielfoto’s in een blog metTinder 

Tips ---- 

 

Omdat het veel leesvoer is heb ik hier voor jou de 

belangrijkste dingen samengevat. Gebruik deze 4 punten 

voor het maken van je profielfoto. 

 

http://versiercoach.nl/tinder-ervaringen/
http://versiercoach.nl/tinder-ervaringen/


www.versiercoach.nl 

 

13 

 

1. Vrouwen zijn jaloers, zelfs achter hun 

beeldscherm 

Foto’s waarbij je niet lacht en geen oogcontact maakt met de 

camera trekken meer vrouwen aan. Misschien omdat het 

wat mysterieus is. Als je daarentegen geen oogcontact 

maakt met de camera, maar flirterig kijkt, blijk je ongeveer 

3x zo weinig slagingskans te hebben. Vrouwen zijn jaloers, 

zelfs achter hun beeldscherm. 
 

2. Profieloto’s met een dier, óf zonder shirt, krijgen 

meer berichtjes 

Het blijkt dat je meer berichtjes krijgt als je een profielfoto 

met een dier of met een sixpack hebt. Helaas mag je deze 

foto’s niet gebruiken als profielfoto op veel datingsites (bv. 

Relatieplanet). Een foto met een dier is makkelijk gemaakt, 

met een sixpack wat minder makkelijk als je er geen hebt. 

Als je dik bent, maak dan gewoon een foto met de poes van 

je buurvrouw (de huisdier variant). 

 

3. Foto’s gemaakt met een spiegelreflex camera 

scoren beter. 

Scherpere foto’s zijn beter. Vergeet die 8 megapixel camera 

van je iPhone dus en maak  foto’s met zo’n hip spiegelreflex 

ding. Maak de achtergrond onscherp. Als je niet weet hoe dit 

moet, heb je vast wel iemand in je omgeving die kan filmen 

of foto’s kan maken. Huur desnoods een spiegelreflex 

camera (met een 50mm, 1.2f lens). Kost een paar tientjes, 

maar het is een mooi excuus om alle vrouwen in je telefoon 

te appen dat je een fotoshoot hebt. Als je echt te lui bent om 
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dit te doen, huur dan een fotograaf in voor een 

professionele fotoshoot. 
 

4. Licht is belangrijker dan je denkt. 

Foto’s die gemaakt zijn rond zonsopgang en zonsondergang 

blijken iets meer berichten te krijgen. Vaak staat de zon dan 

lager en is minder fel, dus heb je betere foto’s. Oh en een 

flits? Niet gebruiken, dan lijk je 7 jaar ouder. 
 

Goedkoop zelf je profielfoto maken 

Je kan natuurlijk zo’n foto laten maken bij een professionele 

fotograaf, maar je kan het ook gewoon zelf doen. Bij 

www.budgetcam.nl kan je voor 60 euro een camera huren, 

met een 50mm lens (nodig voor scherpe foto’s met veel 

blur). Neem een goede vriend van je mee, en ga een paar 

uurtjes foto’s maken aan het eind van de dag.   

 

Hoe kies je jouw beste profielfoto 

Je hebt nu wat foto’s gemaakt, maar hoe kies je daarvan de 

beste uit? Upload eerst 4 tot 6 foto’s op je OKcupid profiel. 

Liefst foto’s die je wil gaan gebruiken als profielfoto. Ga dan 

naar je profiel toe en klik op ‘Photos’.  Zoek het kopje ‘My 

Best Face’ en klik op ‘Try It Out’. 

 

Vul een paar hokjes in over je voorkeur en ga verder. Nu 

moet je foto’s van vrouwen beoordelen. Op het moment dat 

jij dat doet, doen ook honderden vrouwen overal ter wereld 

hetzelfde. Ze beoordelen je foto in één oogopslag en zo krijg 

je een overzicht te zien welke foto het vaakst gekozen is. Je 
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kan zo foto’s vergelijken. Je ziet bijvoorbeeld een verschil in 

foto’s  waarbij je NAAR de camera kijkt en waar je wegkijkt. 

Zo kan je steeds foto’s tegen elkaar testen, om te kijken 

welke jouw beste foto is.  

 

Tip 1: Test eerst 2x een grote groep foto’s. Zo krijg je 

een beetje een idee welke het beste zijn, en kan je die verder 

testen. Door het twee keer te testen verklein je de kans dat 

je door toeval een goede foto weggooit.  

 

Tip 2: Test je beste foto’s tenminste 5x. 

Toen ik een foto ging testen kreeg ik deze resultaten: 87, 81, 

69, 77, 79. Zoals je ziet zit er wat verschil in. Misschien dat je 

net wat mazzel hebt en denkt dat de foto GEWELDIG is 

omdat je toevallig hoog scoort. Of je foto wordt toevallig laag 

gescoord waardoor je een potentiële goudmijn aan dates 

weggooit. Daarom test je foto’s 5x. Tel alle scores bij elkaar 

op en deel ze door 5. Dan heb je een gemiddelde wat je kan 

vergelijken met andere foto's.  

 

Trek er een paar uurtjes voor uit, en je weet voortaan welke 

foto’s je op je datingprofielen moet gebruiken, maar ook 

welke het best zijn voor je Facebook, Whatsapp en andere 

profielen. 

 

Stap 2 Schrijf een Rakende Profieltekst 

 

Toen ik klein was ging ik altijd op vakantie mountainbiken. Ik 

dacht dat het hartstikke origineel was en vertelde dat soort 
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dingen graag. Dus ook op mijn eerste datingprofiel. Hoeveel 

mannen kunnen er nou zijn die mountainbiken. Ik moet wel 

vet origineel zijn.  

 

Totdat ik zag hoeveel mannen zoiets origineels hebben. 

Iedereen heeft wel een hobby of sport die soort van uniek is. 

En dat betekent dat unieke dingen, normaal zijn. Dus 

probeerde ik het anders. Een profiel met wat grapjes. Mijn 

nieuwe profiel begon zo:  

 

“Jij. Haal eerst een sandwich voor me. Als je dan terug bent, lees 

dan m’n profiel.  

 

Nee serieus. Ik HOU van sandwiches, kan je voor mij de 

LEKKERSTE sandwich ooit maken? Dan ben ik tot over m’n oren 

verliefd op je en dan maakt het niet meer uit of je een 

neurotische controlfreak bent die mannen misbruikt.. ik kan het 

allemaal hebben voor een goede sandwich;)”  

 

Dat gevolgd door een flauwe combinatie van 

sandwichgrappen en wat feitjes over m’n leven.  

 

Hoe werkte het? Best aardig. Zo af en toe had ik er wel een 

date door. Het meisje van het verhaal aan het begin van het 

hoofdstuk, heb ik zo ontmoet. Ze stuurde mij zelfs eerst een 

berichtje. 

 

Je kan je misschien voorstellen dat een profiel vol 

sandwichgrappen niet het ultieme aantal dates opleverde. 

Toen ik dus bij Tim langsging, hebben we als een stelletje 
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nerds honderd berichten gestuurd naar vrouwen over de 

hele wereld. We gebruikten 6 verschillende profielen en 

testten zo de verschillende versies tegen elkaar. Dat allemaal 

door gewoon een checklist af te werken. We ontwikkelden 

een systeem waardoor we elk profiel konden omtoveren tot 

machine die dates regelde. 

 

Date Profiel Checklist  

1. Grappig 

2. Social proof 

3. Oprechtheid (hoeft niet oprecht te zijn) 

4. Zogenaamde kieskeurigheid 

5. Call to Action 

 

Grappig 

 

De techniek hiervoor is. 2 serieuze dingen, dan een 

grappig/absurd ding. Zo zorg je voor contrast. Mensen zien 

het niet aankomen, waardoor het grappig is. Op de een of 

andere manier werken dingen zo. Hoe harder het contrast is, 

hoe beter. 
 

“Ik zoek iemand die leuk, slim, gezellig, sociaal, intelligent en 

elegant is… of iemand die goed kan pijpen” 

 

Simpel trucje. Zeg steeds wat serieus en haal het in de 

laatste zin naar onderuit door iets belachelijks, flauws of 

over-the-top seksueels te zeggen. Garantie voor een lach op 

ieders gezicht. 
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Social Proof 

 

Social proof is laten zien dat je populair en gewild bent. Je 

moet je even onderscheiden van de horde mannelijke nerds 

die als eerste bericht sturen: “Heb je ook een webcam?”  

 

Social proof in je profieltekst is het verlengde van social 

proof krijgen door foto’s met dieren, andere vrouwen en 

familie te plaatsen. Ook hier geld dat je niet direct moet 

zeggen dat je populair en sociaal bent, maar het laat zien. 

Waar we dat eerst met foto’s deden, doen we dat nu met 

verhalen. 

 

Voorbeeld 1 : “Toen ik vorige week een vriendin moest helpen 

verhuizen. Zat iedereen aan tafel met elkaar te overleggen - hoe 

pak je een verhuizing zo gestructureerd mogelijk aan?” 

 

Tim gebruikt hier een bullshit verhaal waar hij een goede 

eigenschap (sociaal) in verwerkt. 
 

Voorbeeld 2: “Ik heb veel vrouwelijke vriendinnen - gewoon 

vriendinnen - Als je daar onzeker of jaloers van wordt. Reageer 

dan met de nodige terughoudendheid.” 

 

Je kan het ook expliciet zeggen. 
 

Voorbeeld 3: “Vriendschap hoef ik niet, vrienden heb ik wel. 

seks ook trouwens...” 
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Of nog explicieter. Belangrijk is dat het steeds gecombineerd 

is met’een standaard hebben’. Als je expliciet vertelt dat je 

veel seks hebt, werkt het niet. Maar als je zegt dat je het niet 

hoeft, impliceert dat je het wél hebt. 

 

Oprechtheid 

 

Dit is zo’n puntje waar je met ‘doen alsof’ ook wel wegkomt. 

In een zee van profielen met sandwich grappen en verhalen 

over mountainbiken, kan je met oprechtheid uniek zijn. 

Oprechtheid is gewoon eerlijk zijn. Niet overdrijven maar ook 

de kleine onvolkomenheden aan iemand laten zien.  

 

We kijken even naar Tim’s datingprofiel als voorbeeld:  

“MIJN MANKEMENTEN: 
- Wat andere mensen van mij vinden is belangrijk. Wie wil er nou 

niet aardig gevonden worden? 

- Voor ik na bed ga zet ik eerst het nachtlampje aan voordat het 

grote licht uitgaat. Ben geen held in het donker. 

- Afspraken zijn voor mij heilig. Wat er ook gebeurt ik doe wat ik 

zeg en andersom. 

- Ik kan niet (echt niet) dansen - maar doe het toch - het is te 

leuk. 

- Ik heb veel vrouwelijke vriendinnen - gewoon vriendinnen - Als 

je daar onzeker of jaloers van wordt. Reageer dan met de nodige 

terughoudendheid.” 

 

Het grappige is dat dit helemaal geen mankementen zijn, 

maar juist positieve dingen. Door alleen al in je profiel te 
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benoemen dat je slechte eigenschappen hebt kom je al 

oprecht over. Zoals je hierboven ziet kan je dat zelfs in een 

lijstje doen. 

 

Wat het echt geloofwaardig maakt zijn deze twee zinnen. 

Deze zijn het meest oprecht: 

 

“Voor ik na bed ga zet ik eerst het nachtlampje aan voordat 

het grote licht uitgaat. Ben geen held in het donker.” 
 

“Ik kan niet (echt niet) dansen - maar doe het toch - het is te 

leuk.” 

 

Oh en trouwens, het is nog echt waar ook. 
 

Zogenaamde kieskeurigheid 

 

Nu hebben we veel over onszelf verteld. Wat we nu gaan 

doen is vertellen wat we van haar verwachten. Hoe we een 

ideale relatie zien. En daarvoor gaan we een een horoscoop 

techniek gebruiken. 

 

Misschien dat je wel eens een horoscoop hebt gelezen. Op 

de een of andere manier staan ze al jaren in de krant. 

Blijkbaar is er een bepaalde groep vrouwen die er echt in 

geloofd. En ik weet wat je denkt. Hoe kunnen we deze 

bijgelovigheid van vrouwen misbruiken om voor ons 

datingprofiel? 
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Nou, voordat ik je dat vertel, eerst even over horoscopen. 

Heb je wel eens zo horoscoop gelezen waar je van dacht: “Dit 

zou best wel eens waar kunnen zijn.” 

 

Ja? En heb je wel eens een horoscoop gelezen waarbij je 

dacht: “Dit klopt niet hélemaal?” 

 

Misschien niet. Dat komt omdat horoscopen altijd zo veel 

mogelijk mensen aan moeten spreken. 

 

“Voor jou heeft het jaar 2014 op liefdesgebied heel wat in 

petto. Je wordt je veel bewuster van de kwaliteiten die je in 

huis hebt...” 

 

Op wie is dat nou niet van toepassing? Grappig als je er nu 

bij stilstaat valt het op, maar voor veel mensen niet.  

 

Daarom gaan we dit misbruiken om vrouwen te versieren. Je 

kan namelijk je profiel volstoppen met algemene 

waarheden. Hoe idealistischer hoe beter. 

 

“Ik zoek dat moment waarop je iemand ontmoet en je adem 

even stopt.. Dat je je tegelijkertijd op je sterkst en kwetsbaarst 

voelt. Je voelt een connectie die echt is en onvermijdelijk. 
 

Wat ik zoek is liefde. Niet op de manier zoals liefde vaak wordt 

geïnterpreteerd en die met hetzelfde gemak wordt uitgesproken 

als goedemorgen. Niet de liefde waarvan de gever en nemer het 

zien als een recht en plicht om deze te geven. 
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Maar liefde in de vorm van waardering voor de schoonheid van 

een moment. Dat moment waar je niets van iemand wil en 

tegelijkertijd alles. 

 

En daarvoor hoef je niet perfect te zijn… De kans is groot dat je 

kleine mankementjes juist zijn wat jou zo bijzonder maakt. Die 

kleine gekke gewoontes die mensen hebben zijn juist charmant.” 
 

Wat je ziet is dat Tim hier veel dingen noemt waar niemand 

het mee oneens kan zijn. Het komt over als een filosofische 

monoloog over liefde. Op de een of andere manier smelten 

vrouwen hiervoor, want hij krijgt veel berichtjes van 

vrouwen.  

 

Het geheim van deze techniek is dat je het zegt alsof je 

vanuit haar praat. Dat ze denkt: “Dit had ik kunnen zeggen”. 

Tegelijkertijd hou je het algemeen. Dit zorgt ervoor dat 

vrouwen zelf de rest van het plaatje kunnen invullen.  

Een zin als “Dat moment waar je niets van iemand wil en 

tegelijkertijd alles.” Zegt natuurlijk vrij weinig. Nou ja, weinig, 

zeg maar niks. Maar tegelijkertijd is het krachtig, omdat 

wanneer een vrouw het leest, ze er een eigen beeld bij 

schetst. Vaak is dat beeld voor haar een gevoel, een soort 

ideaal gevoel. Zo kan je dus toch emoties bij haar oproepen, 

door algemene waarheden te gebruiken.  

 

Call to Action 

 

Toen ik enkele pagina’s voor de website van Tim en mij aan 

het schrijven was moest ik noodgedwongen leren hoe je 
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overtuigende teksten schrijft. Dat kwam veelal neer op 

succesvolle advertenties bestuderen, om uit te vinden 

waarom ze zo goed werkten. Wat me het meest opviel was 

een specifieke regel. Het blijkt dat wanneer je aan het eind 

van een tekst, een oproep doet aan de lezer om een actie te 

ondernemen (een Call To Action), er meer kans is dat de 

lezer deze actie uitvoerd.  

 

Daarom hoor je op bijna alle tv reclames “ga nu snel naar 

blablabla.nl”.  

 

Het grappige is dat dit dus ook werkt in dating profielen. Je 

krijgt meer berichtjes terug als je afsluit met een Call To 

Action: 

 

 Ik sluit altijd af met deze zin: “PS; Stuur me een berichtje, ik zal 

aardig zijn en antwoorden :)” 

 

Toen ik het ging testen (2 verschillende profielen), kreeg ik 

ongeveer 70% meer berichtjes. Voeg dus een Call To Action 

toe.  

 

Waarom dit zinnetje werkt: 

 

- Mensen lezen een ‘PS’ op de een of andere manier ALTIJD.  

- Je zegt direct wat ze moeten doen: “Stuur me een berichtje” 

dus niet “Als je meer wilt weten…” 

- Je beantwoord meteen een vraag die in hun hoofd afspeelt 

namelijk: “Stuurt hij me wel een berichtje terug?” 
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PS: Voeg dit zinnetje toe aan je profiel, het kan geen kwaad :) 

 

Stap 3: Pakkende Berichten Sturen 
 

Soms lijkt het alsof je het geniale berichtje hebt gevonden. Je 

stuurt het naar een paar vrouwen en geen een antwoord er. 

Online dating zuigt soms. Het gemiddelde percentage 

berichten dat je terugkrijgt blijkt te liggen op 32%. Dat is niet 

veel. Zeker als je daarbij meeneemt dat er bij die 32% ook 

dikkerds zitten. 

 

Toch zijn er wat geheimpjes die je toe kan passen die ervoor 

zorgen dat je véél meer berichten terug krijgt.  

 

Ten eerste hebben we al de profielfoto gehad. Je weet hoe je 

een goede profielfoto maakt en welke extra foto’s je op je 

profiel kan plaatsen om meer goede eigenschappen te 

tonen. 
 

Ten tweede hebben we je profiel gehad. Je hebt er 

verschillende stukjes grappigheid, social proof, oprechtheid 

en zogenaamde kieskeurigheid ingezet. Of je hebt het 

voorbeeld profiel gekopieerd. Dat kan ook. 

 

Berichtjes versturen kunnen we opdelen in twee stukjes. 
 

Het eerste bericht 

Je eerste bericht is belangrijk. Stel je eens voor. Je schrijft je 

als vrouw in op een datingsite zet er een een foto op en je 
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schrijft 5 regeltjes profieltekst. Na een kwartiertje log je weer 

uit en ga je met vriendinnen een wijntje doen, MTV kijken of 

afwassen.  
 

---Ik weet ook niet precies wat vrouwen doen.--- 
 

3 uur later log je weer in op de datingsite en warempel, maar 

liefst 37 nieuwe berichtjes! Het klinkt misschien stom, maar 

dit overkwam een vriendin van me. 

 

Vrouwen worden letterlijk DOODGEGOOIT met berichten 

van mannen, en moeten dus zorgvuldig kiezen naar wie ze 

wat terugsturen. 

 

Dit is ook een van de redenen waarom we eerst op een 

internationale datingsite oefenen. Het aantal Nederlandse 

vrouwen is net iets te laag om genoeg ervaring op te doen 

om te oefenen. Als je wat meer kan oefenen, lukt dat wel. 

Dan kan je binnen 2 weken erachter komen wat je beste 

profielfoto en profieltekst zijn. En je leert ook welke 

berichtjes je kan sturen en hoe je moet reageren op 

vrouwen. 

 

Het eerste bericht moet dus ANDERS dan die van andere 

mannen zijn. Want wat niet werkt: “hoi, leuke lach, ik vind 

het leuk dat je van paarden houd, want ik rij ook paard, 

misschien dat we een keer af kunnen spreken. X Sander” 
 

Het ideale eerste berichtje heeft een paar ingrediënten. 
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- Kort 

- Geen vraag 
- Wekt nieuwsgierigheid 

 

“Hee, je leek me een leuke combinatie van stoer en zachtaardig, 

ik moet even hoi zeggen ” 

 

Kort: 2 a 3 zinnen. Meer is niet nodig om interesse te wekken 

en kost je ook tijd. Tijd waarin je alweer de volgende een 

berichtje kan sturen. Het blijkt overigens niet te werken als je 

ellenlange berichten stuurt waar je precies ingaat op elk ding 

uit haar profiel. 

 

“I want to snuggle you to death” 

 

Geen vraag: Zoals je eerder hebt gelezen, is vragen stellen 

niet hele effectief. Test het maar eens. Stuur 20 berichtjes 

met een vraag en 20 berichtjes zonder vraag, Die zonder 

vraag krijgen ongeveer 1.5x zoveel antwoorden. 

 

Wekt nieuwsgierigheid: Vaak is dit het resultaat van het 

vorige. Als je geen vraag stelt, maak je een statement. Als je 

in zo’n statement iets opmerkt aan haar profiel, vraagt ze 

zich af waarom je dat vindt. 

 

Voorbeeld: “Hey, ik weet niet of we matchen, maar ik moet je 

toch even een berichtje sturen.  

 

Je profiel is een interessante combinatie van stoer en 

zachtaardig.  
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PS: Ik ben Sander :)” 

 

De twee dingen die hier nieuwsgierigheid opwekken zijn: “Ik 

weet niet of we matchen” (Waarom matchen niet?) en “je 

profiel is een interessante combinatie van stoer en zachtaardig” 

(waarom?).  

 

“Hey, Je hebt wat grappigs aan je profile, maar iig, leuke lach:) Ik 

ben Sander” 

 

Wat er na dat eerste bericht komt is elke keer anders. 

Daarom krijg je nu wat voorbeelden, en leer je de technieken 

zodat je voortaan op elk bericht een goed antwoord kan 

geven wat je weer dichter bij een telefoonnummer of date 

brengt. 

 

Ze stuurt me een bericht terug. Wat nu? 

 

Als je een berichtje terug krijgt is dat meestal positief.  

 

Eens in de zoveel tijd stuur je per ongeluk een berichtje naar 

een dikke onzelfverzekerde vrouw. Dan kan je dit terug 

krijgen:  

 

“Dit is het meest belachelijke bericht dat ik ooit gehad heb. Van 

alle assumpties die er ooit over me gemaakt zijn is dit wel het 

meest bizarre.  
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Is het nooit in je opgekomen dat ik misschien nog niet toe was 

gekomen aan het (opnieuw) invullen van m'n profiel? Vast niet. 

En gezien je seksistische "grappen" (Wauw! Zo origineel..not!) in 

je profiel verbaast me dat totaal niet. Je komt echt over als de 

belichaming van het stereotype blanke migoynistische hetero-

man, zonder elke vorm van zelfinzicht of inzicht in de gender-

verhoudingen in de maatschappij. Laat staan dat je je gedrag 

hierop aan wil passen. Ik kots van jouw soort mannen en ik 

hoop dat je vandaag nog ter plekke dood neervalt.” 

 

Maar meestal krijg je niks terug. Of ze vinden het bericht niet 

interessant genoeg, of ze lezen het niet omdat hun mailbox 

vol zit, of ze zijn gewoon niet in de stemming. 

 

Ga er dus vanuit dat alle vrouwen die je een bericht terug 

sturen, geïnteresseerd zijn. Of het zo is maakt niet uit.  

 

Gesprekstechnieken 

 
Het grappige is dat als mensen met elkaar praten er altijd 

een is die de leider is in het gesprek. Vaak doen de andere 

gesprekspartners hun best om aardig gevonden te worden 

door die leider. Dat uit zich door een leider die continue test 

of de ander hem wel waard is.  

 

Amber: “Hee!  

 

Ja of we een goede match zijn, kan ik je helaas ook nog niet 
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vertellen. Maar volgens okcupid matchen we 93% dus dat is wel 

wat. Ik denk dat je zojuist mijn karakter wel beschreven hebt, 

dan is dat gelukkig goed overgekomen. Ik moet zeggen dat ik erg 

vrolijk word van je pretgezicht ha!” 

 

Dat is een aardige respons. Ze doet al wat we willen, en dat 

is haar best doen om aardig gevonden te worden. Daarvoor 

gaan we haar belonen. Tegelijkertijd gaan we nog een stapje 

verder en testen we haar.  

 

Sander: “Haha. De vorige keer dat ik op okcupid vertrouwde had 

ik echt de meest afschuwelijke date ooit..  

Dus ik hoop dat je in het echt ook zachtaardig en stoer bent:p 

maar vertel eerst eens... wat voor persoon ben je (en dan bedoel 

ik niet wat voor werk je doet. . Maar wat de dingen zijn waar jij 

het gevoel bij krijgt van'dit wil ik altijd doen') 

 

De eerste zin is iets wat nieuwsgierigheid wekt, en 

tegelijkertijd ook laat zien dat je cool genoeg bent om dates 

te hebben via een datingsite. Het laatste zinnetje is een 

vraag. Je zou het ook kunnen lezen als “Je zegt dat je stoer 

bent, maar bewijs het dan eens.” Probeer het altijd op haar 

terug te laten slaan. Als zij iets zegt over haarzelf, kan je de 

vraag inleiden met: “Als je xyz zegt over jezelf, ….” Dat is een 

makkelijk trucje. Maar daarvoor moet ze wel in het tweede 

berichtje iets over zichzelf zeggen. En daarom is het handig 

als jij in het eerste berichtje, iets over haar zegt.  

 

De vragen die je stelt kunnen verschillend zijn: “Als je xyz 

zegt over jezelf, wat is dan het avontuurlijkste dat je ooit 
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hebt gedaan? Wat voor persoon ben je dan? Waarom zit je 

dan op een datingsite? 

 

Amber: “Nou dat zijn nogal veel dingen. Ik ben iemand die niet 

alleen kan zijn, dus wil graag onder de mensen zijn. Reizen wil ik 

nog graag doen en uiteindelijk mijn eigen bedrijf zou echt mijn 

droom zijn. Maar ik ga eerst nog wat ervaringen opdoen denk ik 

maar. Ik hou erg van uitgaan, en dan niet perse alleen maar 

zuipen en dansen, maar ook met random mensen praten, en na 

dat de kroegen sluiten nog lekker buiten verder gaan haha. 

Mmm misschien moet je wat concretere dingen vragen, weet 

nooit zo goed waar ik moet beginnen haha.  

 

Maaaaar ik moet zeggen dat ik heel erg benieuwd ben naar je 

verschrikkelijke date, vertel? Ik dacht dat je (volgens je profiel) 

alleen op zoek was naar vrienden?  

 

Wat je wel goed kan zien is dat ze met het spelletje mee doet 

en precies doet at we vroegen. Braaf hondje. En ze hapt ook 

nog eens naar de verschrikkelijke date.  

 

Dit noemen we kwalificeren. Jij stelt haar een vraag over een 

eigenschap die ze misschien heeft. En zij probeert jou te 

overtuigen dat ze die goed eigenschap heeft. Dat is 

kwalificeren. Dit is handig, want het zorgt ervoor dat jij haar 

steeds een stapje voor bent. Je geeft haar ook het gevoel dat 

ze haar best moet doen om goed gevonden te worden. Deze 

dynamiek wil je vanaf het eerste berichtje tot aan de date 

hebben.  
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Sander: “Cool! niet veel vrouwen hebben de 'guts' om een eigen 

bedrijf starten... Waarom is het echt je droom? Bij mij is het ook 

een droom. Nou ja. . Ik heb er nu een. . maar in het begin was 

het soms verschrikkelijk:)  

 

Ps. Ik ben op zoek naar vrienden omdat ik anders te veel 

desperate berichten krijg... ik vind het belangrijk dat als ik op 

date ga... ik weet dat het iemand is die ik mag. .. Want ik heb 

genoeg andere dingen te doen ipv het 30 minuten uitzitten en 

dan weg gaan:) dus wat is jouw beste date ervaring?” 
 

Ik stuur een wat vriendelijker bericht terug. Let op: Ik 

reflecteer op wat zij gezegd heb. Zie het als een hond die je 

de krant komt brengen (ze doet iets goeds) en jij geeft haar 

een aai. Daarna laat je weer een stukje social proof zien, 

door te zeggen dat je te veel stalkers krijgt. Aan het eind 

weer een vraag om haar te kwalificeren. 

 

Let er ook op dat al deze berichten wat langer zijn. 

Tenminste 5 regels. Dit werkt beter, omdat vrouwne je na 

gaan doen. Als jij 10 regels schrijft, schrijven zij er ook 10. Dit 

werkt dus goed, omdat het zorgt  voor meer investering van 

haar kant. En iets waarin je hebt geïnvesteerd (moeite voor 

hebt gedaan) wil je ook liever hebben. 

 

Amber: “Duurde de date maar 30 minuten. Ik moet eerlijk 

bekennen dat ik geen darehels ben. Wel veel gedaan, vroeger. 

Maar kan wat verlegen zijn, wat best logisch is. Daarnaast ben ik 

ook niet iemand die heel mijn levensverhaal gaat vertellen. Dus 

dan word het wat oppervlakkiger. Bijvoorbeeld wat het record 
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aantal van de fiets vallen is. Een van de naarste dates had ik 

laatst, met een jongen die ik al ken vanaf mijn 17e, en dat viel 

opeens heel erg tegen. 

 

Wat is jou grote droom en wat was er zo verschrikkelijk?” 
 

Ze gaat nu steeds meer over haarzelf vertellen. Zelf als we er 

niet om vragen (van de fiets vallen). Dat is een goed teken. 

Het volgende bericht dat ik stuur is wat later. Normaal 

probeer ik binnen 1 dag te reageren. Dat zorgt voor een 

soort flow in het gesprek, waardoor ze elke dag een bericht 

krijgt. Het is dan makkelijker om een telefoonnummer te 

krijgen of een date af te spreken. Nu had ik wat later 

gereageerd: 

 

Sander: “Ik had op je gereageerd maar de wifi hier in het hotel 

is drama... Had er graag over willen klagen maar het personeel 

spreekt geen engels, was al lang blij dat ik ze kon demonstreren 

dat mijn douche niet werkt;)  

 

Verschrikkelijk is, wanneer mensen proberen indruk te maken 

met 'hoe cool ze zijn'.  

 

Mijn grote droom is vrijheid, geluk en zoveel mogelijk bijdragen. 

Mensen helpen die er niet om vragen, aardig doen tegen 

mensen die me slecht behandelen en alleen maar dingen doen 

waar ik blij van wordt. (klinkt zweverig, i know)  

 

Laten we een poging doen om een 'niet-akward-maar-wel-echte' 

date in te plannen als ik terug ben.” 
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Let op het bullshit verhaal aan het begin. Het is zo’n verhaal 

waardoor ze zich af gaat vragen: “waar is hij dan? Hij moet 

vast wel op een of andere exotische plek zijn.” Het tweede 

deel gaat in op wat ik verwacht. Zie het als een klein stukje 

‘zogenaamde kieskeurigheid’, wat je geleerd hebt bij de 

profieltekst.  

 

Aan het eind komt de ‘close’ oftewel, een date afspreken.  

 

Amber: “Nu ben ik nog 1 week fulltime aan het werk want ik ga 

ongeveer bij elkaar gerekend een maand op vakantie. Daarna 

ga ik doorstuderen, maaaaaar als ik een leuke baan kan vinden 

ga ik werken. Ik wil nog wel deeltijd bijstuderen, maar ben een 

beetje klaar met het fulltime naar school gaan.  

 

Maar waar ben jij dan als ik vragen mag? Op vakantie, aan het 

werk? Goede droom wel. Vind het niet echt zweverig eigenlijk, 

kan je ook zien als een sociale nuchtere droom hoor haha. Een 

date inplannen, wil je niet eerst wat meer weten?” 
 

Soms heb je dat vrouwen de dynamiek om willen gooien. Ze 

gaan jou dan proberen te kwalificeren. Dat is wat ze hier 

doet. Je kan trouwens zien dat ze het niet meent omdat ze 

eerst 4 regels een slap excuus geeft waarom ze niet af kan 

spreken. Ze wil wel dus. 

Ze hapt ook op het bullshit verhaal van het hotel waar geen 

wifi was. Haar vraag aan het eind is een kwalificerende vraag 

naar mij.  

De truc is dat je op deze vragen niet verdedigend antwoord. 
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Het liefst kaats je de bal terug. Als je dat goed doet, laat je 

zien dat jij de baas bent. 

 

Sander: “Haha, dat is een goeie.  

 

Er is zoveel meer dat ik zou willen weten, heb alleen niet de 

illusie dat anonieme berichtjes uitwisselen de way to go is als 

het gaat om mensen leren kennen.  

 

Aan de andere kant, het zinnetje: 'wil je niet eerst wat meer 

weten?' maakt me bang.  

 

Is er meer dat ik zou moeten weten? Vroeger man geweest? 

Veroordeeld misdadiger? Vegetarier?” 

 

Keihard terug kaatsen. Bij dit soort vragen van haar die je 

krijgt, denk dan altijd aan wat je kan zeggen over iemand die 

de vraag stelt. Of draai de vraag om. “Is er meer dat ik zou 

moeten weten? Dan kan je makkelijk een goed antwoord 

bedenken.  

 

Amber: ”Nou ik wil alleen zeker weten dat ik met een leuk 

persoon iets ga afspreken haha, of you don't mind.  

 

Nu heb je me nog steeds niet verteld waar jij bent?  

 

Ik ben het er trouwens wel mee eens dat we nog gesprekstof 

over moeten houden en day deze berichtjes wat anoniem zijn.” 
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Kijk naar het resultaat. Ze verdedigt zichzelf. Daarnaast komt 

ze terug op iets dat twee berichtjes geleden is gestuurd (zo 

goed werken die verhalen met cliffhangers dus). In haar 

laatste zin zegt ze ook nog dat ze het nu wel met ons eens is. 

Kassa. In het berichtje dat je terug stuurt wil je haar belonen 

voor haar goede gedrag.  

 

Sander: “Je kan nooit zeker weten of iemand leuk is?  

 

Daarom scan ik op de volgende 3 dingen:  

- Gevoel voor humor  

- Intelligentie  

- Oprecht  

 

Je doet het goed hoor... Voor de rest moet ik maar vertrouwen 

op het lot.  

 

Soms blijken mensen na jaren gigantische eikels te zijn en soms 

juist andersom. Het onvoorspelbare en grillige van het karakter 

maakt het leven zo leuk.  

 

althans voor mij - voor controlfreaks is het een hel;)  

 

Ik ben nu in warschou - lang verhaal, geen 

tekstberichtmateriaal, kom volgende week terug.  

(Ik was niet in Warschau maar gewoon in NL) 

Dus tot die tijd kan je je analyserende brein voor je laten werken 

om te besluiten of ik wel of geen eikel ben;) “ 

 

Een element zogenaamde kieskeurigheid (daarom scan ik op 



www.versiercoach.nl 

 

36 

 

de drie volgende dingen). We belonen haar voor het ‘eens 

zijn met ons’ (Je doet het goed hoor). 
 

Om een date te krijgen, gebruik je het volgende trucje: “Ik 

kan nu niet – maar op tijdstip xyz wel”. Wat je ook kan 

gebruiken is dit: “Ik ben op reis tot zondagavond, maar daarna 

weer in Nederland. Laten we een drankje of twee pakken op 

dinsdag of woensdag. Woensdag is beter”. 
Amber: “Nee ik heb best vertrouwen in de mens, al doe jij wel 

lekker mysterieus, maar dat is juist interessant en leuk. Ik ben 

alleen nog wel een tijdje op vakantie en pas in augustus terug. 

Wil je het er dan op wagen?” 

 

Sander: “Cool. Klinkt goed. Ben zelf nog druk bezig, maar als 

je wil, laten we dan appen. Is beter. :)  

 

0612345678” 

 

Zo krijg je haar nummer, en kan je over de telefoon een date 

afspreken. Hoe dat moet, lees je in Manslut.  

 

Bonus: Bericht dat je kan sturen om een date af te 

spreken. 

 

“Het is nu officieel, heb nog nooit zoveel berichtjes gestuurd aan 

een vreemde op internet. Dit loopt de spuigaten uit.  

 

Vind je interessant genoeg om er nog meer berichtjes aan te 

besteden. Aan de andere kant vind ik het leuker om een normaal 

http://manslut.nl/
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gesprek te voeren. Ben nu nog druk.  

 

Kan donderdag of vrijdag as. vrijdag is beter.” 

 

Bonus: Wanneer ze een semi-filosofisch bericht 

stuurt 

 

“Het lijkt wel alsof je een kleine filosoof in je hebt zitten  

 

(Figuurlijk ofc).” 

 

Bonus: Wanneer ze bescheiden is 

 

“Wel grappig zeg, je hebt zo’n interessante combinatie in je 

berichten. Je zegt de ene keer iets stoers en komt zelfverzekerd 

over.. maar een zin later ben je opeens heel bescheiden en stel 

je die coole eigenschappen van je zelf naar beneden bij..  

 

Je hoeft je niet bescheiden te zijn... ik heb liever dat je gewoon 

doet zoals je bent;)” 

 

Bonus: Sarcasme 

 

Als een vrouw je een kwalificerende vraag stelt, kan je daar 

best op antwoorden. Sluit dan af met: “Krijg ik daar nu punten 

voor?” of “Ben ik nu aardig (of iets anders) in jouw boekje?” 

 

Bonus: Reactie op sarcasme 
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Soms doen vrouwen dit ook bij jou. Negeer die vragen altijd. 

Als je er serieus op in gaat wint zij. Negeer de vraag en stel 

weer een vraag aan haar. Kwalificeer haar dus terug. Trap er 

niet in, en maar geef haar figuurlijk ‘aaitje’ over de bol: “Of je 

nu aardig bent, dat weet ik niet maar het is een goed antwoord.” 

 

Hoe leer je online dating? 

 

Je weet nu hoe je ene goede profielfoto moet maken, hoe je 

een effectieve profieltekst kan schrijven en welke berichtjes 

je moet sturen om een date of telefoonnummer te krijgen. 
 

Het belangrijkste is dat je nu gaat oefenen. Het lukt je niet in 

een keer. Je zal moeten oefenen. Veel van deze berichtjes 

kan je hergebruiken, maar niet in alle situaties. In die andere 

situaties kan je de technieken die je hier hebt geleerd 

gebruiken. Vooral het constant kwalificeren is belangrijk. Dat 

is iets wat maar weinig andere mannen doen. Het zorgt 

ervoor dat zij haar best gaat doen. Als ze haar best doet, 

beloon je haar met een complimentje.  

 

Het klinkt simpel, maar is nog verdraaid lastig. Daarom 

oefen je dus eerst op okcupid. De internationale versie. Als 

je een beetje Engels kan, gaat dat prima. Schrijf je in in een 

buitenlandse stad en ga daar aan de gang. Test je profielfoto 

en schrijf je profiel (in het engels). Begin dan berichten te 

sturen.  

 

Ga naar matches en dan krijg je ene hele lijst te zien. Let 
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erop dat je alleen naar single vrouwen zoekt. Wat je dan 

doet is de ‘Ctrl’ toets indrukken en terwijl je naar beneden 

scrollt, op elke vrouw klikken. Zo heb je na een tijdje 50 

tabbladen open. Schrijf je bericht naar een vrouw. Copy – 

paste dan het bericht naar de andere 49 tabbladen. Zo heb 

je in 10 minuutjes 50 nieuwe vrouwen een bericht gestuurd. 

Wacht dan even af en laat de berichten binnestromen. 

Wacht 3 dagen, en stuur dan weer hetzelfde bericht naar 50 

nieuwe vrouwen, maar dan met een andere profielfoto of 

een andere profieltekst.  

 

Zo kan je het aantal berichten meten, waardoor je weet wat 

het beste werkt. Ondertussen kan je het chatten onder de 

knie krijgen door met die vrouwen te gaan praten. Probeer 

zelfs af te spreken en nummers te krijgen. Vergeet niet de 

dates netjes af te zeggen. 

 

Als je eenmaal je eerste dates hebt gehad, kan je de locatie 

veranderen naar je eigen stad in Nederland. Er zitten in 

Nederland niet veel vrouwen op okcupid, maar toch wel 

genoeg om ene paar leuke dates mee te krijgen. Probeer dat 

uit en zodra je een stuk of 3 dates hebt gehad, of het gevoel 

hebt dat je nu wel snapt hoe het werkt, kan je naar een 

Nederlandse datingsite gaan. 
 

De nederlandse datingsites die ik je aanraad zijn 

Relatieplanet en Lexa. Paiq is verschrikkelijk omdat je uren 

moet gaan chatten om misschien een date te krijgen. Op de 

andere sites gaat het een stuk sneller. Nu kan je met je 

nieuwe internetdating skills met die vrouwen gaan daten. Op 



www.versiercoach.nl 

 

40 

 

het moment van schrijven heeft elke vrouw in Friesland een 

bericht van Tim gehad. Zorg dus dat je goed weet wat je doet 

als je er 100 berichten uitstuurt. Oh, en als je dit boek leest 

en een profiel hebt aangemaakt, vergeet niet de zinnetjes 

een klein beetje te veranderen. Op de een of andere manier 

vertrouwen vrouwen je minder als ze van 20 andere mannen 

hetzelfde bericht hebben gehad.  

 

PS: Als je wilt leren over hoe je haar versiert op een date en 

je vriendin maakt, of hoe je haar op de eerste date mee naar 

huis neemt, lees dan Manslut. 

http://manslut.nl/

