
Digitaal daten
voor dummy’s

De beste sites, 
apps, tips en 

getuigenissen

DOSSIER

Ware liefde. Als we eerlijk zijn, verlangen we er allemaal naar, 
happy single of niet. De mogelijkheden zijn dankzij het internet 
en onze smartphones oneindig, maar wat zijn de goeie en hoe 

begin je eraan? Wij helpen je op weg.
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Instagram
Geef maar toe: we hebben 
 allemaal wel eens een knappe 
of toffe kerel ge-Insta-stalkt. 
Niets mis mee, want ook In-
stagram kan een interessante 
tool zijn om nieuwe mensen te 
leren kennen. Hier kan je op 
een ietwat subtielere manier 
aangeven dat je interesse hebt. 
Volg hem en scroll door 
zijn foto’s. Belangrijkste 
missie: checken of hij een 
vriendin heeft of niet. Geen 
vrouwen te bespeuren? 
Mooi, dan kan het deep- 
liken beginnen. Begin wat 
van zijn oudere foto’s te liken 
(girl, behave yourself: geen 
honderden, je wil ook niet té 
wanhopig overkomen) en laat 
af en toe eens een reactie ach-
ter op een van z’n foto’s. Als 
hij geen professioneel model 
is met honderdduizenden vol-
gers, zal hij dat zeker opmer-
ken en de moeite nemen om 
jouw profiel te checken. Als je 
merkt dat hij ook met likes en 
comments begint te strooien 
op jouw profiel, kan je hem 
een DM sturen waarin je 
 gewoon eerlijk aangeeft dat je 
best een koffietje met hem wil 
gaan drinken.

DOSSIER

De do’s en don’ts    van online daten

Wist je dat  42 %
van de Vlaamse singles 

wel eens online datet? 

Het is zelfs de op twee na populairste 

manier om een partner te vinden 

(na uitgaan en iemand via

vrienden ontmoeten).

(Cijfers: vrt)

Terwijl datingsites vaak  
de manier zijn om nieuwe 
 contacten te leggen, zijn  
social media best handig voor 
 mensen die je al een keertje 
eerder hebt gezien. Maar in  
de praktijk gebruiken steeds 
meer mensen social media om 
contact te leggen met mensen 
die ze niet kennen.

Facebook
Net zoals je in het echte leven 
wel eens een interessante vent 
spot tussen de vrienden van 
een kennis of collega, kan je 
ook online – bijvoorbeeld 
 tussen de Facebookvrien-
den van je contacten – een 
witte raaf opmerken. Er is 
geen vaste strategie of aanpak 
die werkt, maar je kan gewoon 
iemand benaderen en kijken 
waar je uitkomt. You go girl! 
Eén ding: je gegevens zijn hier 
vaak meer zichtbaar dan op 
datingsites, let dus op je 
 privacy en veiligheid als je  
een afspraak maakt.

Er bestaan verschillende sites 
waarop je mensen kan ont-
moeten door met hen te 
 (video)chatten. Sommige  
zijn gericht op het vinden van 
vrienden, andere op daten. Op 
sites als chattenmetvreem-
den.be of chatroulette.com 
krijg je via chatvensters de 
kans om te praten met  
honderden random surfers. 
Klikt het, dan kan je meteen 
ook de webcam aanzetten en 
kijken met wie je te maken 
hebt. Leuk, want je komt in 
contact met mensen overal ter 
wereld en misschien klikt het 
wel zo goed dat je er een date 
aan overhoudt.
Wees wel een beetje slim: ga 
alleen maar webcammen als je 
ook de persoon aan de andere 
kant kan zien. Een vaak  
gehoorde smoes is dat ‘hun 
webcam momenteel kapot is, 

maar dat ze jou toch graag 
even live willen zien’. Jaja, 
toch niet. En hou natuurlijk 
ook altijd je kleren aan: van 
webcambeelden kunnen  
makkelijk filmpjes worden 
gemaakt, je zou niet willen  
dat jouw naakte derrière nog 
jaren rondzweeft op het net!

Twoo.com
Video opent alleszins wel  
interessante mogelijkheden: 
zo voegde ook datingplatform 
twoo.com vorig jaar een func-
tie toe waarmee het mogelijk 
werd om in de chatruimte  
videoboodschappen van  
15 seconden naar elkaar te 
sturen. Nadat die bekeken 
zijn, verdwijnen ze voorgoed, 
net zoals bij Snapchat. Makke-
lijk, want je weet meteen dat je 
gesprekspartner is wie hij zegt 
dat hij is!

Ook wie graag gamet, kan zijn favoriete online wereld gebruiken 
om mensen te leren kennen. Als hij ook uren spendeert aan  
World of Warcraft of League of Legends, heb je op zijn minst dat 
toch al gemeen. En de poel om uit te vissen is bijna eindeloos:  
27 (!) miljoen mensen spelen bijvoorbeeld elke dag League of  
Legends. Genoeg events waar gamers elkaar in het echt ontmoe-
ten of samen spelen, maar er zijn ook talloze chatrooms en fora per 
game waar je met players van over de hele wereld in contact kan 
komen. Misschien is jouw ware wel een 22-jarige Braziliaan met 
een voorliefde voor Minecraft? In het café om de hoek zal je die 

cutie alleszins niet tegenkomen!

‘Like een paar van  
zijn oudere foto’s en geef  

af en toe een comment. Als hij 
hetzelfde doet, zit je goed.’

Flirten op sociale media Online videochat

Gamen

ELINE (30): 

‘Hij voegde me toe op Facebook. 
Normaal zou ik nooit een verzoek 
aanvaarden van iemand die ik niet 
ken, maar het was een beetje love at 
first profielfoto. Een week lang 
 babbelden we urenlang voor we 
 afspraken. De online klik was er 
 gelukkig ook in het echt en intussen 
zijn we zeven jaar verder en verwach
ten we ons eerste kindje. Toch 
schamen we ons een beetje om te 
vertellen dat we elkaar via Face-
book leerden kennen, het is een 
beetje vreemd, niet? Als mensen 
ernaar vragen, noemen we de plek 

van onze eerste date.’

LIEKE (27): 

‘Ik ging regelmatig naar een online 
videochat die ik had leren kennen via 
de site Imgur (verzamelt de meest 
populaire beelden op het internet, 
red.). Daar raakte ik aan de praat met 
een groepje superleuke mensen van 
overal ter wereld. Op een dag kwam 
er een nieuwe jongen op de chat, 
ook een Vlaming. Ik zag hem op de 
webcam en vond hem meteen 
 on gelofelijk knap. We begonnen op 
Skype te praten en het klikte! Een 
paar maanden later gingen we op 
onze eerste date. Ik ben heel ver
legen, dus het heeft wel even 
 geduurd voor we “officieel” wer
den.  Nu, drie jaar later, wonen we 
 samen en vertellen we steevast dat 
we elkaar op café hebben ontmoet.’

‘De poel om uit te vissen 
is bijna eindeloos: 27 (!) 
miljoen mensen spelen 
bijvoorbeeld elke dag 
League of Legends.’



Succesvol swipen
DOSSIER

›› Wissel je profielfoto regelmatig: je 
toont verschillende kanten van jezelf, maar 
bovendien ook dat je actief bent op de site.

›› Oké, jij bent geen professioneel schrijver 
of marketeer, maar het loont wel om even na 
te denken over hoe je jezelf omschrijft. 
‘Begin niet met een opsomming van cliché 
karaktereigenschappen of hobby’s, maar 
probeer de ander te triggeren met eigen
schappen of uitspraken die jou uniek 
 maken’, zegt experte Caroline Bruynseels. 
‘Richt je ook naar de ander: welke activitei
ten zou je graag samen gaan doen, wat heb 
jij hem of haar te bieden?’

Online datingsites

VERO (23): 

‘Ik koos voor Parship, omdat ik op zoek was naar iets duurzaams en geen zin 
had in iets als Tinder. Ik koos voor een jaarabonnement en betaalde daarvoor 
€ 272. Na een paar dagen merkte ik al dat ik te impulsief was geweest. Ik kreeg 
vooral wazige foto’s te zien, waaruit het onmogelijk was om op te maken of die 
mannen mijn type waren of niet, en ook berichten sturen lukte niet goed.  
Ik stuurde meteen een mail om mijn abonnement op te zeggen. Dat 
kon, maar ik zou toch zo’n € 200 moeten betalen voor die paar dagen 

op de site. Daar heb ik toch een beetje een kater aan overgehouden.’

‘Sommige mensen  
vermijden dating- 
sites omdat het voor 
losers zou zijn. Not. 
Laat hen maar
haten terwijl jij 
gaat daten.’

Datingsites hebben voor velen 
toch nog een bedenkelijk ima-
go: sommige mensen zijn al 
jaren single, maar vermijden 
het omdat het voor ‘losers’ 
zou zijn. Niets van aan: laat 
hen maar lekker haten terwijl 
jij gaat daten.
Het gebruik van een betrouw-
bare datingsite heeft veel 
voordelen. Je kan spreken 
met anderen zonder dat je 
een nummer of e-mailadres 
hoeft te geven. Je behoudt 
een zekere anonimiteit 
 totdat je besluit dat je echt 
iemand wil ontmoeten. 
Maar het grootste voordeel is 
dat de datingpool groter wordt: 
je kan heel veel verschillende 
soorten mensen leren kennen 
die je in het dagelijks leven 
nooit zou tegenkomen, omdat 
ze in een andere streek wonen 
of omdat ze niet dezelfde cafés 
en clubs als jij frequenteren.
Je kan gaan voor een gratis 
site, dat houdt de drempel 
laag, of juist kiezen voor een 
betalende site, wat al de  
potentiële partners eruit filtert 
die het niet serieus menen.

 Andere datingsites 

›› Relatieplanet.be sleepte vijf jaar op 
rij de titel van populairste datingsite 
van Nederland in de wacht, en mikt nu 
ook op Vlaamse singles: je kan gratis 
gebruikmaken van redelijk wat functies 
en hier zoek je zelf geschikte partners.

›› EliteDating.be mikt op ‘singles met 
niveau’ en biedt je matches aan na het 
invullen van een persoonlijkheidstest. 
Aanmelden is gratis, maar daarna moet 
je betalen. Dit is een van de duurdere 
sites!

De ‘number one datingsite in België’: Parship.be

Parship koppelt je op basis van een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijk-
heids test. De inschrijving is gratis, waarna je een vragenlijst invult, die toch een 20-tal 
minuten in beslag neemt. Daarna moet je wel vrij snel overschaken naar een Premium- 
lidmaatschap om alle functies te kunnen gebruiken en mensen te contacteren: dat 
heb je vanaf € 39,90 per maand als je je voor een halfjaar inschrijft. Let op: zeg op tijd 
op, anders word je lidmaatschap automatisch met een maand verlengd. Het grote 
voordeel van Parship is dat je een beroep kan doen op de online datingcoaches die je 
helpen met je profiel en indien nodig tips geven om leuke dates te vinden.

›› Hou het kort: niemand leest ellen
lange profielen door en je hebt later tijd 
genoeg om elkaar te leren kennen.

›› Kies een vriend of vriendin aan 
wie je je profiel een keer kan voor-
leggen. ‘Die kan dubbelchecken of het 
aantrekkelijk genoeg opgesteld is, de 
belangrijkste weetjes over jou erin staan 
en of je foto realistisch is. Want nee, het 
is geen goed idee om die ene foto te 
gebruiken met je fotomodellenlook, 
waar je eigenlijk niet op lijkt’, zegt 
 Bruynseels.

›› Rendez-vous.be is opgericht in 
1997 en was de pionier op de Bel-
gische markt. Inschrijven is gratis en 
je gaat zelf op zoek naar singles uit 
jouw regio.

›› Op Meetic.be kan je met een 
 gratis account vijf profielen per dag 
bekijken, maar voor alle andere op-
ties (ook chatten) moet je betalen.

 Zo pimp je je profiel 

ANNELIES (29): 

‘Vier jaar geleden schreef ik me na een jaar offline zoeken impulsief in bij 
Parship. Bij mijn tweede match was het helemaal raak. We mailden een 
paar weken heen en weer, gingen op date en nu zijn we 3,5 jaar gelukkig 
samen, kochten we een huis en gaan we voor een eerste kindje. Voor mij 
had online daten in een veilige en betalende omgeving alleen maar 
pluspunten. Je krijgt een ellenlange vragenlijst als je je inschrijft,  waardoor 
je veel bijleert over jezelf en je verwachtingen van een relatie, maar je weet 
ook dat de mannen die de moeite doen om de hele lijst te door worstelen, 

serieus zijn.’
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CAREN (28): 

‘Ik heb al zowat alles meegemaakt online. Van vreselijke aanzoeken  
(‘Hoeveel moet ik jou betalen om in mijn mond te kakken?’), over very  
awkward dates (‘Ik heb soms psychoses. Dan denk ik dat ik de wereld 
moet redden.’) tot ongelooflijk magische ervaringen, want ik heb mijn  
huidige lief eerst op Instagram en dan via Tinder leren kennen. Doordat ik 
heb ondervonden hoeveel weirdo’s zich out there bevinden, besef ik héél 

goed wat voor fantastische man ik nu in handen heb.’

Geswipet,    verloofd, getrouwd

SILVIE (32): 

‘Eind vorig jaar leerde ik een knappe man 
kennen op Tinder, helemaal mijn type. Het 
klikte en uiteindelijk spraken we af. Hij was 
de man die ik zocht: hij had humor, kookte 
voor me, hij was zorgzaam. De eerste 
maand spraken we veel af en hoorden we 
elkaar elke dag. Maar daarna zaten er altijd 
twee, drie weken tussen. Hij stak het op zijn 
drukke job en hobby als voetbalcoach. Ik 
begon hem steeds minder te zien en kreeg 
het gevoel dat ik mezelf moest uitnodigen. 
Ik rook al onraad, maar dacht toch met mijn 
hart in plaats van met mijn verstand. Tot ik 
op Instagram aan de praat raakte met een 
meisje. We kenden elkaar niet, maar had
den vlotte babbels. Op een dag luchtte ik 
mijn hart over hem tegen haar, toen bleek 
dat zij in dezelfde periode met hem aan het 
daten was geweest… Ik zag de bewijzen 
zwart op wit. Nu, twee maanden later, zijn 
wij verwijderd van al zijn sociale media en 
duikt er hier en daar nog een geheime 
vrouw op. Eens een bedrieger, altijd een 
bedrieger, denken wij dan. Gelukkig heb ik 
er een goede vriendin bij!’

Happn
Deze app richt zich op het vinden van 
matches op basis van locatie. Happn 
toont je op basis van plekken waar je 
bent of geweest bent wie bij jou in de 
buurt is of laatst bij jou in de buurt was. 
Je kan het dus zien als een app die je 
helpt om connecties te vinden die je in 
real life gemist hebt.

Bumble
De lady’s maken altijd de eerste move 
bij Bumble! Alleen dames krijgen de 
kans om een gesprek te starten hier. 
Doe je dat niet binnen de 24 uur? Dan 
verdwijnt de match voorgoed. Is de 
kerel niet jouw type, maar denk je dat hij 
perfect is voor een vriend(in)? Speel 
dan wingwoman en speel z’n profiel 
door naar iemand anders.

DOSSIER

TIP VAN DE EXPERT
Elisabeth Timmermans: ‘Swipe niet te 
snel links of rechts en wees dus niet té 
kieskeurig op basis van foto’s. Ook al is 

het uiterlijk hetgeen waar we ons eerst op 
baseren, toch zijn het dingen als  

persoonlijkheid die ervoor zorgen dat een 
relatie lukt of niet. Geef anderen dus zeker 

een kans om jou beter te leren  
kennen voor je iedereen naar  

links swipet.’

Apps
Onze smartphone is niet meer 
uit ons leven weg te denken, 
het is dus maar logisch dat het 
online daten ook voor een deel 
naar hier verschuift. Code-
woorden voor datingapps zijn 
‘veel’ en ‘snel’. In plaats van 
iemands profiel uitgebreid te 
bekijken beoordeel je singles 
bijna uitsluitend op hun fo-
to’s. De rest komt later wel. 
En als het even kan, hebben 
we graag ook een zo groot 
mogelijke voorraad om door te 
scrollen. Apps zijn ook altijd 
beschikbaar: moet je even 
wachten op trein of bus, of zit 
je op de wc? Open je app en je 
kan even snel checken of er 
nog leuke contacten 
voorbijkomen.

Tinder
Bestaat eigenlijk nog maar sinds 
2013, maar nog weinig mensen 
die nog nooit van deze jongen 
gehoord hebben. Deze app is 
veruit de meest populaire. Ge
woon even swipen en je kan aan
geven of iemand je aanspreekt of 
niet. Bereid je wel voor op sug
gestieve (naakt)foto’s, mannen 
met een relatie die op zoek zijn 
naar een derde voor een ‘span
nend trio’ of matches die het  
gesprek openen door te vragen 
of je zin hebt in seks. Dat je even 
moet filteren, betekent natuurlijk 
niet dat hier niemand op zit die op 
zoek is naar iets serieus, integen
deel. Er zijn al genoeg succes
verhalen en intussen zijn zelfs de 
eerste Tinderbaby’s al geboren.

Once
Welkom in de wereld van het 
slow-daten! In de gratis 
downloadbare versie van 
Once krijg je één keer per 
dag een perfecte match aan-
geboden, op basis van je 
profiel, geselecteerd door 
een menselijke matchmaker. 
Je hebt dan 24 uur de tijd om 
contact op te nemen en een 
privégesprek met hem of 
haar aan te gaan. Betalen 
doe je pas als in contact wil 
komen met iemand die niet je 
dagmatch is of als je iemand 
die je leuk vindt maar die jou 
nog niet geliked heeft, een 
bericht wil sturen.

OKCupid
Steeds meer datingsites bieden naast hun vertrouwde 
site intussen ook een app aan, zoals Parship en 
 EliteDating. Ook OkCupid begon ooit als site, maar is 
intussen een populaire app, ook in ons land. 
 Aanmelden voor OkCupid doe je (gratis) 
met je Facebookprofiel, daarna stelt de 
app je een aantal vragen, de antwoor-
den worden gebruikt om je te matchen. 
Hoe meer vragen je beantwoordt, hoe 
meer matches je worden voorgesteld. 
Van vrouwen die vroeger over-
tuigde Tinderaars waren, horen 
we dat de ‘serieuze mannen en 
vrouwen naar hier zijn verhuisd’. 
Worth a try dus als je op zoek bent naar 
wat meer diepgang en graag gematcht 
wil worden op persoonlijkheid en 
voorkeuren.

LISE (22): 

‘Ik stond eigenlijk niet te popelen om 
op zoek te gaan naar een vriendje via 
Tinder  of eender welk online plat
form. Ik had nog nooit een vriend ge
had, nog nooit gekust, nog nooit 
niks. Ik was 22 en best eenzaam. Een 
van mijn beste vriendinnen besloot 
dat het wel genoeg was geweest en 
maakte op mijn gsm een Tinder 
account aan. Ze voegde een hele
boel jongens toe en begon in mijn 
naam met hen te chatten. Eentje 
sprong er meteen uit: hij zag er su
perleuk uit met zijn baard en armen 
vol tattoos. Al snel nam ik het gesprek 
over van mijn vriendin, voegden we 
elkaar toe op Facebook en spraken 
we elke dag urenlang. We hadden 
dezelfde muzieksmaak, keken naar 
dezelfde series en waren allebei wat 
geeky. Het klikte zo goed dat toen hij 
me thuis uitnodigde, ik uit mijn 
 comfortzone stapte en ging. Nu, 
meer dan een jaar later, zijn we nog 
altijd samen. Ik geloof niet in de 
ware, maar soms denk ik toch dat 

ik hem gevonden heb.’

LINE (24): 

‘Ik genoot van de korte rush die de likes me bezorgden, maar voor mij 
stonden die dates toch wat te veel onder druk. Zo’n date is helemaal 
niet te vergelijken met een ongedwongen gesprek dat je met een  
onbekende man op café zou voeren. Ik vond het niet leuk om mezelf 

erop te betrappen dat ik interessant probeerde over te komen.’

‘Toen ik mijn 
hart over hem 
luchtte tegen 

haar, bleek dat 
zij in dezelfde 

periode met 
hem aan het 

daten was 
geweest.’
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TIP 1
Elisabeth: ‘Veel Tinderaars zijn er 
nog altijd van overtuigd dat de man 
de conversatie moet starten. Maar 
die oneliners beginnen na een tijd 
vermoeiend te worden voor manne
lijke gebruikers en komen nogal 
cliché over bij de vrouwen die ze 
aanspreken. Het resultaat? Er on
staan steeds minder gesprekken. 
Heb je een match met iemand die er 
voor jou echt tussenuit springt? Doe 
dan je best om een gesprek te 
starten en investeer er ook in, of 
je nu een man of een vrouw bent. 
Laat je niet leiden door onuitgespro
ken regels als: Ik heb het laatst ge-
stuurd, nu is het weer zijn/haar beurt.’

TIP 2
Caroline: ‘Besef dat een derde van 
de mensen die online daten pro
beert, uiteindelijk nooit in het écht 
afspreekt. Velen hebben graag de 
veilige en anonieme bevestiging, 
de aandacht, het aangename en 
spannende tijdverdrijf van chat-
ten met een onbekende poten-
tiële partner, maar zullen als het 
erop aankomt nooit afspreken. 
Sommigen doen zelfs aan ghosting, 
plots niets meer van zich laten horen 
en zonder enige reden verdwijnen: 
niet meer terugsms’en, niet meer 
terugmailen, de telefoon niet meer 
opnemen. Als je iemand bent die 
gevoelig is voor afwijzing, probeer je 
dan niet te snel te storten in één con
tact. Blijf realistisch en hou er reke
ning mee dat degene aan de andere 
kant een andere motivatie kan heb
ben. Bescherm jezelf emotioneel.’

TIP 3
Caroline ‘Zorg ervoor dat je 
 elkaar beter hebt leren kennen 
voordat je afspreekt, door eerst 
een tijdje te chatten. Een week bij
voorbeeld. Hoe meer je gechat hebt, 
hoe beter je de ander kan inschatten 
en hoe meer aanknopingspunten 
voor een leuke babbel je zal vinden.’
Elisabeth: ‘Anderzijds mag je ook 
niet te lang wachten om elkaar te 
ontmoeten, aangezien je ook niet te 
lang gefocust wil blijven op een 
 ideaalbeeld dat niet overeen blijkt te 
stemmen met de werkelijkheid. 
 Onderzoek toont aan dat hoe langer 
je wacht, hoe hoger je verwachtin
gen zijn. Als die verwachtingen niet 
overeenkomen met de realiteit, zal je 
sneller teleurgesteld zijn en levert de 
date dus eigenlijk niets op. Schakel 
dus op tijd over naar een reallife 
ontmoeting.’

TIP 4
Caroline: ‘Spreek af in het open-
baar: in een cafeetje of koffiebar. 
Een etentje lijkt romantisch, maar 
weet dan dat je langer aan elkaar 
“vastzit” bij het eerste contact. Als 
het echt niet klikt, kan je moeilijk 
weg. Laat altijd iemand weten waar 
je bent, zodat je je veilig voelt. Pro
beer niet te snel te achterhalen of hij/
zij “de ware” is. Een boeiend gesprek 
of een leuke avond is op zich al een 
prachtig resultaat. En onthoud: één 
tegenslag wil niet zeggen dat online 
daten niks voor jou is.’ 
 
Meer weten? 
Zie www.carolinebruynseels.com.

Dames, hoe komt het dat we gêne blijven hebben om toe te geven dat we  
online rondshoppen voor een lief?
Caroline: ‘Sowieso is het niet makkelijk om toe te geven dat je “op zoek bent” naar een 
partner, of dat nu on of offline gebeurt. En een spontante ontmoeting in de supermarkt of 
op café klinkt nu eenmaal romantischer dan een doelbewuste zoektocht van achter je pc. 
Het idee leeft dat je dan wanhopig bent. Zonde, want online dating is gewoon een logisch 
gevolg van het feit dat we álles in ons leven meer digitaal organiseren.’
Elisabeth: ‘Zeker bij studenten leeft dat, merk ik uit mijn interviews. Als hun tante van 
 veertig die net gescheiden is online op zoek gaat, vinden ze dat normaal. Maar als 
 student hebben ze nog zoveel offline contacten, dat het dan lijkt of ze “niemand 
kunnen krijgen”. Die perceptie is allicht ook deels de reden waarom in mijn onderzoek de 
voornaamste genoemde motieven eerder passief waren: ik gebruik Tinder alleen voor de 

fun, als ik mij verveel, bijvoorbeeld tijdens het wachten op de bus of op het toilet, of omdat 
ik gewoon nieuwsgierig ben naar wie erop zit en hoe het werkt. Velen gebruiken de app 

dan ook om in een nieuwe omgeving nieuwe contacten te leggen, bijvoorbeeld een 
meisje van achttien die haar eerste jaar unief in Antwerpen doet en daar niemand kent. 

Seks scoorde als motief maar heel laag.’

Wat zijn de voordelen van online daten?
Caroline: ‘Het kan een geruststelling zijn om te zien hoeveel leuke singles er nog rond 
lopen. In je vriendenkring ben je misschien nog de enige vrijgezel tussen allemaal geset
telde koppels, waardoor het soms lijkt alsof jij het buitenbeentje bent. Het is goed te zien 
hoeveel opties er nog zijn.’
Elisabeth: ‘In real life is het bovendien vaak niet evident om te weten wie er nog single is 
op een feestje. Is die leuke jongen met wie je aan de bar flirt single of heeft hij een vriendin? 
Moeilijk. Op Tinder is dat duidelijker.’
Caroline: ‘Op een bepaald moment merk je dat er in je leven niet zo veel nieuwe mensen 
meer bijkomen in je sociale netwerk. Je komt steeds dezelfde mensen tegen op dezelfde 
feestjes. Dan is het juist een pluspunt dat je online je visvijver kan vergroten.’

Zijn er ook nadelen aan 
verbonden?
Caroline: ‘Millennials geven zelf 
aan dat technologie het op zoek 
gaan naar de liefde niet per se 
makkelijker heeft gemaakt. 
 Jongere generaties zijn vaker 
“verslaafd” aan het proces van 
het online zoeken, het geven en 
krijgen van bevestiging in een 
digitale wereld. Maar online 
 daten is niet voor iedereen 
 weggelegd. Velen noemen het 
stresserend en het vraagt ook 
veel van je tijd. Het is geen 
 wondermiddel. Je moet bewuste 
keuzes maken in hoe je het aan
pakt om het te doen slagen of dat 
type man aan te trekken dat je wil 
aantrekken. De horrorverhalen 

van anderen schrikken soms ook 
af: over fake profielen, overspel, 
identiteitsdiefstal, enzovoort. Het 
internet is anoniem, waardoor het 
ook een veilige haven is voor 
weirdo’s. Je moet er rekening 
mee houden dat je vertrouwen 
in de medemens wel eens op 
de proef kan worden gesteld 
als je online datet. De truc is 
om niet te veralgemenen. Er 
zitten echt wel een heleboel 
 degelijke en leuke mensen op 
datingsites die op zoek zijn naar 
een serieuze relatie.’ 

Je vindt online coaches voor 
van alles vandaag, dus natuur-
lijk duiken ook de eerste 
 dating doctors op die je helpen 
om online te daten. Hoe pimp 
je je profiel op datingsites 
 zodat je meer reacties aan-
trekt? Hoe hou je een gesprek 
gaande? Hoe herken je foute 
types of waarom trek je altijd 
de verkeerde m/v aan? Wat 
doe je als je iemand ziet zitten 
na de eerste date, of juist 
 helemaal niet?
Op zich niets mis mee, maar 
het voordeel van online daten 
is net dat je zonder veel pro-
blemen veel trial & error kan 
doen in je eentje. Ons advies? 
Ga vooral eerst zelf op zoek 
naar welke app je ligt, en 
zet je eerste stappen in de 
online-dating-wereld 
 gerust zelf (of met behulp 
van een vriend of vriendin). 
Als je merkt dat je echt niet de 
resultaten behaalt die je wil, 
kan je altijd nog professionele 
hulp inschakelen.

Online coaching

De experts 
aan het woord

‘Laat je niet afschrikken door 

horrorverhalen. Er zijn 
echt veel leuke 

mensen online die 
op zoek zijn naar 

een relatie.’

‘Laat je niet leiden 
door regels als:  

Ik heb het laatst 
gestuurd, nu is het 

weer zijn beurt.’

Seksuologe-psychologe Caroline Bruynseels is gespecialiseerd in 
singles, niet het minst dankzij Blind Getrouwd, waarvoor ze met honderden 
potentiële kandidaten sprak.

Elisabeth Timmermans is digitaaldatingexpert en doctoreert aan de  
KU Leuven over het onderwerp. Haar blog heet ‘Liefde in tijden van Tinder’.

Weet hoe je digidate

Tot slot: kunnen jullie nog enkele survivaltips geven voor wie zich waagt 
aan de online liefdeszoektocht?
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