
Wat datingsites je 
niet vertellen

25 waardevolle tips voor soepel internetdaten 
en succesvolle eerste afspraken



Waar kom ik de 
juiste mannen tegen?
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Daar zijn tegenwoordig gelukkig 
meerdere mogelijkheden voor. De 
meest gebruikte op dit moment is 

internetdaten. Het is een toegankelijke manier 
waarmee ik al vele mooie relaties heb zien 
ontstaan, waaronder mijn eigen laatste 
liefde. Om je verblijf in dit grote internetcafé 
aangenaam en succesvol te maken, is het 
raadzaam en prettig om de huisregels te 
kennen.

Uiteraard spreek ik dagelijks vrouwen die er al 
ervaring mee hebben of die af en aan jaren 
op datingsites hebben gestaan. Ook spreek 
ik veel vrouwen die er juist niet aan willen 
beginnen. Sta jij ook ingeschreven op één of 
meerdere datingsites? Of hoor jij misschien 
bij de vrouwen die er van anderen zoveel over 
gehoord hebben dat ze er niet aan durven of 
willen beginnen?

Met onderstaande 25 tips kun je via online 
dating sites jouw man echt ontmoeten. Of het 
helpt je over de drempel heen van het digitale 
daten als je het eigenlijk wel zou willen maar 
nog niet eerder hebt aangedurfd.

Zelf heb ik ook heel wat uurtjes doorgebracht 
achter die computer en veel tijd verspild 
omdat ik niet precies wist hoe ik dit het beste 
kon aanpakken. Uiteindelijk heb ik mijn liefde 
online ontmoet en zie ik veel gelukkige stellen 
ontstaan door internetdaten.
Daarom geef ik je graag deze waardevolle 
internet do’s en don’ts. Ik geef je de juiste tools 

zodat jij ook jouw liefdespartner kunt vinden 
voor de rest van je leven. Hiervoor heb ik een 
methode en werkwijze ontwikkeld, de Laatste 
Liefde Date Methode. Deze tips zijn de eerste 
stap en helpen je een goede start te maken. 
Dat is immers het halve werk.

Dat jij jouw man vindt, is mijn missie. Dus… heb 
je nog nooit eerder op een internetdatingsite 
gestaan en zou je dat wel willen proberen 
maar weet je niet hoe? Of heb je ervaring met 
het daten op internet maar werd je daar niet 
blij van? Hieronder volgen tips, tricks en tools 
voor een goed en aantrekkelijk profiel. Gevolgd 
door verschillende tips die ondersteuning 
bieden tijdens het daten via internet om een 
liefdevolle, stabiele relatie op te bouwen.
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PLAATS VIER TOT ZES BLIJE, UITNODIGENDE FOTO’S
die niet ouder zijn dan zes maanden. Kijk in de camera en lach. 
Stralen ze uit dat je het naar je zin hebt in je leven?
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BEDENK EEN PAKKENDE EERSTE OPENINGSZIN
bij je profieltekst. Iets relativerends, een kwinkslag met een beetje 
humor erin. Vooral zinnen waarbij je jezelf niet al te serieus neemt 
spreken aan. Een zin die de lezer nieuwsgierig maakt naar jou en 
jouw profiel. Bijvoorbeeld “Geef mij een racefiets en een berg en je 
hebt de eerste uren geen last meer van mij”.

MAAK JE TEKST UITNODIGEND OM TE LEZEN.
Vermijd daarom opsommingen en zinnen die beginnen met  
“ik zoek...” of “ik houd niet van…”.

Jouw profiel op 
de datingsite; 

HOE ZORG JE DAT JE OP EEN 
LEUKE MANIER OPVALT? 
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BESCHRIJF ZOVEEL MOGELIJK CONCRETE SITUATIES
en voorbeelden om je tekst levendig, beeldend en invoelbaar te 
maken. Bijvoorbeeld in plaats van “ik ben sportief” kun je schrijven 
“mij zie je iedere zondagmorgen hardlopen in het bos”.
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05SCHRIJF ZO DAT ER IETS VAN JE ZACHTHEID OF KWETSBAARHEID
te lezen en te voelen is in je tekst. Het is beter je gevoel te beschrijven 
dan je mening.
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KOM ZELF IN ACTIE VOOR HET VINDEN VAN EEN FIJNE PARTNER.
Afwachten of iemand op jou reageert is meestal niet voldoende. 
Maak een redelijk ruim zoekprofiel aan en begin eerst bij je eigen 
woonomgeving. Maak vervolgens een eigen favorietenlijst en start 
zelf met het verzenden van contactverzoeken.

GEEF DE MAN ZONDER FOTO BIJ ZIJN PROFIEL
het voordeel van de twijfel. Je weet de reden niet tenslotte. 
En je kunt er een mooie match door mislopen.
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ERGER JIJ JE REGELMATIG AAN MANNEN
die “niet correct” of “niet zoals je gehoopt had” reageren? Zou je het 
liefst de ander toch nog een beetje opvoeden of fatsoen bijbrengen? 
Mijn tip is: negeer het, spaar je energie en richt je op de mannen die 
wel op een prettige manier communiceren. Je zit tenslotte op de site 
om een man te vinden, niet om ze op te voeden.

REAGEER POSITIEF ALS EEN VOOR JOU GESCHIKTE MAN
snel een eerste afspraak wil. Hij toont initiatief, vindt je leuk en je weet 
zelf ook vlot met wie je te maken hebt. 

Je staat erop 
en dan; 

WAT IS BELANGRIJK OM VOORAL 
WEL OF VOORAL NIET TE DOEN? 



LAAT HET “HIJ IS NIET MIJN TYPE MAN“ IDEE EENS LOS. 
En probeer voorbij je eigen grenzen te kijken naar mannen die op het 
eerste gezicht niet jouw type man zijn. Tot nu toe hebben “jouw types” 
je nog geen stabiele relatie opgeleverd. En kan het maar zo zijn dat je 
met het idee van ”mijn type man” oude patronen aan het herhalen 
bent die geen betrouwbare, liefdevolle en stabiele relaties opleveren.

WORD NIET ONGEDULDIG ALS HET EVEN DUURT
voor er een eerste live afspraak voorgesteld wordt. Sommige 
mannen vinden het ook gewoon spannend en willen de ander niet 
overrompelen. Als hij na een aantal contactmomenten niet met een 
voorstel komt doe je er zelf een.
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11LAAT JE NIET ONTMOEDIGEN ALS JE GEEN REACTIES KRIJGT 
na het plaatsen van je profiel op de site of op je contactverzoeken. 
Mijn advies is daarover heen te stappen. Maak het niet persoonlijk. 
Je bent alleen nog niet de juiste man tegengekomen. En grijp deze 
kans om je eigen favorietenlijst te maken en zelf contactverzoeken te 
sturen.
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HOUD JE EERSTE CONTACTVERZOEK KORT,  
maximaal vijf regels. En schrijf niet teveel over jezelf. De functie van 
dit verzoek is alleen de ander uit te nodigen jouw profiel te bekijken.
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ADVIES OPBOUW CONTACTVERZOEK:
1. Korte openingszin
2. Een overeenkomst tussen jullie benoemen
3. Eindigen met een makkelijk te beantwoorden vraag. Bijvoorbeeld; 
“Waar wandel jij graag?” In plaats van “Wat vind je van mijn profiel?” 
Zo maak je het de ander makkelijk om op jouw verzoek te reageren.

GA ER MAAR GEWOON VANUIT DAT JE ONGEVEER MET 15 TOT 20 
VERSCHILLENDE DATES/MANNEN
een eerste kop koffie gaat drinken voor je jouw juiste match ontmoet. 
Dit is wat de ervaring leert. Je dit realiseren helpt ook om jezelf niet 
te frustreren in je zoektocht. Een tevreden klant uit mijn programma 
ontmoette haar man pas bij de veertiende date. Bij de derde keer zei 
ze: ”Pfff, ik heb er al drie gezien, dit gaat niet goed.” Eigenlijk ging het 
heel erg prima alleen had ze de stimulans en steun nodig om ermee 
door te gaan. Maak het jezelf niet onnodig zwaar door er van uit te 
gaan dat je er met drie of vijf afspraakjes wel bent.

Contactverzoeken 
sturen en dan; 

WAT MEESTAL VERGETEN WORDT 
BIJ CONTACTVERZOEKEN.



PLAN HET LIEFST ZO SNEL MOGELIJK EEN EERSTE LIVE AFSPRAAK.
Dit om te voorkomen dat je voor de eerste ontmoeting al uitgebreid 
gechat, gebeld of gemaild hebt. Veel, lang en intensief contact 
vooraf zet de film in je hoofd automatisch aan waarbij je de ander 
gaat invullen richting eigen wens en ideaalbeeld. En hij doet dat 
natuurlijk ook. Meestal doen deze ideaalbeelden de eerste afspraak 
geen goed. De werkelijkheid is vaak toch echt anders dan je 
verwachting/beeld in je hoofd. Dat betekent dat je beide over een 
teleurstelling heen moet stappen of dat je innerlijk direct op “nee” 
gaat als je de ander live ontmoet. Dus hoe onbevangener je de 
eerste afspraak ingaat (met minimale voorinformatie) hoe beter.

ZENUWEN EN SPANNING HOREN ER ECHT BIJ TIJDENS DE EERSTE AFSPRAAK.
Dat geldt ook voor de man tegenover jou. Veel vrouwen vergeten dat.  
Breng het gewoon ter sprake, dat helpt om de spanning te verminderen.
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17SPREEK ALTIJD AF IN EEN OPENBARE GELEGENHEID
waar ook andere mensen zijn. Hou het bij één of twee drankjes en  
ga niet tijdens de eerste afspraak al samen iets eten.

De eerste afspraak; 
HOE PAK JE DAT AAN?
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19OORDEEL NIET TE SNEL ALS JE DATE TIJDENS DE EERSTE AFSPRAAK 
veel over zichzelf vertelt en weinig vraagt. Probeer het te zien als 
mogelijke zenuwen en niet gelijk als ongeïnteresseerdheid. Veel 
mannen vinden het ook heel spannend om af te spreken en kiezen 
dan een veilige modus: over zichzelf vertellen. Pas bij een tweede of 
derde afspraak kun je echt inschatten of het zenuwen zijn of dat het 
gebrek aan belangstelling is.



LAAT JE HOGE VERWACHTINGEN LEKKER THUIS.
Je kunt een hele goede ontmoeting hebben zonder dat je gelijk een 
klik of vlinders in je buik hoeft te voelen. Sta open voor de ontmoeting, 
geniet van het moment en wees trots op jezelf dat je deze moedige 
stappen zet.

LAAT DE EERSTE AFSPRAAK MAXIMAAL ANDERHALF UUR DUREN
ook of juist als het heel gezellig is. Zo’n eerste afspraak is heel 
intensief en juist als het heel leuk is, hebben veel mensen de neiging 
die afspraak lang te laten duren. Zorg dat je over en weer nog iets te 
verlangen hebt, elkaar terug wilt zien in plaats van “Oef, wat hebben 
we veel gepraat.”
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21VERWACHT OF EIS NIET VAN JEZELF DAT JE IN DE EERSTE AFSPRAAK
al weet of hij je partner gaat worden voor de komende 30 jaar. Dit is 
een veel te grote vraag aan jezelf bij een eerste kennismaking.  
De ander is tenslotte nog een vreemde voor je. Goede relaties 
ontstaan door de ervaring van graag samen willen zijn, je gevoelens 
en gedachten willen delen met die ander. Van elkaar op aan kunnen 
en jezelf en de ander de tijd geven dit te laten groeien
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DURF DE TIJD TE NEMEN
om verder te onderzoeken of er een mooie relatie tussen jullie kan 
ontstaan. Er is niets mis met een tijdje samen optrekken. Als het niet 
goed voelt of het contact verdiept zich na enkele maanden niet 
voldoende dan mag je het contact weer verbreken.
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STEL JE OPEN VOOR EEN TWEEDE AFSPRAAK
ook al voelde je geen enorme klik of vlinders in je buik. Geef elkaar 
een eerlijke kans door nog eens af te spreken in een iets meer 
ontspannen sfeer. Een neutraal gevoel na een eerste afspraak is 
een prima basis voor een tweede gesprek. De enige reden om geen 
tweede afspraak te maken is een sterke innerlijk aversie die je bij 
jezelf waarneemt.

WEN AAN HET IDEE 
dat een fijne liefdesrelatie met toekomst opbouwen tijd kost.
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Tot zover de 25 tips die jou 
alle kans geven om jouw 
man te gaan ontmoeten
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En mogelijk denk je nu: “Tsjonge jonge, 
wat een gedoe om een man te vinden. 
Zo moeilijk kan het toch niet zijn?”

Nee dat klopt, het hoeft niet zo moeilijk te zijn. 
Alleen weet jij, nu je kortere of langere tijd 
alleen bent, dat er blijkbaar toch iets anders 
nodig is om die fijne man te ontmoeten dan 
wat je tot nu toe gedaan hebt. En je weet 
waarschijnlijk ook dat het niet zo makkelijk is 
als allerlei reclames en internetdatingsites ons 
willen laten geloven.

Soms hebben we bepaalde vaststaande 
ideeën en overtuigingen en herhalen we met 
ons eigen gedrag dat we de juiste mannen 
mislopen. Mogelijk brengen deze tips je op 
andere ideeën.

De meeste langdurende relaties zijn niet 
begonnen met in een split second te weten “hij 
is de ware voor mij”. Of met “de klik” of “vlinders 
in de buik”. Volwassen relaties beginnen 
meestal met het aftasten van “wie ben jij?”. 
En dat lukt het beste door samen tijd door te 
brengen. En tijd te maken om elkaar beter te 
leren kennen. Door tijd samen geef je elkaar de 
kans om te ervaren; hoe is het naast jou? Voel 
ik me fijn als ik bij jou ben? Welk gevoel krijg ik 
als we samen zijn?

WIL JIJ JOUW EINDMAN VINDEN?
Geef Daten 2.0 een kans. Ik heb er een boek 
over geschreven: Vind Je Eindman. In dit 
boek vertel ik je precies hoe je een goede 
profieltekst schrijft. Welke foto’s geschikt zijn en 
welke niet (zodat je voorkomt dat je verkeerde 
mannen aantrekt). Wat je wel en niet doet 
tijdens dates en waar je op moet letten bij een 
man (en dus ook wat je meteen naast je neer 
kunt leggen omdat het niet belangrijk is).  
En nog veel meer.

Klaar om op zoek te gaan naar je eindman? 
Bestel mijn boek, dan stuur ik je meteen gratis 
mijn moodboard toe en kun je aan de slag 
met de online vervolgstappen. Ik wens je veel 
dateplezier toe. 

Hartelijke groet
Carla

P.S.1: Wil je het boek eerst inkijken? Dat kan, 
vraag hier het gratis eerste hoofdstuk van 
mijn boek aan. Laat jezelf overtuigen

P.S.2: Als jij wilt weten waar je staat ten 
opzichte van mannen en de liefde, doe dan de 
‘Ben jij klaar voor de liefde test’. Klik hier, dan 
krijg je direct meer inzicht.

https://www.laatsteliefde.nl/gratis-eerste-hoofdstuk-boek/
https://www.laatsteliefde.nl/relatietest/
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Over Carla

Ik ben Carla Ketelaar (1963) en 
de vrouw achter Laatste Liefde. 
Ik begeleid zelfredzame en 

ondernemende vrouwen die het op 
maatschappelijk niveau prima doen, 
maar op het relationele vlak problemen 
ondervinden. Met als uiteindelijke doel 
een passende liefde ontmoeten om 
het leven mee te delen. Ik doe dit met 
veel enthousiastme en ben altijd heel 
blij met de positieve reacties die ik 
ontvang van de vrouwen met wie ik 
werk en gewerkt heb. En uiteraard met 
de mooie relaties die ontstaan zijn en 
de baby’s die geboren zijn en worden.

Ik weet precies hoe moeizaam het kan 
zijn om de juiste partner te vinden. 
Tot dertien jaar geleden had ik mijn 
werk - waarin ik zeer gelukkig was 
- mijn mooie gezin en een dierbare 
vriendenkring, maar miste ik heel 
simpelweg een partner. De man met 
wie ik kon praten en delen, die ik lief kon 
hebben en die mij liefhad. Het gemis 
en verdriet hierover zagen maar weinig 
mensen. Maar het was er altijd. 

Inmiddels heb ik al dertien jaar een fijne 
relatie en dat gun ik jou ook.

Wil je meer informatie over mijn 
aanbod?

Bezoek dan mijn website 
www.laatsteliefde.nl

https://www.laatsteliefde.nl/

