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25 mannen in 

één middag
Waarom zou je maar één man tegelijk daten? Bij speeddaten krijg je er maar liefst vijfentwintig op één mid-

dag! Maar wat voor types komen er eigenlijk? Stoere mannen, nerds, knappe kerels, grappige jongens of 

zorgzame types? Viva ging op onderzoek.

“Daten is hip, zo stellen bloggende 

wetenschappers van de Rijksuni-

versiteit Groningen. Nicole Car-

michael wist ons dat al in 2003 in 

haar boek ‘Dating’ te vertellen. Vastzitten in een relatie, 

vertelde zij, is sinds de jaren’90 al niet meer in. Single 

zijn is hot en dus is daten hip. 

Dan hebben we het niet over het doorgaan-tot-je-niet-

meer-kan-stappen-en-hopen-dat-er-iemand-voorbi j-

komt-die-je-veilig-thuis-brengt-daten. Nee, we hebben 

het over het op zaterdagavond afspreken in het Grand 

Café voor koffie. Of op zondagmiddag “een theetje 

doen”. Elkaar eerst beter leren kennen. Een beetje af-

tasten. Dát is hip. 

Maar waar kom je die jongen waar je dit allemaal mee 

kan doen tegen? Het alwetende Centraal Bureau voor 

Statistieken, deed hier in 2003 voor het laatst onder-

zoek naar. Toen ontmoette 44 procent van de onder-

vraagden (allemaal vrouwen) haar partner tijdens het 

uitgaan, vakantie of een andere vorm van recreatie. 

Dertien procent vond haar nieuwe lover via kennissen, 

buren of vrienden, elf procent via het werk, tien pro-

cent via een vereniging en slechts één procent via het 

internet.

Inmiddels is dit lijstje uitgebreid met singlefeesten, 

singlevakanties, eyeflirten en speeddaten. Gezien de 

ontwikkeling van het internet, is het logisch dat inter-

netdaten in de tussentijd f link is gestegen (zie kader). 

Daarmee vergeleken moet het speeddaten zijn opmars 

eigenlijk nog maken. Slechts één op de 2.500 singles 

heeft wel eens aan een van de events van Speeddaten.nl 

deelgenomen. Bizar, omdat het eerste Nederlandse eve-

nement al zeven jaar geleden werd georganiseerd. Dat 

wekt de verwachting dat iedere zelfrespecterende single 

het speeddaten al wel op zijn single-c.v. heeft staan. 

Exacte cijfers over het slagingspercentage van speed-

daten ontbreken, “Maar,” zegt Tamara Timmermans, 

eigenaar van Speeddaten.nl en 10sec.nl, “we krijgen re-

gelmatig mails van stelletjes die elkaar via één van onze 

events hebben gevonden.”

SpeeddaterS in alle Soorten en maten

Als ik mijn singlevriendinnen over het speeddatefeno-

meen vertel, blijken er maar bar weinig op de hoogte 

Tekst: Jojanneke Smeenk

Wie tref je bij het speeddaten…
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van de ins en outs ervan. Laat staan dat ze 

het al eens hebben geprobeerd. “Daar komen 

toch alleen maar nerds,” is een veel gehoorde 

reactie. 

Zouden het dan toch alleen journalisten zijn die, on-

der het mom van ‘ik doe dit voor mijn werk dus ik moet 

wel’, aan dit soort evenementen deelnemen? “Nee hoor,” 

vertelt Tamara, “De meeste belangstelling is er voor de 

leeftijdscategorieën 20 t/m 30 jaar en 35 t/m 45 jaar. 

De grootste groep speeddaters woont in de randstad en 

merendeel van hen is HBO geschoold. MBO’ers mogen 

ook meedoen, maar dat is wel het minimale wat we toe-

staan.”

Zo wordt het geSpeeld

Speeddaten is in 1998 in Amerika bedacht door de 

Amerikaanse, afgestuurde psycholoog en rabbijn Yaacov 

Deyo. Hij ontwikkelde het concept voor speeddaten sa-

men met zijn studenten. Het doel was de Joodse jonge-

ren aan een partner en dus aan een huwelijk te helpen. 

Het succes bleek groter.

Het eerste voordeel van speeddaten is dat je binnen 

twee uur vijfentwintig potentiële lovers voorgeschoteld 

krijgt. Dat is weer eens wat anders dan sociaal verant-

woord één man tegelijk te daten. Per date wordt drie 

minuten uitgetrokken. Hierin vraag je elkaar het hemd 

van het lijf (niet letterlijk natuurlijk). Dan klinkt er een 

bel, schuift jouw date een stoeltje door en komt 

er een nieuw potentieeltje aan jouw tafel zitten. 

Na iedere date geef je op een speeddate-

kaart aan of je deze jongen wel of niet ziet 

zitten. Als je allebei “Ja” aankruist, is er een 

match. Na een paar werkdagen krijg je dan el-

kaars mailadres toegestuurd in een ’lovemail’. 

Tijdens het event zijn er twee pauzes. Aan het einde, als 

alle vijfentwintig dates zijn afgewerkt, is er een afslui-

tende borrel. Dé gelegenheid om alvast op jouw hunk af 

te stappen en te checken of de liefde enigszins weder-

zijds is. Dat scheelt weer een paar dagen in spanning 

wachten op wel of geen lovemail. 

de proef op de Som:

…de mannen!!

Het assortiment van één middag speeddaten.

de charmante hoSt

Bij ontvangst staat een middellange man van rond de 

dertig. Zijn donkere haren zijn naar achteren gekamd. 

De eerste minuten laten zijn ogen mij niet meer los. Bij 

het uitleggen van de regels, krullen zijn mondhoeken 

in een verleidelijke glimlach. Op de vraag of hij ook be-

schikbaar is voor een speeddate, blijft hij helaas angst-

vallig stil.

de raSpeSSimiSt

Er zijn altijd mensen die te laat te komen. Tijdens het 

wachten op hen, klinkt mijn strijdlustige innerlijk die 

het belachelijk vindt dat alle meiden bij de meiden, en 

alle mannen bij de mannen staan. Dus duik ik op een 

van de alleen gekomen heren aan de bar. Verkeerde 

keuze. De man genaamd Albert is eind twintig, heeft 

stekeltjes en draagt een blauwe trui. Hij is erop gebrand 

al mijn goedbedoelde ijsbrekers als “vind je het ook zo 

spannend?” af te kraken. Als na de opmerking, “je kiest 

er toch zelf voor om te gaan,” ook mijn welverdiende 

wijntje er met een “Zóóó, om drie uur al,” aan moet ge-

loven, heeft hij voorgoed afgedaan. Nog 24 te gaan.

de waren-Ze-allemaal-maar-Zo-man

Mijn eerste date: een jonge man met kort donker haar. 

Onder zijn gras groene trui draagt hij een zwarte blouse 

met strak gestreken board. Vriendelijk lachend en quasi 

nonchalant zit hij op zijn stoel op mij te wachten. Mijn 

hart maakt een sprongetje. ‘Coen’ staat op de plakker op 

zijn borst. Coen blijkt 25 jaar oud en kreeg deze speed-

date van zijn vrienden voor zijn verjaardag. Hij vindt 

het idee erg leuk, al zegt hij geen idee te hebben hoe hij 

de dates aan moet pakken. Dat heeft hij snel onder de 

knie. Aan het einde van de avond tref ik hem hangend 

aan de bar en diep verzonken in de ogen van een van de 

aanwezige dames. Hij heeft zijn match wel gevonden. 

het originele type

Vincent zit in het organisatieteam van 

Coen’s verjaardagsfeest. Hij is de oudste 

van het stel, 27. De heren kennen elkaar 

van hun studie Toneel- en Theater Weten-

schappen. Vincent houdt ervan origineel 

uit de hoek te komen, op alle fronten. Zo 

weet ik vanaf nu dat als je 27 jaar, 

vier maanden, twee weken en twee dagen oud bent, je 

precies tien duizend dagen geleden bent geboren.

het intereSSante type

Peter heeft zijn uitstraling niet echt mee. Zijn ogen lig-

gen diep in zijn hoofd, een ooglid lijkt niet te werken 

en zijn rug is lang en gebogen. Door zijn vele vragen en 

geïnteresseerde houding (zijn armen liggen uit elkaar 

op tafel, hij zit iets naar mij toegebogen al weet ik niet 

of hij anders kan en zijn ogen houden mij nauwlettend 

in de gaten) weet hij in drie minuten tijd wel mijn inte-

resse te wekken.

de ‘bal’

Uit de groep van Coen: de ‘bal’. Hij heet Roderick en 

deze wat gezette, kleine jonge man, draagt zijn donkere 

haren op oorlengte. Zijn bril is van het kaliber Guus 

Meeuwis. Hij is gekleed in een zwart colbert, een paarse 

blouse, een donkere spijkerbroek en bruine herenschoe-

nen. Hij raakt niet uit gepraat over zichzelf. Zo moest ik 

weten dat hij bestuursleider is van zijn dispuut en zijn 

vrienden “echte pleurislijers” zijn. Tijdens het naborre-

len blijkt de bal verassend genoeg over een f linke dosis 

humor te beschikken.

de vaSthouder

In eerste instantie is Arjan grappig. Hij is een beetje 

mollig, heeft gemillimeterd haar en draagt een groen-

zwart-witte streepjestrui. Arjan vertelt over zijn werk 

als ICT’er. Iets wat hij zelf erg bijzonder vindt omdat 

hij een studie in de maatschappelijke richting deed. 

Hij kletst maar door over zijn collega die 

met hem mee is, “een beetje saai, echt zo’n 

ICT’er,” zijn woonplaats Amersfoort, “De 

beste plaats die er is!” en de dames met wie hij 

deze avond al heeft gedated, “Er zitten zulke 

rare vrouwen bij, maar jij niet hoor.” Als hij in de 

tweede pauze weer mijn aandacht opeist, ben ik blij 

dat ik ‘Nee’ achter zijn naam heb aangekruist.

de makelaar

Klaas is begin dertig. Hij gaat gekleed in een paarse 

Tommy Hilfiger trui met daaronder een witte blouse 

met paarse ruit. In één oogopslag is duidelijk dat de 

nodige zonnebankbezoekjes op zijn naam staan. Zijn 

kaaklijn is kaarsrecht. Alsof zijn gebit vroeger niet met 

een beugel, maar met een bijtel is bewerkt. Maar zijn 

eerste woorden zijn de beste van alle eerste woorden die 

ik gehoord heb: “Ik vind je rok zo leuk, dat viel me al op 

toen je binnenkwam.” 

Toch, of het door zijn bos grijze haar komt, ik weet het 

niet, maar ik spreek de beste man continu met ‘u’ aan. 

Niet de beste basis voor een relatie.

het Stereotype

Jarno is een klein mannetje met een rond hoofd en een 

rond brilletje. Hij is 33 jaar en handelt in caravans. Na-

dat we allebei over ons werk hebben verteld, vraag ik 

internetdaten:

Internetdaten:

Meer dan een half miljoen van de singles in Neder-

land heeft wel eens via het internet gedated. 

Dat is éénderde van de in het totaal 2,5 miljoen 

alleenstaanden. Oftewel één op de drie vrijgezellen 

heeft zich wel eens aan  internetdaten gewaagd.

In vier van de tien gevallen, leidde dit internet-

avontuur tot een serieuze relatie. 

Bron: Eric Klaassen, oprichter www.start2date.nl  

    &  Onderzoek in opdracht van www.online.nl

20 JO’S



22 JO’S 23JO’S

hem wat hij verder nog doet. Zijn antwoord: 

“Oh ja, en mijn hobby’s: met de caravan op va-

kantie gaan.” Het is zijn vijfde keer speeddaten, 

ik begrijp waarom.

de rocker die Zijn leven probeert

te beteren

Michael heet hij. Hij is lang, grof gebouwd (niet dik en 

ook niet gespierd) en heeft lang blond haar. Hij wekt de 

indruk een zware stem te hebben, bier te drinken en al-

leen over ‘Beavis and Butthead’ te kunnen praten. Niets 

blijkt minder waar. Zijn stem is hoog, aan de bar bestelt 

hij wijn en zijn gespreksonderwerp is Herbalife. “Echt 

geweldig spul. Probeer het gewoon eens.”

de baSiSSchoolleraar

Zachte stem, vriendelijke lach en antwoorden als, “ik 

kan je wel helpen,” typeren de basisschoolleraar, Michel 

genaamd. Zijn werk is zijn hobby. Michel vindt het ge-

weldig om met kinderen te werken. Zijn collega’s zijn 

voornamelijk vrouwen. Hij is dus wel gewend aan ge-

sprekken over lippenstiften en menstruatiepijntjes. De 

liefde heeft hij bij zijn vrouwelijke collega’s niet gevon-

den.

de pSychologieStudent

In mijn ogen te jong om te speeddaten. Met zijn 21 jaar 

zou Harm Jan in de kroeg moeten hangen met vrien-

den. Dansend op Lady Gaga zou hij het meisje van zijn 

dromen versieren. Maar nee, hij zit bij mij aan tafel met 

het excuus: “Ik houd niet van stappen, maar dit leek me 

wel een keer een uitdaging.” Relatiemateriaal is hij niet. 

Dat komt door zijn leeftijd, zijn nog niet aanwezige 

baardgroei en zijn arrogante houding (hij hangt scheef 

in zijn stoel en laat nonchalant een arm over de rug-

leuning vallen. Zijn neus steekt hij omhoog en bij elk 

antwoord knikt hij deze net iets verder de lucht in). Als 

hij babbelt over zijn studie, laat ik hem zijn gang gaan. 

Het onderwerp vind ik interessant en zo besteed ik deze 

drie minuten toch nog nuttig.

grijZe maSSa

Niet iedereen kan memorabel zijn. De veer-

tien overige kandidaten verdwijnen in de 

grijze massa van IT ’ers en studenten. Zij 

beginnen hun gesprek met “Wat voor werk  

 doe je?” Of dreunen één van de openingszin-

nen uit het speeddatehandboek op. Ze komen daarbij 

niet verder dan “Wat doe je het liefste op zondagmid-

dag?” of “Wat is jouw favoriete film?” Op mijn vraag 

“Wat zou jij willen dat er op jouw grafsteen staat,” 

(geloof het of niet, dit is een datinghulpsite tip) krijg ik 

dan ook heel wat vreemde blikken toegeworpen.

concluSie

Er loopt van alles rond op een speeddate-event. Van de 

ingetogen IT ’er tot de uitbundige theaterstudent.

Voor mij is er dit keer geen lovematch. Coen bleek niet 

in mij geïnteresseerd en ik niet in de rest. Absoluut 

geen probleem, want met dit soort events in het voor-

uitzicht, blijf ik nog wel even single. En ben ik graag 

nog een tijdje hip!

Zelf op onderzoek? Check www.speeddaten.nl

Voor hulp kun je terecht op www.datinghulp.nl 

andere organiSatoren van Speeddate 

eventS Zijn:

• www.f litsdate.nl

• www.speeddatez.nl

• www.onetodate.nl

• www.universaldate.nl


