
Hoe versier ik een vrouw  © 2009 Metadate.nl 

 1 

 

 

 

Tips om vrouwen te versieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door: Metadate.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright  
Niets mag uit dit eBook gewijzigd worden. Je mag dit eBook wel weggeven of verkopen voor 
welke prijs die je maar wilt. Als de inhoud maar ongewijzigd blijft! Metadate.nl is niet 
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Het begin 
 
Voor veel mannen is vrouwen versieren een kunst op zich en een probleem, Hier lees je 
enkele tips om het gemakkelijker te maken om vrouwen te verleiden. Een vrouw versieren 
gaat beter als je zelfvertrouwen uitstraalt. 
 
Er wordt vaak verteld aan mannen en jongens dat je met openingszinnen vrouwen kunt 
versieren, zij horen dit via vrienden, de media zoals tv en films, soms werken deze zinnen wel 
maar meestal niet, in plaats daarvan kun je deze 4 stappen ondernemen voor succes: 
 
 
1. Zelfvertrouwen 
 
Een van de belangrijkste punten bij het versieren is zelfvertrouwen, dit moet je ook uitstralen 
als je een vrouw benadert, dit is heel essentieel omdat dit betekent dat je zeker bent van jezelf 
ook al ben je niet de meest knappe man, dit laat ook zien dat je kracht, karakter en durf hebt, 
dit zijn eigenschappen die vrouwen aantrekkelijk vinden bij een man. 
 
Het ergste wat kan gebeuren is dat een vrouw niet met je wilt praten, een afwijzing is dus 
nooit plezierig maar het is ook geen ramp omdat je hiervan ook leert en dus door kunt gaan. 
 
Zorg ook ervoor dat je haar in de ogen kijkt, als je niet naar haar kijkt merkt ze dat je je 
ongemakkelijk voelt, zorg ook voor een open houding en positieve uitstraling, dus niet met 
handen over elkaar, dit geeft een defensieve houding en ook geen handen in je zakken, je 
moet actief blijven en hierbij hoort ook lichaamstaal. Glimlachen hoort ook hierbij, als je een 
vrouw hiermee benadert is de kans groot dat ze ook terug glimlacht, voorkom ook stotteren 
tijdens het gesprek, hiermee laat je zien dat je zenuwachtig bent. 
 
Je kunt je ook ontspannen als je een drankje op hebt als je voelt dat je wat gespannen bent, dit 
verschilt per persoon, dus drink niet teveel en zorg dat je een frisse adem hebt. 
 
 
2. Verleiden 
 
De eerste toenadering is (vaak) het grootste probleem bij mannen, de beste manier is de 
ouderwetse en dat is naar een vrouw lopen, hallo zeggen en jezelf voorstellen, het is een 
simpele manier en makkelijk te onthouden, hierbij moet je zorgen dat je vol zit van 
zelfvertrouwen zodat je een goede indruk maakt op de vrouw. 
 
Veel mannen hebben twijfels over de ouderwetse manier en gaan over tot openingszinnen, je 
kunt bijvoorbeeld na het voorstellen iets grappigs zeggen, het belangrijkste hierbij is dat je het 
altijd met zelfvertrouwen doet. 
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3. Gesprek  
 
Mensen vinden het leuk om over zichzelf te praten, een goede manier is om na introductie een 
aantal vragen aan haar te stellen, op deze manier kun je proberen om haar meer over zichzelf 
te laten vertellen, zelfs in een kort gesprek is dit van belang omdat je haar interesses leert 
kennen en dan laat je haar er meer over praten, als je dit doet bereik je 3 dingen, namelijk: 
 

• Je weet wat meer over har 
• Je toont interesse in haar, wat vrouwen heel goed waarderen  
• Je kunt inspelen op algemene onderwerpen zoals maatschappij, weer, politiek of sport 

 
Hierbij moet je niet teveel over jezelf praten, je kunt wat informatie over jezelf delen met haar 
maar als het hele gesprek over jouw gaat krijgt zij het gevoel dat je jezelf heel belangrijk vind. 
 
 
4. Lachen 
 
Het is altijd goed om vrouwen aan het lachen te maken, dit betekent niet de hele tijd moppen 
of grappen gaan staan vertellen maar tussen het gesprek door een natuurlijke grap maken is 
altijd handig. 
 
Om te laten zien dat je een ‘down-to-earth’ persoon en geen groot ego hebt, kun je altijd een 
grap over jezelf maken. Hierbij is zelfvertrouwen weer heel belangrijk en je dit ook onder 
controle moet houden omdat je natuurlijk niet arrogant wilt overkomen door teveel 
zelfvertrouwen.  
 
Als je deze stappen goed doorneemt dan gaat het gesprek al goed en hoef je alleen het gesprek 
zelf sturen zoals jij het wilt en wellicht bloeit er iets moois op tussen de 2 personen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe versier ik een vrouw  © 2009 Metadate.nl 

 4 

 
SMS 

 
Erg veel mensen gebruiken het dagelijks en iedereen sms’t met iedereen. Dus een vrouw 
benaderen via sms is heel verstandig. De tips zullen stom lijken voor mensen die er erg mee 
vertrouwd zijn en anderen zullen ze nuttig vinden. 

Als je vrouwen ontmoet op feesten/kroegen en dergelijke kun je in plaats van te bellen ook 
een sms sturen, dit is zo simpel. Je zend haar enkele keren een berichtje voordat je haar belt 
om te vragen of ze ergens met me wil afspreken. Zo kun je met verschillende meisjes in SMS 
contact staan op een eenvoudige manier. 

1. Beantwoord niet binnen 5 minuten 

Dit is een regel die veel mensen in de wind slaan. Door binnen de vijf minuten een berichtje te 
beantwoorden toon je dat je niets beters te doen hebt dan haar te sms’en. Als je pas nadien 
antwoord toon je dat je vanalles om handen hebt en dat je op die moment geen tijd had om 
haar te beantwoorden. Vrouwen willen iemand die grappig is in de omgang, maar mannen die 
drukbezet zijn, zijn nog onweerstaanbaarder omdat ze het gewoon zijn alle aandacht te 
krijgen. Door niet meteen te antwoorden laat je merken dat je niet al je aandacht aan haar 
schenkt, wat haar over je doet nadenken. 
 

2. Beëindig nooit je SMS met 'liefs Casanova' of iets dergelijks 

Op het einde van je bericht hoor je nooit iets te schrijven dat met liefde te maken heeft. Denk 
er eens over na, meisjes leren de hele tijd jongens kennen waar ze van weten dat ze ze kunnen 
controleren...doordat je toont dat je al verliefd op haar bent. Dan ben je gezien, ze kan je 
controleren. Zeker als je zoiets zet in je eerste berichtje aan haar... maar zelfs na een week. 
Vrouwen bekijken dit op twee manieren: 

(a) Je bent te makkelijk, ze kan je manipuleren en je doet te veel moeite 
(b) Je wil haar vriend zijn en je wil enkel vriendschap 
 

3. Beantwoord een SMS bericht nooit twee keer want: 

(a) speelt spelletjes met jou, of 
(b) is niet geïnteresseerd. 

 

 

 

 

 



Hoe versier ik een vrouw  © 2009 Metadate.nl 

 5 

 
4. Stuur plots geen berichten meer 

Dit zou maar één keer gebruikt moeten worden, maar ik merkte een tijd geleden op dat 
meisjes dit met mij deden. Ik zat met zoveel gedachten in mijn hoofd ... houd ze niet van mij? 
Oh nee, ze heeft het druk... of niet? Misschien sms’t ze met een andere kerel? 

Beeld je dus in wat er zich allemaal in haar hoofd rondspookt als je berichtjes hebt 
uitgewisseld en een leuk gesprek hebt gehad en plots hiermee stopt. JIJ hebt de controle. Elke 
keer je antwoord op een andere tekstberichtje geef je haar de macht, ze kan ofwel antwoorden 
ofwel niet. Dat is de reden. Ik deed dit eens met een meisje en het eerste wat ze me zei op een 
feestje was 'Waarom antwoordde je niet op mijn berichtje?' ...onthoud, het draait erom jou in 
de belangstelling te houden omdat vrouwen uiteindelijk van een man houden die macho 
trekjes heeft. 
 

5. Stuur haar niet dagelijks berichtjes 

Als ik bezig ben met een vrouw die ik op een avondje uit ben tegen het lijf gelopen en haar 
nog maar amper ken zal ik haar nooit dagelijks sms’en. Dit toont dat je met haar moet praten, 
wat je niet wil. Eigenlijk wil je dat zij diegene is die je sms’t. Daarom moet je een meisje 
maar een keer in de 3-4 dagen sms’en. 

Tenzij ze direct geïnteresseerd is in je, kan je je niet veroorloven de controle in haar handen te 
leggen. Door haar elke dag met een berichtje te bestoken toon je dat je elke dag aan haar 
denkt ... en we willen niet dat ze zo redeneert. 
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Ga verlegenheid tegen! 
 

Hieronder vind je een 5-tal tips om verlegenheid tegen te gaan in het dagelijks leven. Door 
deze tips elke dag weer op te volgen zul je merken dat je snel vorderingen zult waarnemen op 
sociaal gebied. Gebruik deze stof niet alleen bij eventueel vrouwelijk verleidingsmateriaal, 
maar gebruik het op alle mensen in je omgeving. Je zult versteld staat over de resultaten, 
mensen zullen het waarderen. 
 
 
1. Verlaat het huis nooit zonder goede gespreksstof 
 
Een goede gesprekspartner heeft nooit last van ongemakkelijke stiltes in een gesprek. De 
redenen hiervoor is dat de persoon veel mee maakt en daarom altijd wel wat te vertellen heeft. 
Een andere reden kan zijn dat de persoon voorbereidingen treft met gespreksstof voor de 
mensen die hij verwacht tegen te komen die dag. Een goed voorbeeld is om maandag voor je 
naar je werk gaat te bedenken wat je collega's ook al weer hadden gedaan in het weekend. 
Vraag hiernaar en er zal snel een leuk gesprek op gang komen. Zo zijn er nog vele andere 
onderwerpen waar je altijd wel wat over kunt zeggen. Denk erover na en je komt er vast wel 
aan uit. Ook is het een idee om abonnee te worden op een aantal lifestyle magazines waardoor 
je op de hoogte wordt gehouden van de laatste interessante nieuwtjes. Hierdoor wordt je 
kennis over actuele zaken verbreed, waardoor mensen je een interessante gesprekspartner 
gaan vinden.  
 
Dit lijkt misschien een beetje moeilijk in het begin maar naarmate je steeds meer onderwerpen 
hebt om te over te vragen of te vertellen, worden je sociale vaardigheden enorm uitgebreid. 
Mensen zullen je meer gaan waarderen en de stap om over verlegenheid heen te komen is een 
heel stuk kleiner gemaakt. 
 
 
2. Laat mensen weten dat je verlegen bent 
 
Over dit punt zijn de meningen verdeeld. Maar als je echt heel verlegen bent dan zien mensen 
dat toch wel. Als je ze verteld dat je verlegen bent dan respecteren ze het dat je ervoor uit 
durft te komen, en ze zullen dan ook rekening gaan houden met je verlegenheid.  
 
Als het voor andere mensen niet helemaal duidelijk is of je verlegen bent is het misschien niet 
zo slim om ervoor uit te komen. Mensen zullen je dan misschien niet geloven en ze zullen het 
niet zo waarderen. Mensen die verlegen zijn en de schijn goed kunnen ophouden tegenover de 
buitenwereld worden vaak als arrogant gezien. 
 
Wat erg belangrijk is, is dat je moeite moet doet om over je verlegenheid heen te komen. 
Mensen om je heen moeten kunnen zien dat je er echt werk van maakt, anders zullen ze je niet 
respecteren. Wie wil er nou bevriend zijn met de stille jongen waar niemand naar omkijkt en 
die nooit wat zegt....? Dus begin klein, probeer wat oogcontact te maken met onbekenden, 
begin daarna willekeurige mensen gedag te zeggen. Als je jezelf daar al gemakkelijk bij voelt 
is het een kleine stap om een gesprekje te beginnen en zodoende misschien nieuwe contacten 
te leggen. 
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3. Beloon jezelf voor je moeite, niet voor het resultaat!  
 
Je kunt niet verwachten dat wanneer je de eerste keer een gesprek begint met een onbekende, 
dat je dan gelijk een vrouw als een blok voor je laat vallen . Je zult eerst moeten leren om 
jezelf gemakkelijk te voelen in gezelschap. Begin daarom altijd een gesprek zonder 
bijbedoelingen en probeer jezelf te interesseren voor de andere persoon. Als mensen niet met 
je willen praten, zijn ze het niet waard. Laat jezelf hierdoor niet van de kaart brengen! 
 
Maak doelen voor jezelf. Zeg bijvoorbeeld: "Ik ga vandaag met 5 willekeurige mensen 
praten". Dit is een leuk doel om mee te beginnen. Je kunt dit getal steeds meer opbouwen tot 
dat je jezelf er echt gemakkelijk bij voelt. Hierna kun je bijvoorbeeld als doel stellen dat je 
gaat zoenen met een vrouw. Maar zover zijn we nog lang niet! Een handige tip hiervoor is, 
om bijvoorbeeld om een goede vriend van je 50 euro te geven en met hem de afspraak te 
maken dat wanneer je niet aan je gestelde doelen voor de avond voldoet, hij het geld mag 
houden. Hierdoor zit er wat meer druk achter, wat bij veel mensen wel echt nodig is. 
 
 
4. Maak het gemakkelijk voor je gesprekpartner 
 
Denk voor je een gesprek begint, goed na over een aantal open 
vragen die je zou kunnen stellen. Door deze te stellen forceer je 
de gesprekspartner meer te vertellen, waardoor er snel een echt 
gesprek ontstaat. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je alleen 
maar vragen gaat stellen, het is geen interview.  
Je zou bijvoorbeeld je mening of visie kunnen geven over hetgeen 
de ander verteld, of misschien heb je wel iets soortgelijks 
meegemaakt. Vertel hierover en er ontstaat een echt gesprek. 
Doordat jij het gesprek leidt, door de open vragen te stellen, zal je 
gesprekpartner zich op zijn/haar gemak voelen bij jou en 
zodoende zal het gesprek soepeler en persoonlijker verlopen. Het 
kost maar weinig moeite om van te voren even goed na te denken 
over de open vragen die je zou kunnen stellen. Vaak krijg je ook 
nog dezelfde antwoorden die je zelf al had bedacht op een vraag, 
waardoor je daar ook weer goed op kunt inspelen. Op deze manier 
kun je van het verleiden 1 groot spel maken, waarbij je bij elk 
gesprek weer een stukje ervaring mee krijgt. 
 
 
5. Probeer elke dag iets anders  
 
Probeer elke dag andere sociale vaardigheden uit.. Probeer de ene dag willekeurige 
voorbijgangers gedag te zeggen en probeer de andere dag met iemand een praatje te maken. 
Zorg wel dat er een stijgende lijn ontstaat in je vorderingen op sociaal gebied. Een goede 
manier hiervoor is, om elke week een plan te maken. Beloon jezelf elke keer als je aan je 
eigen eisen kan voldoen. Leg je lat niet te laag want je bent meer waard dan je zelf denkt! 
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De Date 
 

Je kunt al een bult ervaring hebben in dating, al in eeuwen niet gedate hebben, of hebt het nog 
nooit weten te maken bij vrouwen. Hoe de vlag er ook bijhangt, een aantal algemene dating-
tips dragen er hoe dan ook toe bij dat het daten beter zal verlopen.  

 
Waar spreek je af?  
Spreek op een niet te luidruchtig plek af, zodat je rustig kunt praten met elkaar. Zie je er 
tegenop om samen aan een tafeltje te zitten? Spreek dan wat af op een plek waar je iets te zien 
hebt om over te praten, bijvoorbeeld een pretpark of op het strand.  
 
Vertrek op tijd   
Een date is al spannend genoeg voor beiden partijen. Vertrek daarom op tijd. Zo voorkom je 
onnodige stress zoals files of openbaar vervoer dat vertraging heeft. Je wil je date natuurlijk 
niet in onnodige spanning laten of je wel komt opdagen..  
 
Verzorgd  
Doe een lekker luchtje op en kleed je verzorgd  
Kleed je zoals je zelf bent. Overdonder haar niet met een iets te scheutig gesproeid parfum. 
Een beetje volstaat! Voel je prettig in je kleding, zodat je jezelf kunt zijn. Je laat zo een stukje 
van jezelf zien. Let erop dat kleren je goed passen, je staan en bij elkaar passen. 
 
Nerveus?  
Begroet je date met een stevige, vriendelijke handdruk en een welgemeende glimlach. Laat 
zien dat je er zin in hebt. Ben je nerveus? Wees hier eerlijk in. Dat kunnen dames best 
waarderen. Probeer hier eventueel een gepaste grap te maken. Relax...  
 
Oogcontact  
Ook oogcontact is belangrijk. Probeer je date aan te kijken, maar zorg ervoor dat het geen 
staren wordt.  
 
Een complimentje  
Geef haar af en toe een complimentje, zonder te overdrijven. Een goed begin is om te zeggen 
dat ze er leuk uit ziet, dat je het gezellig vind, je op je gemak voelt etc.  
 
Het gesprek  
Concentreer het gesprek niet enkel op je eigen interesses, maar informeer ook naar 
onderwerpen die háár interesseren. Probeer je date te leren kennen. Stel niet bij de eerste de 
beste afspraak al te persoonlijke diepgaande vragen.  
 
Een goede tip is om van te voren te bedenken waar je het over kunt hebben. Als het gesprek 
niet makkelijk loopt, dan heb je tenminste wat bij de hand.  
 
Let op lichaamstaal, haar ogen verraden of ze verlegen is of dat ze in slaap valt van je 
verhalen. Wacht op haar antwoord en laat haar uitspreken.  
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Tafelmanieren  
Wees beleefd. Een boer laten is stoer bij je vrienden, maar ongepast bij je date. Zet je GSM 
af, het getuigt van weinig respect voor je date als het gesprek voortdurend wordt onderbroken 
door de ringtoon van je mobieltje.  
 
Geen seks op je eerste date.  
Als je date het bed in krijgen je enige doel om te daten is, kan de teleurstelling wel eens heel 
groot zijn. Voor de vrouw van je dromen is niets meer sexy dan een man die geduld heeft. 
 
Leer dansen.  
De meesten van ons komen niet verder dan het dansen van de horlepiep en de harkentango. 
Vrouwen houden van dansen en daarbij vindt ze het helemaal niet erg als jij het minder kan. 
Ga met haar mee die dansvloer. Als je blijft zitten is de kans groot dat ze je volledig uit het 
oog verliest. Wees slim en leer dansen. Je hoeft geen werelddanser te zijn, maar een beetje 
gevoel voor ritme ontwikkelen zal je goed van pas komen. 
 
Leuke avond gehad?  
Bel haar dan de volgende dag op of stuur haar later op de avond nog een sms’je, als je niet 
kunt wachten om haar te vertellen dat ze indruk heeft gemaakt. Overdrijf het niet met deze 
aandacht, tenzij ze deze aandacht prettig vindt.  
 
Pas op voor slechte adem  
Eet niet van de voren een Vietnamese loempia of shoarma met knoflook. Een slechte adem 
heb je zelf niet snel in de gaten, je date wel!  
 
Een schone auto…  
Mocht het bij een herhalende date voorkomen dat ze in je auto mee rijdt of bij je thuis op 
bezoek komt, zorg er dan voor dat je géén berg McDonald’s afval op je achterbank hebt 
liggen.  
 
Blijf jezelf! En het klikt of het klikt niet... 
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Online dating 
 
Datingsites werken makkelijk. Toch gelden vaak ook hier de oude regels van de hofmakerij: 
de man leidt, de vrouw beslist. Succesvol online daten is hard werken, geduld bewaren en 
goed opletten, maar daarna kan het heel gezellig en romantisch worden. Deze tips kunnen erg 
van pas komen bij het daten.  

o Hoewel het internet langzaam emancipeert, is de verhouding tussen mannen en vrouwen 
nog steeds groot, waarbij de mannen flink in de meerderheid zijn. Voor de mannen 
betekent dat veel concurrentie onderling. Schrijf dus originele e-mails, toon jezelf niet 
overdreven geïnteresseerd in een dame (je bent immers niet wanhopig) en neem de 
initiatieven. Voor de vrouwen betekent dat heel streng selecteren.  
 

o Wie een foto bij zijn profiel zet, krijgt beslist meer reacties, maar als je een mooie foto 
online zet, kan dat snel uit de hand lopen en leiden tot een storm van e-mails. Zonder foto 
tellen inhoudelijke criteria een stuk zwaarder, wat soms tot een betere match kan leiden. 
Let wel: een foto geeft nooit een volledige indruk van een persoon, ga dus nooit alleen af 
op foto's.  
 

o Stel realistische eisen aan je dates. Als je hoopt een Brad Pitt of Pamela Anderson aan de 
haak te slaan, moet je van goede huize komen. Het kan wel, maar je moet "het" wel 
hebben om zo'n (kritisch) persoon te interesseren, want ga er maar vanuit dat jij niet de 
enigste bent die reageert. Zelfkennis is heel gezond en leidt eerder tot succes.  
 

o Als je alleen een date binnen de directe omgeving van je woonplaats zoekt, ben je 
waarschijnlijk een tijdje bezig. Wie bereid is een stukje te reizen, maakt de kans op een 
goede match een stuk groter.  
 

o Engerds zijn overal, dus ook op datingsites. Er zijn vervelende mannen en stalkende 
vrouwen, maar vrouwen lopen natuurlijk meer kans een viezerd te treffen. Vieze mannen 
hebben vaak slechte omgangsvormen en beginnen snel over seks. Prik daar gauw 
doorheen. Blijf op je hoede, net als in het gewone leven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe versier ik een vrouw  © 2009 Metadate.nl 

 11 

o Bewaak uw privacy! Schrijf jezelf in onder een schuilnaam, houd je e-mail adres zo 
lang mogelijk geheim of maak een gratis mailadres aan bij Hotmail of Yahoo en geef 
hoogstens een mobiel telefoonnummer als je echt gaat daten. Als je gaat bellen, doe 
dat dan eventueel met een afgeschermd nummer, zodat de andere kant je nummer niet 
heeft. Dan kan met *31*  voor het te bellen nummer. Bewaak je adresgegevens als een 
terriër, niemand wil immers een stalker tegenkomen. Wees zuinig op privacy 
 

o Als je met meerdere mensen tegelijk mailt, is het verleidelijk om delen van e-mailtjes 
te plakken in een andere mail. Maar standaardbriefjes zijn een prima manier om de 
ander van je te vervreemden. Persoonlijke e-mails met gerichte vragen en antwoorden 
werken veel beter om je potentiële date geïnteresseerd te houden.  
 

o Iedereen wil een gunstig beeld van zichzelf geven, maar maak het niet te gek. 
Beschrijf in je profiel dus wie je echt bent, niet wie je wilt zijn. Ook het internetprofiel 
van je potentiële date kan afwijken van de werkelijkheid. De oplossing is veel mailen 
en chatten of in het echt afspreken.  
 

o Om je ontmoetingskans te vergroten, kun je je op meerdere sites tegelijk inschrijven. 
Maar als daarna veel e-mailtjes tegelijk binnenkomen, slokt het daten ineens heel veel 
tijd op. Je berichtjes worden daardoor oppervlakkiger en je kunt makkelijk mensen 
door elkaar halen. Dat maakt het juist moeilijker en frustrerender om een interessante 
date te vinden. Richt uw aandacht dus op maximaal 1 of 2 datingsites.  
 

o Zorg dat je een goeie sterke computer hebt met minimaal 512Mb intern geheugen. 
Veel sites gebruiken een nogal zware chatfunctie en dat moet je systeem aankunnen.  
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Overig 
 
versiertip #1 - Onverschillig doen 
Wanneer je met een vrouw praat moet je niet te zacht overkomen. Je kunt het beste wat ruw 
en onverschillig overkomen. Zo laat je haar zien dat ze moeite moet doen om je te krijgen.  
 
versiertip #2 – Haar vriendinnen 
Praat veel met haar vriendinnen. Zorg dat haar vriendinnen je leuk vinden en heb het over 
haar met haar vriendinnen. Ze zal op deze manier van haar vriendinnen over je te horen 
krijgen en dan sta je er heel goed voor. 
 
versiertip #3 – Lekkere geurtjes 
Draag ALTIJD een lekker geurtje. Vrouwen geven de voorkeur aan mannen die lekker ruiken. 
Het is misschien een detail, maar in de wereld van verleiden doen de details het hem. Was 
jezelf ook over je hele lichaam met een douche gel met een lekker geurtje, bij voorkeur 
dezelfde keur als die van je parfum. Zoek een geurtje dat goed bij je past, een geurtje als Jean 
Paul Gaultier doet het meestal wel goed. Kijk voor meer informatie op onze uiterlijke 
verzorging pagina. 
 
versiertip #4- Romantisch 
Gedraag jezelf romantisch. Houd deuren open voor vrouwen en koop een roosje voor je 
partner. Als je zulke dingen in het openbaar toont zullen vrouwen dat enorm waarderen. 
 
versiertip #5 - Vrouwentrekjes 
Je kunt aan vrouwen zien dat ze klaar zijn om met je te praten wanneer ze zich zenuwachtig 
gedragen. Voorbeelden hiervan zijn: Haar goed doen, Sieraden bijstellen, Kleren goed 
trekken, Make-up bij werken etc. 
 
versiertip #6 – Je staat er alleen voor 
Ga eens een keer alleen op stap, op een vreemde plaats waar je niemand kent. Op deze manier 
zul je jezelf verplichten om met mensen te praten. Op deze manier zul je ook opvallen, omdat 
je maar alleen staat. Hierdoor zul je ook sneller aanspraak krijgen. 
 
versiertip #7 – Munt tossen 
Stap af op een meisje en pak een muntje om te tossen en zeg “Bij kop geef ik jou mijn 
nummer en bij munt geef je mij jouw nummer”. Gegarandeerd dat je een leuke reactie krijgt. 
 
versiertip #8 – Trots? 
Denk niet aan je trots, je bent toch niet bang voor een meisje? Stap gewoon af, op het eerste 
beste mooie meisje dat je tegen komt en zeg: “Ken je me nog?”. Ze zal dan waarschijnlijk nee 
zeggen waarop je zegt: “zodadelijk wel”. Hierop start je een leuk gesprek. 
 
 

 


