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Internet Dating Gids: complete handleiding voor het gebruik van dating-websites 
 

Aantal online daters spectaculair gestegen 
 
Het aantal alleenstaanden dat via internet contact zoekt met anderen is de laatste jaren 
spectaculair gestegen. Dat is te danken aan de opkomst van dating-websites, die het 
zoeken naar gelijkgestemden heel eenvoudig hebben gemaakt. In de Internet Dating 
Gids, die in november verschijnt bij uitgeverij Elmar te Rijswijk, is een overzicht 
opgenomen van de belangrijkste datingsites in Nederland en Vlaanderen. De auteurs 
nemen zowel de sterke als de zwakke punten van de verschillende datingsites onder de 
loupe. De Internet Dating Gids biedt daarnaast een uitgebreide handleiding voor het 
maximaliseren van je kans op een succesvolle date. 
 
De auteurs van het boek, Kars Jol en Diana Mars, schatten het aantal ‘online daters’ op 
500.000. Tien jaar geleden was dit nog een onbekend fenomeen. Een spectaculaire groei dus. 
Nederland telt overigens 2,8 miljoen vrijgezellen en alleenstaande ouders. 
 
De Internet Dating Gids geeft de lezer inzicht in de werking van datingsites. Behandeld 
worden onder andere hoe je het beste kunt zoeken, hoe je jezelf een gunstig ‘profiel’ op de 
site kunt geven, wat je beter niet kunt zeggen, hoe je succesvol kunt reageren op oproepen, 
hoe je je contacten voortzet en hoe je je gedraagt op een afspraak. Talrijke voorbeelden 
worden gegeven, afkomstig van de auteurs zelf en van tientallen andere succesvolle daters.  
 
De auteurs stimuleren de gebruikers van dating-websites om op een respectvolle manier met 
elkaar om te gaan. De veiligheid van een schuilnaam verleidt sommigen tot ‘snel willen 
scoren’ en een ander op een kwetsende manier aan de kant zetten. Het kan ook anders. Op het 
internet loop je sneller een blauwtje, maar je kunt ook het contact stopzetten zonder de ander 
te kwetsen.  
 
Er mankeert nogal wat aan datingsites 
De Internet Dating Gids heeft negen datingsites nauwkeurig bekeken en getest. De auteurs 
hebben de mogelijkheden van elk van deze sites op een rijtje gezet. Maar ook de 
tekortkomingen zijn genadeloos aan het licht gebracht. Er blijkt nogal wat te mankeren aan 
sommige sites. Een van de grootste datingsites is met de uitkomsten van de test zelfs al aan de 
slag gegaan om het eigen product te verbeteren.  
 
De Internet Dating Gids (ISBN 90389 1660 4) verschijnt bij Uitgeverij Elmar, 
www.uitgeverijelmar.nl. Vanaf november 2005 in de boekhandel voor € 9,50, 
of online te koop via http://internetdatinggids.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u bellen met de auteurs: Kars Jol (0610 882022) of Diana Mars 
(0651 931310), of mail karsjol@planet.nl.
Journalisten kunnen een recensie-exemplaar opvragen bij Uitgeverij Elmar, Selma de Bruijn, 
tel. 015-2153236, mail pr@elmar.nl.


