
» Relatieplanet.nl is een van populairste datingsites in Nederland. 
Vooral onder dertigers. Sommigen scoren aan de lopende band dates, 
die negen van de tien keer eindigen in bed. Mannen én vrouwen. 
Marie-Claire dook in de wereld van ‘RP’ en speelde het spelletje met 
de players mee. tekst Marie-Claire van den Berg beeld enkeling@shoparound

Hij wil met me afspreken, liefst zo snel mogelijk. En dat 
ik voor hem strip: ‘Ik beloof je dat ik je niet zal aanraken 
en dat ik niet aan mezelf zal komen. Als ik maar naar je 
mag kijken terwijl jij langzaam je kleren uittrekt.’ Sander 
is een player: een man of vrouw, vrijgezel of gebonden, 
die met de regelmaat van de klok een ander het bed in 
krijgt. En dankzij internet is het werkgebied van de player 
veranderd van een besloten speelplaats in een grenzeloos 
pretpark.
Relatieplanet.nl is zo’n pretpark. Het is de grootste 
datingsite van Nederland. Om er players te kunnen vin-
den, meld ik me aan op de site. Om mijn kansen te ver-
groten maak ik twee verschillende profielen aan. Vrijwel 
meteen word ik overspoeld met uitnodigingen voor 
seksafspraakjes. Sommige mannen nemen niet eens de 
moeite kennis te maken en mailen hun mobiele nummer 
met daarbij een tijdstip en een locatie voor de daad, eh, 
date. Die hebben, net als fluitende bouwvakkers op een 
steiger, geen schijn van kans.
Het grootste deel van de berichten kan zo de prullenbak 
in, maar er staan ook reacties bij die geraffineerder in 

elkaar steken. De berichten van Sander zijn daar een voor-
beeld van. Sander doet moeite voor me. Zijn eerste mail 
was een absurd voorstel waarin hij me uitnodigde voor 
een stripact in de Bijlmerbajes en een fles champagne. 
In zijn tweede mail maakt hij een compliment: ‘Voor het 
meisje met de mooiste foto van Relatieplanet, ik heb iets 
voor je op mijn profiel gezet.’ En als hij voor de derde 
keer schrijft, doet hij net of hij onzeker wordt: ‘Wil je me 
laten weten of je contact wilt of niet. Anders hang ik zo 
te bungelen.’
Pas dan reageer ik en meteen wordt mijn reactie beloond 
met een uitgebreide mail en een reeks afbeeldingen van 
een gevaarlijk aantrekkelijke blonde dertiger. Sterker: na 
een simpele zoekopdracht bij Google blijkt hij in het 
dagelijks leven een acteur met een niet onbenullig cv. En 
ik ben zijn droom. Zegt hij.

Soep eten en neuken
Sander is de eerste player die ik leer kennen. Maar niet 
de laatste. Neem de 28-jarige klusjesman Alvin. Via via 
heb ik gehoord dat hij wel wat anekdotes kan vertellen 
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over zijn avonturen. En dus laat ik me uitnodigen op zijn 
woonboot. Alvin schenkt thee voor me in en neemt me 
nauwkeurig in zich op. Het voelt alsof ik word gekeurd. 
Naast Alvin zit zijn vriend Job, al jaren fanatiek op RP, 
zoals de datingsite vaak wordt genoemd. Terwijl Alvin en 
Job over hun ervaringen op Relatieplanet vertellen, scrolt 
Alvin gretig door de foto’s op zijn computer. Het ene 
na het andere bloedmooie meisje rolt over het scherm, 
soms met, soms zonder kleren. ‘Zie je haar’, zegt hij trots 
als een jager die zijn prooien toont. Hij klikt een profes-
sionele foto aan van een prachtige vrouw. ‘Dat is een 
zangeres. Haar vriend had het uitgemaakt en toen ging 
ze op RP. We hadden meteen een date.’ Alvin scrolt verder, 
dan schreeuwt Job het uit: ‘Heb jij haar ook gehad!? Wow, 
die was erg he!?’ 
Alvin heeft allesbehalve de looks van een versierder. Hij 
is erg klein en een beetje gezet. Daarbij kijkt hij onaf-
gebroken uit zijn ogen alsof hij net een spin in je tas 
heeft gestopt en wacht tot je het ontdekt. Zijn verhalen 
doen me denken aan grote jongensdromen en ik kan me 
nauwelijks voorstellen dat deze man zo veel meisjes om 
zijn vinger windt. Hoe hij het voor elkaar krijgt? Alvin: 
‘Met een moddervette knipoog. Veel meisjes houden van 
paardrijden, dus wat schrijf ik op bij mijn lievelings-
eten? Paardenworst! Natuurlijk geef ik ook een serieuzer 
statement. Geen beautycase maar backpack. Geen punt-
schoentjes maar slippers, dat soort dingen. Ik stuur geen 
slijmerige mailtjes over dat haar profiel zo mooi is, maar 
gewoon: ‘He, gaan we koolmeesjes kijken of tank rijden?’ 
Het werkt, ik heb zeker vier reacties per dag. Uiteindelijk 
wil ik gewoon lol’, voegt hij toe. Job vult hem aan:’En 
seks natuurlijk. Daar draait het wel negen van de tien keer 
op uit.’ Alvin grijnst bevestigend. ‘De meest onvergetelijke 
date was met een webdesigner. We hadden afgesproken 
via de site. En toen ik bij haar voor de deur stond, zei ze: 
wat wil je nou eigenlijk van me?’ Ik antwoordde: ‘Nou 
eh, soep eten en neuken?’ Waarop zij zei: ‘Zullen we die 
soep maar overslaan dan?’

Vissen en inkoppen
De 32-jarige programmeur Yanick pakt het wat serieuzer 
aan dan Alvin. Ook zijn verhalen grenzen aan het ongelo-
felijke, daarvoor ben ik gewaarschuwd door zijn vrienden 
die me met hem in contact hebben gebracht. Yanick zit al 
vier jaar op Relatieplanet. Het eerste wat hij dacht toen hij 
zich had aangemeld was dat hij in een snoepwinkel was 
beland. Wat voor hem begon als een spel en een manier 
om aan aandacht te komen werd een bijna professionele 
hobby. Yanick: ‘Ik heb er ongelofelijk veel tijd in gestoken, 
maar het resultaat was ernaar. Wekelijks een ander meisje 

was geen enkel probleem. Ik heb zelfs een keer vier vrou-
wen in twee dagen gehad. En de een was nog mooier dan 
de ander. Want juist de mooiste vrouwen zitten op RP. Die 
worden in de kroeg of discotheek namelijk alleen maar 
lastiggevallen. Op RP hebben ze veel meer controle over 
de situatie.’ 
Yanick vergelijkt zijn hobby op Relatieplanet met vissen: 
‘Zodra ze honger krijgen, pak je ze. Je moet alleen wel 
veel lijntjes uitgooien en veel geduld hebben. Ik voerde 
regelmatig vier chatgesprekken tegelijk en ik plande 
meerdere dates per dag om er zeker van te zijn dat er in 
ieder geval één overbleef. Om niet door de mand te val-
len hield ik in Excel bestanden bij wie wie was, wat voor 
type meisjes het waren en wat ik met ze had besproken. 
Maar het belangrijkste is dat je het eigenlijk niet moet 
willen. Ik deed altijd alsof ik alleen maar gezellig contact 
wilde en ik creëerde geen enkele verwachting. Wat erg 
goed werkte was even weggaan uit de chat, zeggen dat ik 
een drankje ging halen, vervolgens resoluut de computer 
uitzetten en pas de volgende dag weer terugkomen met 
een of ander flauw excuus. Dan heb je ze. Ze moesten ook 
altijd naar mijn huis komen, had ik ook een truc voor. 
Als ze voor mijn deur stonden gaf ik ze opnieuw de kans 
om af te haken en zelfs als ze binnen waren gedroeg ik 
me nog nonchalant. Dan ging ik uitleggen wat een harde 
schijf was bijvoorbeeld. Of heel lekker koken en net doen 
of het toevallig was gelukt. Ik liet ze zelfs op mijn com-
puter waar ze alles mochten doen. In werkelijkheid had 
ik gewoon een fake ‘mijn documenten’ klaarstaan. Het 
hoorde allemaal bij de strategie. Omdat ik alle drempels 
had weggenomen was ik totaal ongevaarlijk voor ze. En 
dan is het aan het einde van de avond alleen nog maar 
inkoppen.’ 

Leugens
Hoe zeer Yanick ook van zijn spel genoot, op een gegeven 
moment raakte hij erop uitgekeken: ‘Er trad verzadiging 
op. Als het honderd keer is gelukt, wordt de kick kleiner. 
Ik heb inmiddels ook een relatie, maar de seks boeit me 
niet meer. Het is eigenlijk net als met geluidsapparatuur, 
je kunt tot op een bepaald niveau nieuwe dingen kopen, 
maar er komt een moment waarop je de verbeteringen 
niet meer hoort. Zie het als een televisieserie waar de rek 
uit raakt. Toch is het als een soort drug. Ik heb bijvoor-
beeld nooit mijn profiel opgezegd. Het vissen blijft iets 
verslavends houden, maar zodra ik beet heb, laat ik los.’
Zijn zelfanalyse klinkt in eerste instantie aannemelijk, 
maar als ik er wat langer bij stilsta, besef ik dat het net zo 
goed een onderdeel van zijn strategie kan zijn die hij nu 
op mij uitprobeert. Een man die niet direct behoefte heeft 

‘Het is net als vissen. Zodra ze honger 
krijgen, pak je ze. Je moet alleen wel 
veel lijntjes uitgooien’

aan seks is namelijk geen bedreiging voor vrouwen. Hoe 
mooi zijn woorden ook klinken, ze zouden net zo goed 
een leugen kunnen zijn. 
Veel van wat een player zegt en schrijft is natuurlijk 
gelogen. Ook de berichten van Sander die me nog steeds 
probeert te verleiden. Zijn mails zijn goed geschreven 
en zouden zeker indruk op me maken, ware het niet dat 
ik inmiddels in de gaten heb dat Sander ook naar mijn 
tweede profiel mailt zonder dat hij weet dat dat ook van 
mij is. Op wat kleine wijzigingen na benadert hij me met 
precies dezelfde teksten, bij sommige berichtjes is alleen 
de naam in de aanhef anders. Hij heeft geen idee dat hij 
twee keer achter dezelfde vrouw aanzit. 
Naast Sanders dubbele agenda ontdek ik meer leugen-
achtige players. Thijs bijvoorbeeld, de reclameman die al 
vijftien jaar een relatie heeft maar de kick mist en daarom 
zijn fantasieën op kantoor uitvoert met RP-dames. ‘In 
het land der blinden is eenoog koning’, vertelt hij. ‘Als 
je een beetje fatsoenlijk kunt tikken, wind je ze zo om je 
vinger.’ Schuldig voelt hij zich niet: ‘Het is eigenlijk net 
masturberen.’
En Frits is zo mogelijk nog erger. Hij heeft me op allebei 
mijn profielen benaderd en blijkt tot mijn en zijn grote 
schrik een bekende te zijn die ik laatst nog op een borrel 
heb ontmoet. Frits’ theorie is dat sites als Relatieplanet 
ertoe gaan leiden dat straks niemand meer een relatie wil, 
of alleen maar een open relatie. Wat een chaos, schrijft hij. 
Maar hij kan het ook niet laten me even toe te vertrouwen 
dat een goed RP-avontuur zo nu en dan toch wel aan te 
raden is.

Vrouwelijke players
Ook vrouwen spelen het spel trouwens. Debbie bijvoor-
beeld. Ze zal zichzelf niet snel een player noemen, maar 
weet precies hoe het spel werkt. Debbie: ‘Zodra ik de ware 
tegenkom stop ik ongetwijfeld met RP, maar tot die tijd 
heb ik er gewoon veel plezier door. Ik leer leuke mensen 
kennen en heb ook dates, waarvan sommige heel span-
nend. Een maand geleden nog. Het was mooi weer en ik 
zag een leuke meneer op de site. Hij vroeg of ik meeging 
naar het strand. We zijn drie dagen met elkaar opgetrok-
ken en hebben een hele goeie tijd gehad, inclusief de 
seks. Maar toen was het klaar wat mij betreft. In dit geval 
was dat wat lastig, want de meneer in kwestie dacht daar 
iets anders over. Maar dan neem ik gewoon afstand. En 
als ze de boodschap echt niet doorkrijgen, reageer ik op 
een gegeven moment gewoon niet meer. De spannend-
ste date die ik via RP heb gehad? Dat was ongetwijfeld 
die op Schiphol. Het was hoogzomer, bloedheet en we 
hadden er afgesproken zonder dat we elkaar ooit had-

den ontmoet. Voor ik zijn gezicht had kunnen bekijken 
stonden we al te zoenen en een kwartier later lagen we 
het zwetend op de achterbank van mijn auto op de par-
keerplaats te doen terwijl families met hun vakantiekof-
fers langsliepen. Hij was absoluut een player, maar ik was 
er ook bewust aan begonnen. Op zo’n moment weet je 
allebei dat je speelt.’

Strategie
Langzaam begint me op te vallen wat al deze mensen met 
elkaar gemeen hebben: ze lijken immuun voor affiniteit. 
Het woord ‘liefde’ komt nauwelijks voor in hun verha-
len. André, op internet noemt hij zich Alphadoc, noemt 
verliefdheid zelfs een zwakte. Alphadoc is de grootste 
RP-versierder die ik tref. Hij heeft drie jaar lang een 
studie gemaakt van zijn ervaringen op Relatieplanet. Hij 
nodigde honderden vrouwen in zijn huis uit en schreef 
zich zelfs in als vrouw om de concurrentie te bestuderen. 
Inmiddels heeft hij een strategie ontwikkeld waarmee hij 
naar eigen zeggen iedere week minimaal twee seksdates 
scoort. Hij schreef er zelfs een gedetailleerde handleiding 
over met de toepasselijke titel Instant Internet Sex. André: 
‘Het is een strategisch spel, net als Risk. Te beginnen bij 
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de eerste mail. Het toverwoord? Copy paste. Ik heb een 
paar standaardmails die ik per profiel aanpas en ik stuur 
ongeveer tien berichten per dag. Die mail moet een beetje 
onwennig zijn en er moet iets instaan over wat je opviel 
uit haar tekst. Dat ze van paardrijden houdt kan mij 
natuurlijk gestolen worden, maar je moet die interesse 
tonen. Reageren ze niet op de eerste mail, dan stuur ik er 
nog een, maar als ik daarop niets hoor, houdt het op.
‘Als je mail goed is, gaan ze naar je profiel. Dat is ook 
belangrijk. Een vrouw leest een profiel als een brochure. 
Eerst kijken ze naar je foto en dan pas naar je tekst. Ik 
heb speciaal voor het internetdaten ook een persoonlijke 
website waar ik ze zo snel mogelijk naartoe leidt. Die is 
zo gemaakt dat ze de perfecte indruk van me krijgen. Als 
ze die gezien hebben wordt het tijd om te bellen. Ik geef 
nooit mijn nummer, ik bel hen.’ 

Macht en schuldgevoel
André noemt Relatieplanet een uitkomst: ‘Vrouwen 
komen van overal en worden gewoon bij de voordeur 
afgeleverd. Het werkt veel makkelijker dan wanneer je 
ervoor naar buiten moet en je kunt je contacten zeven 
dagen per week tussen de bedrijven door bijhouden, zelfs 
als je doodmoe bent. Bovendien is het goed voor mijn 
zelfvertrouwen. Vroeger had ik nogal een minderwaar-
digheidscomplex. Ik had last van acne, waardoor ik men-
sen niet aan durfde te kijken. Die onzekerheid is helemaal 
weg en internet heeft daar zeker een rol bij gespeeld.’
Hoewel André er goedverzorgd uitziet en stijlvol gekleed 
is, komt ook hij niet over als een don juan die met een 
knip in zijn vingers een meisje heeft. Het blijft raadsel-
achtig hoe ze het doen. Eigenlijk is er maar één manier 
om er echt achter te komen of het waar is wat ze bewe-
ren: If you can’t beat them, join them. Ik besluit mezelf 
als man op RP in te schrijven. Ik maak keurig een man-
nelijk profiel aan, maar daar blijft het in eerste instantie 
angstaanjagend stil. Dan begin ik bewust de trucs toe te 
passen die de players me hebben uitgelegd. Zorgvuldig 
stel ik standaardmails op. Ik kopieer, knip en plak de 
perfecte antwoorden aan elkaar. Plaats een goeie foto en 
gooi dagelijks zo veel mogelijk lijntjes uit naar aantrek-
kelijke vrouwen. Zonder dat ik verwachtingen schep. Het 
resultaat is zacht gezegd opmerkelijk. Waar ik in eerste 
instantie niet eens één reactie wist te ontlokken, staan er 
nu na de eerste serieuze poging vier vriendelijke, com-
plimenteuze en zelfs ronduit enthousiaste antwoorden in 
mijn inbox. Aan de ene kant geeft het een machtig gevoel 

de touwtjes in handen te hebben, aan de andere kant voel 
ik me constant schuldig. Maar dat is nou precies waar een 
player geen last van moet hebben.

Dankzij websites als Relatieplanet kan iedereen die het 
spel een beetje onder de knie weet te krijgen wel ‘scoren’. 
Goed nieuws dus, zou je denken. Maar er zijn ook nade-
len: als je altijd kan krijgen wat je wilt, is het dan nog wel 
leuk? Wat heb je er dan nog aan? Eigenlijk is de wereld 
van de player een soort permanente anonieme orgie. Een 
geheime parenclub zonder muren, een menselijke gok-
kast. Kan je je op een gegeven moment nog wel losmaken 
van de honger naar meer? De players die ik heb gesproken 
niet. Allemaal gaven ze aan dat wat ze doen verslavend is. 
En uit al hun verhalen bleek dat ze onafgebroken op zoek 
zijn naar bevestiging. En de vraag is hoe lang ze dat vol 
kunnen houden. Het is als cocaïne voor je ego: verplet-
terend lekker zolang de kick duurt, maar het maakt ook 
een honger los die maar moeilijk te stillen is.

‘Dat ze van paardrijden houdt kan 
mij natuurlijk gestolen worden, 
maar je moet die interesse tonen’
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