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JE STEMMETJE
Stel je voor hoe het is om 100 % zelfverzekerd door
het leven te wandelen. Nooit meer sta je met een
mond vol tanden. Nooit meer verlegen. Nooit meer
terughoudend. Je ontmoet de leukste vrouwen,
waar en wanneer je maar wil. Dat stemmetje dat je
altijd tegenhoudt en excuses verzint om de meest
interessante, meest aantrekkelijke mensen in jouw
omgeving links te laten liggen? Dat is er niet meer.
Hoe zou dat voelen? Hoe zou je je gedragen? Hoe
zou je sociale leven eruit zien? Haal diep adem en
probeer het even voor je te zien.
He, daar is dat stemmetje weer. Hetzelfde stemmetje
dat de excuses verzint om geen nieuwe mensen te
hoeven ontmoeten. Laten we hem Gerrit noemen.
Gerrit denkt niet dat je ooit 100 % zelfverzekerd
kan zijn. Hij weet namelijk zeker dat jij van nature
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verlegen bent en hij kent jouw geheim: eigenlijk ben
je best vaak onzeker. Gerrit is ‘realistisch’. Hij vertelt
je dat dat soort dingen toch nooit gaan gebeuren en
alleen andere mensen overkomen. Maar niet jou.
Want volgens Gerrit ‘ben’ jij nou eenmaal niet zo.
Het is echt stomvervelend als Gerrit je weer eens die
dingen probeert aan te praten. Het is zo gemakkelijk
om daar in te trappen, dat je het zelf gaat geloven.
Soms is het wel handig, zo’n adviseur die je wijst op
de veiligste optie, bijvoorbeeld in levensbedreigende
situaties. Maar op veel momenten schiet hij daar
nogal in door, bijvoorbeeld in het bijzijn van mooie
vrouwen.

JOOST’S VERHAAL
Hoe zorg je er nou voor dat je gewoon super
zelfverzekerd kan zijn, zonder last te hebben van
het commentaar van Gerrit? Voordat ik dat met
je deel, wil ik je eerst een verhaal vertellen. Het
verhaal van Joost. Joost gaat wel eens stappen met
een vaste groep vrienden in Tilburg.
“Daar staat ze dan. Haar lange donkere haar golft
overvloedig over haar schouders. Ze lacht met
haar vriendinnen, met wie ze heftig in gesprek
is. Haar kleurige rokje zit strak om haar perfecte
kont gespannen. Rode lippen. Donkere, intelligente
ogen met eindeloze diepte. Ze is veruit de mooiste
in deze drukke ruimte en ze trekt nogal wat steelse
blikken. Maar niemand spreekt haar aan, behalve
haar vriendinnen. Nederlandse mannen durven
dat niet echt. Dat is me weleens door een vriendin
toevertrouwd. Niet zonder hun wingman Freddy.
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Freddy Heineken.
‘Vergeet het maar, vriend’, fluistert het duiveltje
op mijn schouder*. Deze vrouw is echt een paar
niveautjes te hoog voor jou gegrepen. En dat is wat
ik doe: ik probeert haar te vergeten. Dus ik focust me
op mijn eigen vrienden, zoals zij dat doet met haar
vriendinnen. Ik drinkt om je wat losser te voelen en
de milde frustratie weg te drukken. Dat lukt. Tevreden
fiets ik naar huis. Het was een gezellige avond. Mijn
vrienden gaven het ene na het andere rondje en de
humor was weer lekker slap, daar kan ik bij mijn
vrienden wel van op aan! Nog even schiet het beeld
van dat ene meisje door mijn hoofd en ik haal mijn
schouders op: nahhh. Niets voor mij. Opeens voel ik
me leeg.”
(*Gerrit!)
Herkenbaar? Voor mij wel! Maak je geen illusies,
ook voor dating experts komt deze situatie akelig
bekend voor. Ik probeer mijn aantrekkingskracht
tot aantrekkelijke vreemden meestal te negeren, om
niet te hoeven toegeven dat ik eigenlijk als de dood
ben voor, tja, voor wat eigenlijk? Ik kan me net iets
te goed identificeren met de frustratie van Joost.
De lafheid, de excuses die ik daarvoor verzin en dat
4
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knagende gevoel dat ik eigenlijk niet goed genoeg
ben.
Ontmoet mijn Gerrit. Dit is wat hij mij vaak
probeert wijs te maken:
• Hij is veel te knap voor mij
• Hij is te oud/te jong voor mij
• In deze setting zou het echt raar zijn als ik hem
aansprak
• Het is te laat/te vroeg
• Ik voel me op dit moment niet goed/spontaan/
mooi genoeg om actie te ondernemen
• Wat moet ik zeggen dan?
• Ik vind hem intimiderend. Hij zal me voor schut
zetten
• Wat zal hij wel niet denken? Vast dat ik een of
andere groupie ben
• Ok, ik spreek hem aan... En dan?!
• Ik ben niet interessant genoeg voor hem
• Ik zal een modderfiguur slaan
• Hij is druk met iets anders
• Hij is al met zijn gezin/vriendin/vrienden
• Hij denkt vast dat ik hem probeer te versieren
• Ik zal een blauwtje lopen
• Het gesprek zal stil vallen
• Er zijn veel leukere vrouwen in deze ruimte dan
ik
5
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• Het bekende flirt advies voor vrouwen luidt, dat
hij ‘de vrouw’ eerst moet aanspreken. Waar wacht
hij nog op?
• Ik zal falen
Bedankt weer he, Gerrit. Het maakt niet uit of zijn
excuses ‘waar’ zijn of niet. Meestal zijn het selffulfilling prophecies en ze houden je precies op de
plek waar je nu bent: je eigen vertrouwde vierkante
meter en ver bij dat heerlijk interessante individu
vandaan. Wat je ook wenst in je stoutste dromen en
minder stoute dromen, zo lukt het natuurlijk nooit.

HALLO COMFORT ZONE
KALENDER
Daar zou een middel tegen moeten zijn. Je wilt je
zelfverzekerd voelen. Je wilt volledig ontspannen
op de mooiste vrouwen kunnen afstappen. Je wilt
precies weten wat je moet zeggen. Je wilt zo’n
ontmoeting voor haar net zo leuk maken als het
voor jou is. En oh, je zou nog zo, zo veel meer
willen daarna. Maar hoe dan?
Ik ben overal op zoek gegaan naar antwoorden. Ze
komen allemaal neer op één ding: gewoon doen.
Op YouTube zie ik hoe zelfverzekerde jongens vol
branie argeloze vrouwen op straat stalken met een
verborgen camera. Het ziet er gemakkelijk uit. Te
makkelijk. Die vrouwen lijken zich er niet bewust
van te zijn dat ze op YouTube als prooidieren
geportretteerd worden voor de hele wereld om
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te zien. Je wilt de vrouwen die jij leuk vindt niet
zien als prooidieren. Je respecteert ze. En wat nou
als ‘gewoon doen’ een veel te grote stap is? In het
diepe springen is vast en zeker de snelste weg naar
succes, fake it until you make it! Maar als je niet
eerst hebt leren zwemmen, verzuip je nog voordat
je je succes kan claimen. Wat dan? Op deze vragen
kon ik nergens goede antwoorden vinden, waar ik
ook zocht. Daarom besloot ik zelf maar antwoorden
te verzinnen, zelf uit te testen en ze met je te delen.
Hallo Comfort Zone Kalender!
Waarom is het zo moeilijk om uit je comfort
zone te komen?
Telkens als je iets dat je diep van binnen graag
zou willen doen, maar het toch niet doet, dan kies
je om te blijven hangen in - je hebt er vast wel
eens van gehoord - je comfort zone. Alles is er
pluizig, vertrouwd en veilig. Geen verrassingen,
geen vooruitgang en geen creativiteit hier. Alleen
stilstand. Je legt de lat in je leven bij iedere
teleurstelling en angst iets lager, zodat het leven je
in ieder geval geen enkele moeite kost. Dat gaat een
tijdje goed, totdat je broeken steeds strakker gaan
zitten, je steeds vaker toegeeft aan je verslavingen en
je jezelf ronduit eenzaam voelt.
8
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Het genoegen nemen met minder kan zo ver gaan
dat zelfs een vervelende situatie een comfort zone
wordt. Een voorbeeld: ik ken iemand die in een
ronduit slechte relatie zit. Er is zelfs sprake van
emotionele manipulatie. Toch kiest hij er elke dag
weer voor om in deze status quo te blijven leven,
omdat hij banger is voor de onzekerheid buiten de
relatie dan voor het misbruik binnen de relatie. Hoe
erg ik ook op hem inpraat, hij kan zich een leven
zonder zijn misbruikende partner simpelweg niet
voorstellen, waardoor hij er alles aan zal doen om de
situatie te laten zoals die is, iedere dag weer, onder
het motto ‘We houden immers van elkaar’.
Okee, dat was misschien niet het beste voorbeeld
om je uit je comfort zone te krijgen, maar ook om
minder slechte redenen is het best lekker om af en
toe uit je comfortabele hol te kruipen. Soms ben je
het zat om alles steeds maar bij het oude te laten en
ben je toe aan iets nieuws. Zéker als je op zoek bent
naar de liefde. Je zal je wensen zelden in vervulling
zien gaan binnen de grenzen van je comfort zones,
maar daarbuiten is àlles mogelijk!
Maar je kunt natuurlijk gewoon lekker blijven
hangen waar je bent, met de mensen die je kent. Wat
is daar zo verkeerd aan? Wat kan er nou eigenlijk
9
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helemaal gebeuren als je het op safe speelt?
In de volgende volgorde:
1. Instant gratification. Je weet zeker dat je
behoeften direct bevredigd worden
2. Veiligheid. De kans op succes is nihil, maar de
kans op teleurstelling en afwijzing is ook erg
klein.
3. Voorspelbaarheid. Je kan iedere situatie
uittekenen. Je weet precies wat je kan verwachten
en wat niet
4. Verveling en frustratie. Iedere dag is hetzelfde
en het begint je te irriteren. Je begint je te
identificeren met de dagelijkse sleur en noemt
jezelf aanvankelijk nog trots anti-held, maar
ondertussen verveel je je dood.
5. Achteruitgang. In plaats van gelukkiger, voel
je je steeds belabberder. Je raakt steeds verder
uit vorm, je conditie verslechterd en je raakt
steeds verslaafder aan de prettige dingen die
je aanvankelijk nog onmiddellijke behoefte
bevrediging gaven, zoals lekkere snacks, roken,
facebook, games, drank, porno of series op
Netflix.
6. Onzichtbaarheid. Vrouwen kijken niet naar je
om en vergeten je naam, omdat je gewoon niet
10

DE COMFORT ZONE CHALLENGE

opvalt. Je lost meer en meer op in de achtergrond.
7. Teleurstelling en afwijzing. Je raakt teleurgesteld
over jezelf omdat je niks doet. Je raakt
teleurgesteld in de wereld om je heen, die jou op
haar beurt ook weer afwijst. Algehele misère!
8. Besef dat dit zo niet kan doorgaan
Je voelt dat dit niet zo kan doorgaan. Er zijn
dan twee dingen die kunnen gebeuren. Een
waarschijnlijke uitkomst en een onwaarschijnlijke.
De waarschijnlijke uitkomst is dat je weet dat er iets
moet gebeuren, maar je weet niet zo goed wat. Het
enige dat je kent, wat je direct beter doet voelen is:
Pizza! Of één van je andere favoriete manieren van
directe bevrediging, waarna de comfort spiraal zich
herhaalt.
De onwaarschijnlijke uitkomst begint ook bij het
besef dat er iets moet veranderen, maar in plaats van
pizza eten waag je een stap op geheel nieuw terrein:
avontuur!
Wat voor sociaal leven zou je ook kunnen
hebben?
Wat kan er allemaal gebeuren als je je comfort zone
verlaat en voor het onbekende kiest?
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In de volgende volgorde:
1. Uitstel van behoeftebevrediging. Je weet niet of
je wensen worden vervuld
2. Risico. Je kan keihard op je bek gaan, maar er is
ook een kans op een grote beloning
3. Onvoorspelbaarheid. Je weet nooit wat er kan
gebeuren. Alles is nieuw en avontuurlijk
4. Opwinding. Je voelt een lekkere spanning. Je
voelt je uitgedaagd, doordat er een risico is op
falen
5. Vooruitgang. Je mislukte pogingen maken
je sterker en slimmer en je nieuwe successen
smaken naar meer. Je voelt dat je groeit.
6. Je begint positief op te vallen. Vrouwen merken
op dat je jezelf durft te zijn. Je blijft niet meer
in de achtergrond hangen, maar durft op de
voorgrond te treden. Je ontmoet meer en leukere
vrouwen dan ooit.
7. Uitdaging. Je durft de lat steeds een stukje hoger
te leggen. Je merkt dat je steeds dapperder wordt.
Je krijgt er lol in om jezelf uit te dagen en zelfs je
mislukte pogingen voelen goed.
Het lijkt een eenvoudige sprong, vanuit je comfort
zone naar het avontuur. Maar jij en ik weten allebei
dat dat het echt niet is. Van verlegen jongen naar
12
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super zelfverzekerde ladies man, dat doe je niet
even in een dagje. Natuurlijk kun je je toevlucht
zoeken tot het rijk der ‘bootcamps’, waar verlegen
mannen worden opgehitst in trashy nachtclubs door
sleazy pick-up artists, om in roedelvorm dronken
vrouwelijke toeristen lastig te vallen. Een avond lang
voel je je een hele bink. Een nogal oppervlakkige
bink, dat wel. Maar de volgende dag ben je weer
gewoon alleen, samen met Gerrit.
Maar wat moet je dan wel doen om zorgeloos de
mooiste vrouwen te benaderen, op ieder moment en
op iedere plek? Je wilt niet opdringerig overkomen.
Je wilt ook niet die gast zijn die je vrouwelijke
vrienden ‘de griezel’ noemen. Maar nog minder dan
dat, heb je zin om de ene na de andere afwijzing te
incasseren.
Voordat je je comfort zone uit kan, moet je één
ding goed snappen. Leer falen. Niet grandioos of
dramatisch, maar begin klein. Dit is niet alleen een
reden om iets spannends níet te doen, maar ook
om het juist wèl te doen. De allereerste stap uit je
comfort zone is om falen te omarmen in plaats van
te ontwijken. Om glansrijk te slagen, kan het beslist
geen kwaad om een paar keer goed op je snufferd te
gaan. Hoe vaker, hoe beter. Dus loop dat blauwtje,
struikel, val languit en sta weer op. Laat je niet
13
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ontmoedigen. Verzamel al je blunders en tover ze
om tot een meesterwerk.
Fantastisch hoor, maar dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. Loop maar eens op het mooiste meisje
van het feest af met een of ander praatje. Toch niet
zo makkelijk. Hoe doe je dat dan? ‘Gewoon’ op
iedereen afstappen die je wil, zonder iets te geven
om alle excuses die Gerrit automatisch aanmaakt in
die situaties? Door klein te beginnen en te oefenen.
Voor sommigen is gelijk op het mooiste meisje
afstappen een te grote stap. Toch kun je daar wel
komen, door eerst een paar kleinere stappen te
zetten, zodat die grote stap uiteindelijk ook niet
meer zo eng wordt.

28 DAGEN
“Sucking at something is the first step
towards being kind of awesome at
something”
- Jake (Adventure Time)
28 dagen. Dat is alle tijd die je nodig hebt om het
avontuur keer op keer aan te gaan, zelfverzekerd
de mooiste vrouwen aan te spreken en op jouw
plek te durven staan: de voorgrond.
In de comfort zone kalender vind je 28 dagen lang,
iedere dag een praktische, makkelijk uitvoerbare,
maar super doortastende comfort zone killer. En
nou niet alleen maar lui lezen, ook DOEN! Dat
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is helemaal niet vervelend, dat is tof! Je gaat er
namelijk gegarandeerd net zo veel plezier aan
beleven als ik, maar waarschijnlijk meer.
Af en toe een keertje je comfort zone uitdagen is een
prima idee als je eens in de stemming bent voor iets
anders en je de sleur zat bent. Maar als je jezelf echt
verder wilt ontwikkelen voor permanent meer lef in
je leven, dan zul je jezelf dagelijks moeten trainen.
Een paar keer uit je comfort zone treden als je
toevallig in de stemming bent is leuk en verfrissend
voor dat moment, maar het zal de grenzen ervan
niet permanent oprekken in je karakter. Het
permanent stretchen van je comfort zone is gelukkig
geen onhaalbaar hoog doel. Het kost maar 28 dagen
om jezelf blijvend een nieuw gedrag aan te leren.
Alles wat je nodig hebt is een doel en een dagelijks
ritueel om dat doel te bereiken. Na 28 dagen iedere
dag iets nieuws te hebben gedaan, heb je het nieuwe
gedrag geïntegreerd in je systeem en is het zelfs
moeilijk om weer van de nieuwe gewoonte af te
komen.
Ik heb zelf erg veel lol gehad toen ik deze comfort
zone challenge voor mezelf maakte en vervolgens
28 dagen lang ging doen. Dit is wat het mij gebracht
heeft:
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• Volledig comfortabel worden met vreemden
in sociale situaties. Nieuwe mensen ontmoeten
behoort nu tot mijn nieuwe comfort zone.
• Minder sociale angst
• Comfortabel worden met falen
• Aantrekkelijke vreemden intimideren me niet
meer
• Een gezonde fuck it attitude. Laat andere mensen
maar denken wat ze denken.
• Ad-rem op onverwachte situaties reageren
• Ongemakkelijke situaties omarmen, zonder er
zelf ongemakkelijk van te worden
• Gerrit langs de zijlijn zetten. Hij is er soms nog
wel en je hoort wat hij zegt. Het boeit je gewoon
niet meer
Ik weet zeker dat jij dit ook kunt leren! Als jij mijn
uitdaging wilt aannemen om op avontuur te gaan
naar meer zelfvertrouwen met vrouwen, prik dan de
comfort zone kalender op de muur en ga aan de slag!
Dit is hoe het werkt
1. Print de comfort zone kalender uit en hang hem
op de muur.
2. Lees de uitdagingen door en begin niet morgen,
maar vandaag. Laat je niet ontmoedigen door
17
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3.
4.
5.
6.

de opdrachten in de laatste weken. Omdat de
opdrachten oplopen in moeilijkheid begin je
iedere dag precies op het ideale niveau. Je wordt
iedere dag een beetje beter.
Doe iedere dag de nieuwste uitdaging en zet
een kruisje bij de dag als je het hebt volbracht,
succesvol of niet, dat maakt niet uit.
Print de bijlages uit voor dag 19
Iedere keer als je merkt dat de moed je in de
schoenen zakt, bekijk dan mijn peptalk. Dan kun
je er weer tegenaan.
Kijk in de webinar agenda, wanneer ik mijn gratis
online trainingen geef en schrijf je in

Heel veel succes, ik weet dat je dit kan!

DE CHALLENGES
DAG 1 - Vraag de weg naar het station
Easy peasy. Vraag op straat willekeurig iemand de
weg naar het station. Deze vraag is zo onbedreigend
en alledaags dat niemand er raar van opkijkt. Het
leert je om op een gemakkelijke manier contact te
leggen met vreemden.
DAG 2 - Maak direct oogcontact voor twee
volle seconden met drie vreemden op straat
Dit is voor veel mensen al een stuk moeilijker,
maar een super krachtige oefening om gemakkelijk
te worden met het aankijken van vreemden. Je
denkt misschien dat het bedreigend overkomt om
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iemand langer dan een fractie van een seconde aan
te staren, maar niets is minder waar. Als het jou
lukt om iemands blik vast te houden zonder je ogen
neer te slaan, zul je merken dat het helemaal niet
zo eng is als je dacht en dat je in sommige gevallen
zelfs een grote glimlach ontlokt aan de door jou
uitverkoren voorbijganger. Voor een goede vriend
van mij, was dit de oefening die hem omtoverde van
mensenschuw, naar open en sociaal.

DAG 4 - Geef een compliment aan een
vreemde

DAG 3 - Stap een winkel binnen. Maak een
praatje met de winkelier

Deze is ook leuk! Glimlach naar drie vreemden en
laat ze terug lachen. Voel je hoe simpel dit contact
tussen twee vreemden kan zijn? Blijf jezelf uitdagen.
Stop niet bij één persoon. Je moet er drie hebben
gehad. Oh hey, wist je dat je nu aan het flirten bent?
Waaaaat?! Dat is toch ongepast? Nope. Flirten
kan overal met iedereen. Heb je ooit een baby
onderscheid zien maken tegen wie het z’n stralendste
tandeloze glimlach gaf? En geeft zo’n babyglimlach
je niet een heel goed gevoel ergens op een zacht
plekje van binnen? Geheimpje: dat kan jij ook!

Deze handeling klinkt super normaal. Maar als je
het daadwerkelijk gaat doen, zul je merken hoe
weinig contact je normaalgesproken echt hebt met
het individu dat jou je natje en je droogje verkoopt.
Doe het maar. Kies een niet al te drukke winkel uit.
Maak een praatje over iets anders dan zijn of haar
koopwaar. Begin met een open vraag, zoals “Uit
pure interesse, hoe ben jij in deze winkel komen te
werken?” De rest volgt vanzelf.

Deze uitdaging gaat je blij maken! Een vreemde
complimenteren is dankbaar werk. Stralende
mensen gegarandeerd! Je zult merken dat uit je
comfort zone stappen heel belonend kan zijn.
DAG 5 - Glimlach naar drie vreemden

DAG 6 - Zeg ‘Hoi’ tegen een vreemde
Hiervoor zul je eerst challenge 2 en 5 met elkaar
moeten combineren: houd oogcontact vast en
20
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glimlach. Zorg dat je voor de persoon staat en niet
achter hem of haar. Dat is creepy. Meestal krijg je
wel een ‘hoi’ terug. Het zal best heel ongemakkelijk
voelen, deze oefening. Vooral als je het net hebt
gezegd. Want wat dan? Nouja, dat maakt dus
helemaal niks uit. Dit is een geweldige oefening om
contact te leggen en comfortabel te worden met een
licht ongemakkelijk gevoel. Voel je je ongemakkelijk?
Goed zo!

moet wel iets leuks zijn natuurlijk. Deze is perfect
te doen in het OV. Negen van de tien keer is het
antwoord ‘nee, dank je’, maar de goede bedoeling
wordt altijd gewaardeerd. Ook leer je omgaan met
het beladen woordje ‘nee’. Als je veel vreemden
benadert later deze maand zul je merken dat je vaak
‘nee’ als antwoord zal krijgen. Hoe vaker je het krijgt,
hoe meer je merkt dat het helemaal niet zo’n ramp is.
Nee = okee.

DAG 7 - Geef jezelf een schouderklopje en
ga iets leuks doen in je comfort zone met je
vrienden

DAG 9 - Zoek een leuk concert uit en ga er
heen in je eentje

Deze ‘uitdaging’ is voor de perfectionisten onder
ons. Voordat je jezelf helemaal gek maakt: je hoeft
niet iedere dag de lat te verhogen voor jezelf. Je
kunt ook gewoon een dagje trots zijn op wat je tot
nu toe bereikt hebt en je vrienden vertellen over je
belevenissen.
DAG 8 - Bied iemand jouw krant aan omdat je
die uit hebt
In de categorie ‘random acts of kindness’, bied
iemand iets aan dat je niet meer nodig hebt. Dat
22

Nog zo’n taboe handeling, die als je het eenmaal
doet, helemaal niet zo eng is als je dacht. Uitgaan in
je eentje leert je je staande te houden in een sociale
omgeving, zonder je vrienden om op terug te vallen.
Als dit heel saai klinkt voor je, think again! In je
eentje uitgaan betekent dat je 1000 keer makkelijker
contact maakt met vreemden en zij met jou. In
het begin zal het een beetje raar voelen en je denkt
misschien dat iedereen ziet dat jij ALLEEN bent.
Maar de waarheid is dat niemand met jou bezig is,
maar met zichzelf. Doe jezelf een groot plezier en
ga niet voortdurend op je telefoon kijken. Daar is
niks te zien, het sluit je af van wat er om je heen
gebeurt en maakt je onbenaderbaar. Dan kun je
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beter thuis gaan zitten. Kijk om je heen. Geniet van
wat er gebeurt. Maak oogcontact en maak jezelf
benaderbaar.
DAG 10 - Vraag een vreemde naar zijn top 3
Wat was de beste film van het afgelopen jaar? De
beste winkel? Het beste restaurant van de stad?
Vraag het een vreemde en je krijgt de leukste
antwoorden. Door iemand naar haar top 3 te vragen
heb je gegarandeerd een leuk gesprek. En het is
natuurlijk erg handig om een goede top 3 achter
de hand te hebben als je verlegen zit om een goede
filmtip of iets dergelijks.
DAG 11 - De Verjaardag Hack
Van deze hack wordt iedereen blij. Je moet het alleen
niet erg vinden om een klein leugentje te vertellen
over je verjaardag. Je loopt over straat. Ga op zoek
naar de meest aantrekkelijke persoon die kan vinden
(niet stiekem concessies doen!). Loop recht op haar
af en stel de volgende vraag: “Pardon, mag ik je iets
vragen? (het antwoord is altijd ja, als je er niet uit
ziet als een bedelaar). Ik ben hier niet zo bekend,
weet je toevallig een leuk restaurant hier in de
24
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buurt? Ik heb iets te vieren” Soms zal je vreemdeling
het niet weten omdat zij ook niet bekend is in de
buurt. Maar als ze dat wel is, zal ze je om meer
details vragen zodat ze een beter advies kan geven:
prijsklasse, ver of dichtbij, met hoeveel mensen... En
natuurlijk nieuwsgierig: “Oh leuk, wat ga je vieren?”
Jouw antwoordt: “Mijn verjaardag!” De laatste
keer dat ik dit probeerde bij een leuke vreemdeling
leverde het me een paar erg goede restaurant tips op
en een spontane felicitatieknuffel! Ik voelde me in de
gloria. Bedank vriendelijk en loop verder.
DAG 12 - Roep een willekeurige naam naar
de rug van een vreemde
Zodra deze persoon zich omdraait zeg je ‘Pardon,
ik dacht dat je iemand anders was’. Om de aandacht
van vreemden te krijgen, zul je soms een beetje
brutaal moeten zijn, maar niet te, want dat is irritant.
Deze oefening leert je om net dat beetje brutaler
te durven zijn dan normaal om met vreemden in
contact te komen, op een niet-irritante manier. Als
de persoon geïnteresseerd is in een praatje met je, zal
ze doorvragen. Probeer het maar eens een paar keer.
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DAG 13 - Doe één van de vorige oefeningen,
maar dan met een raar mutsje op je hoofd
De vorige uitdagingen jagen je inmiddels geen
angst meer aan, omdat je ze allemaal al een keer
gedaan hebt. Maar probeer het nu eens met een raar
opvallend kledingstuk. Deze oefening elimineert
dat knagende gevoel dat je wel eens kan hebben: ‘ze
denken vast dat ik gek ben!’ Nu je opzettelijk iets
raars aan trekt, kun je er niet meer om heen: je ziet
er best wel idioot uit. De kunst van deze oefening, is
om je rare, opvallende eigenschappen te omarmen
en niet meer als een last te zien. Het vergt misschien
wat oefening, maar dit is een hele krachtige voor
je sociale zelfvertrouwen. Als jij je rare mutsje kan
dragen met stijl en zelfs dàn op een vreemde af kan
stappen voor een praatje, dan heb je een hele grote
stap gezet richting sociaal zelfverzekerd zijn.
DAG 14 - Volg het advies op van dag 10 en
geniet
Tijd voor ontspanning! Besef je hoeveel minder
sociaal awkward je al bent en trakteer jezelf op de
aanrader van je vreemde van dag 10
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DAG 15 Koop een drankje voor een vreemde
Deze oefening gaat de strijd aan met de gedachte
‘Straks denkt ze dat ik wat van haar wil’. Je leert op
deze manier dat je iets tofs voor vreemden kan doen,
zonder iets van ze te ‘moeten’. Het enige wat je hoeft
te zeggen is: “Alsjeblieft. Zomaar. Geniet er van”.
DAG 16 - Leer drie vreemden kennen
Vandaag ga je op een missie om informatie te
verzamelen. Ga naar een feestje of borrel en leer
drie vreemden kennen. Zorg dat je in ieder geval
naar hun naam vraagt, hun laatste vakantie en hun
leeftijd. Zorg ervoor dat je die dingen onthoudt
en thuis kan opschrijven. Als je het bent vergeten
moet je het nog een keer doen! De reden dat we
deze dingen zo vaak zo snel alweer vergeten als we
nieuwe mensen ontmoeten, is omdat we veel te veel
met onszelf bezig zijn. Deze oefening leert je echt te
focussen op de persoon met wie je praat. Dit toont
oprechte interesse en komt goed van pas als je deze
persoon toevallig weer ergens mocht tegenkomen.
Als jij dan de details weer kan oprakelen die ze je
eerder ooit heeft verteld, maak je een fantastische
indruk, omdat bijna niemand dit doet.
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DAG 17 - Herhaal de challenge van dag 10
bij iemand die jij aantrekkelijk vindt
Je zult merken dat het al een stuk moeilijker wordt
op deze manier. Heel goed! Op deze manier leer
je, dat aantrekkelijke mensen ook gewoon maar
mensen zijn.
DAG 18 - Herhaal de challenge van dag 2 en
steek na twee seconden even je tong uit
Je leert op deze manier een uitdagende humor in te
voeren met enkel lichaamstaal. Als jij het moeilijk
vindt om jezelf niet zo serieus te nemen: dit is de
manier om het te leren. Je leert zo om je meer te
ontspannen in sociale situaties. Als je dit zonder
moeite kunt doen, zul je merken dat het allemaal
niet zo serieus en zwaar is.
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mooie-vreemdelingenjacht. Vraag aan de mooiste
die je kunt vinden of ze met je op de foto wil, terwijl
zij het eerste A4’tje in de lucht houdt naast jou.
Vraag aan iemand anders of hij een foto van jullie
wil maken (bijvoorbeeld haar vriend). Maar je
vreemdeling kan natuurlijk allerlei redenen hebben
om het voorstel af te wijzen. Ga in dat geval in je
eentje op de foto met het andere A4’tje. Falen is OK!
Het is leuk om te doen en het geeft echt een kick
als een wildvreemd lekker ding in het wild zomaar
op je vreemde verzoek in gaat en met je op de foto
wil. Mijn vreemdelingen konden het initiatief in
ieder geval erg waarderen. Eentje had een prachtige
vriendin bij zich. Dubbel zo intimiderend voor mij,
des te meer redenen dus om juist hem te vragen.
Meer comfort zone punten voor mij! Deze oefening
leert je onder andere om te gaan met afwijzingen en
er zelfs trots op te zijn.

DAG 19 - Doe de Stranger Challenge

DAG 20 - Ga naar de McDonalds en bestel
een pizza

Een ontzettend leuke manier om de grenzen van je
comfort zone op te rekken is de ‘Stranger Challenge’.
Bij dit boek vind je twee A4’tjes: “Ik ken deze
persoon niet” en “Het is mislukt (En dat is goed)”.
Print ze uit en ga met je A4’tjes naar buiten op

Weer een oefening om jezelf en de wereld om je
heen niet zo serieus te nemen. Op deze manier neem
je het allemaal wat luchtiger en je leert dat de reactie
van de persoon die je in verwarring brengt niet het
einde van de wereld is. Grote kans dat die er ook wel
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om moet lachen.

DAG 23 - Draag de hele dag je shirt
binnenstebuiten

DAG 21 - Trakteer jezelf

Als je eenmaal gewend bent aan iets raars dragen in
het openbaar, zal deze oefening niet moeilijk voor je
zijn.

Wow, heb je al door hoeveel deze oefeningen met je
zelfvertrouwen doen? Tijd om te vieren, maar ook
om je klaar te maken op de moeilijkste uitdagingen
in de laatste week. Het is sowieso super van je dat je
al tot zo ver gekomen bent. De meesten komen niet
zo ver. Jij wel!
DAG 22 - “Wat mij nou weer overkwam
laatst…”
Entertain een vreemde met een spannende
anekdote uit je eigen leven. Dit oefent je storytelling
capaciteiten. De kunst is om de aandacht van je
vreemde zo lang mogelijk vast te houden. Dit zal in
het begin niet makkelijk zijn. Maar blijf oefenen en
schaaf je verhaal steeds een stukje bij, zodat je het
echt spannend maakt en mensen blijven vragen ‘En
toen?’ Extra comfort zone punten voor jou als je een
heel groepje van vreemden kan entertainen.
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DAG 24 - “Weet je wat jij een keer zou
moeten proberen?”
Geef een ongevraagd advies aan een vreemde. Dit
is best brutaal. Maar om sociaal zelfverzekerd te
worden, zul je dit soort durf moeten trainen.
DAG 25 - “Pardon, mag ik je iets vragen?”
Vraag aan een vreemde: ‘Pardon, mag ik je iets
vragen?’ Denk vervolgens zo lang mogelijk na
voordat je toegeeft dat je je vraag vergeten bent. Zo
kun je leren ervaren hoe het is om opzettelijk een
raar figuur te slaan. De kunst is, om je daar helemaal
niks van aan te trekken. Ja, je staat even voor paal.
Dus? Het is eigenlijk best grappig. Lach er om en ga
weer verder.
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DAG 26 - Beslis binnen 5 seconden wie je het
leukst vindt
Loop een leuke, drukke bar binnen. Scan alle
aanwezigen en beslis binnen 5 seconden wie je het
leukst vindt. Stap er zonder na te denken op af en
maak een praatje. Natuurlijk kun je je praatje van
te voren voorbereiden zodat je niet helemaal met
je mond vol tanden staat. Maar zorg ervoor dat
je direct op je doel af durft te gaan en GA. Als je
er te lang over nadenkt, wordt het steeds minder
spontaan en krijgt Gerrit steeds meer kans om op
je in te praten, waardoor het steeds moeilijker voor
je wordt om de stap te zetten. Dit lijkt een moeilijke
oefening, maar als je de comfort zone kalender dag
voor dag hebt gedaan is dit in feite nog maar een
heel klein stapje.
DAG 27 - Free hugs voor drie vreemden
Ga naar een feestje en deel een rondje free hugs uit
aan ten minste drie vreemden. Hoe meer vreemden
je knuffelt, hoe groter de kans dat die super
aantrekkelijke dame er ook tussen zit. Dit maakt je
comfortabel met direct intiem lichamelijk contact.
Misschien vind je dat aanvankelijk doodeng of zelfs
afstotelijk, maar als jij niet volledig OK bent met
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lichamelijk contact, zullen aantrekkelijke dames jou
ook liever niet willen aanraken. Een dikke knuffel
geven is daarom misschien wel de belangrijkste
comfort zone challenge, die je het meeste gaat
opleveren.
DAG 28 - Je hebt het gehaald!!!
Je kunt tevreden terugkijken op je belevenissen en
genieten van alle bijzondere ontmoetingen die je
hebt gehad. Grote kans dat er een paar zijn blijven
hangen, met wie je nu nog leuk contact hebt. Als
je deze challenges doet, is de kans namelijk erg
groot dat mensen graag bij je in de buurt willen
zijn, omdat jij spontaner, brutaler, gezelliger en
simpelweg veel opwindender bent dan de meeste
andere mensen. Trakteer jezelf op de challenge die je
het leukste vond, samen met jouw favoriete vreemde.

Heel veel succes! Iedereen kan het! Maar omdat
bijna niemand anders dit ook echt doet - want laten
we eerlijk zijn, het is gewoon best een beetje eng en
het kost enige moeite - kun jij positief opvallen. Mij
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heeft het in ieder geval veel ontzettend leuke nieuwe
contacten en spannende flirts opgeleverd. Ik weet
zeker dat jou dit ook lukt. Als je maar Durft, Doet
en je niet laat afschrikken door mislukte pogingen.
Als je begint met deze kleine stapjes, zul jij over 28
dagen alle vrouwen kunnen aanspreken die je wilt.
En dat blijft zo. Dat beloof ik je.

DE VOLGENDE STAP
1. Het Boek
Wil jij niet alleen leren hoe je sociaal zelfverzekerd
wordt, maar precies weten hoe je vrouwen die jij
aantrekkelijk vindt kunt vinden, veroveren en nooit
meer laten gaan? Alle antwoorden vind je in mijn
e-book ‘Van Droogstaan tot Droomvrouw in 10
Warpzones’.
Kijk op www.lovehacks.nl om te bestellen
2. De Video’s
Wil je uitgebreide tekst en uitleg over de meest
gestelde vragen over dating? Je kunt me nu ook
zien! Abonneer je nu op mijn Love Hacks YouTube
kanaal. Daar heb ik mijn eigen show ‘Talk Nerdy to
Me’, waarin je de beste dating tips van me ontvangt.
3. Date mij
Je kunt me zelfs daten! Dit is geen grap. Dit gaat
34
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niet over mij, ik ben namelijk niet single, maar dit is
helemaal voor jou. Wil jij je dating skills testen, maar
liever niet gelijk op de vrouw van je dromen? Oefen
op mij en ik vertel je precies waar leuke vrouwen op
afknappen en waar je haar helemaal gek mee kunt
maken. Wil jij met jouw persoonlijke stijl de vrouw
van je dromen veroveren? Doe een ‘Date APK’ en
je krijgt alle tools die je nodig hebt om het waar te
maken. Check de voorwaarden op www.lovehacks.nl

www.lovehacks.nl
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