
SEPTEMBER 2015  COSMOPOLITAN 67 66  COSMOPOLITAN.NL  

Love&Men Flirt tips

flirt
We kennen haar allemaal: de vrouw die áltijd 

wordt omringd door mannen. Hoe doet ze dat? 
Komt het door haar strakke lijf of glanzende lokken? 
Misschien, maar het échte geheim van iemand die 

altijd sjans heeft, ligt ergens anders.  

HET
geheim

VAN EEN
goede
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Love&Men Flirt tips
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GGeloof het of 
niet: flirten 
kunnen we 
allemaal. Het zit 
in onze natuur. 
Ga maar na: 
waarom smelt je 
als een peuter je 
lachend in de 
ogen kijkt? 
Omdat jonge 
kinderen kunnen 
flirten als de 
beste. “Als we jong 
zijn, geven we automa-
tisch � irtsignalen af 
aan iemand die we 
leuk vinden”, vertelt 
singlecoach Meinou 
Lambeck van Single-
coaching.nl. “Lang 
oogcontact houden, 
lief lachen, kleine 
aanrakingen; als kind 
doe je dat automatisch. 
Je sociale omgeving 
leert je met de jaren 
dat het ongepast is om 
met je lichaamstaal 
alles te laten zien wat 
je voelt. Je houdt je in. 
Net zoals dat je sinds 
je kleuterjaren niet 
meer zo uitbundig 
laat zien dat je pijn 
hebt, verrast bent of 
bang bent, rem je ook 
je natuurlijke ik-vind-
jou-leuksignalen af. 
Tel daarbij op dat je 
misschien weleens 
teleurgesteld of 
afgewezen bent, en 
het is helemaal 

lokken. Stel je open en 
wees niet bang om die 
signalen te laten zien: 
daarmee valt of staat je 
� irtpoging.”
Heb je dan voor niets 
de hele avond zitten 
broeden op een geniale 
openingszin? “Een 
prikkelende openings-
zin kan je extra zelf-
 vertrouwen geven en 
het gesprek nog leuker 
maken”, stelt Lambeck. 
“Maar het is geen 
vereiste. Ik vraag in 
mijn workshops altijd 
aan mannen wat 
volgens hen leuke 
openingszinnen zijn 
en ze antwoorden 
allemaal hetzelfde: ze 
vinden het sowieso 
leuk als een vrouw op 
hen afstapt, wat die 
vrouw zegt maakt dan 
niet eens zoveel uit.”

Verover 
die man
Je weet wat je te doen 
staat: krik je body 
language op, laat zien 
wat je voelt en verover 
die man. Het probleem 
is alleen: dat is best 
eng. Wat in je eerste 
levensjaren nog vanzelf 
ging, is een paar 
decennia later opeens 
spannend en moeilijk. 
Wat houdt je tegen? 
“Je laat er te veel vanaf 
hangen”, zegt Lambeck. 
“Zowel van jezelf – als 
het mislukt ben ik een 
loser – als van hem 
– straks is hij een 
loser.” Laten we eens 
wat obstakels uit de 
weg ruimen.

Flirt-obstakel 1: je bent 
bang dat hij je afwijst.
Gevolg: je spreekt hem 
toch maar niet aan. 
Lambecks tip: “Til 
niet zo zwaar aan een 
eventuele afwijzing. 
Als je veel � irt is de 
kans op teleurstelling 
nou eenmaal groter, 
it’s part of the game. 
Maar waar word je 
nou op afgerekend? 
Niet op je persoonlijk-
heid, want de man 
in kwestie kent jou 
amper. Er kunnen 
wel duizend redenen 
voor zijn desinteresse 
zijn: hij heeft een 
relatie, wil juist even 
geen relatie, valt 
alleen op blonde 
vrouwen of zelfs op 
mannen, enzovoorts. 
Het doet er niet eens 
toe. Next!”

Flirt-obstakel 2: je 
denkt dat je de hele 
avond aan iemand 
vastzit als je hem 
aanspreekt.
Gevolg: je spreekt 
alleen mannen aan 
met prins-op-het-
witte-paard-potentie. 
Lambecks tip: “Zie 
� irten niet als een 
bloedserieuze zoek-
tocht naar je droom-
prins. Het is sowieso 
gezellig om met 
verschillende mensen 
in contact te komen. 
Is hij toch niet zo 
interessant als je dacht? 
Dan loop je na een 
praatje terug naar je 
vriendinnen, of richting 
het toilet. Als je niet 

heel charmant ogen. 
Even oogcontact 
maken en dan verlegen 
wegkijken: daar smelt 
menig man voor. Zet 
op die manier je 
lichaamstaal in om 
hem te ‘lokken’. Als hij 
genoeg lef heeft, komt 
hij vanzelf naar je toe. 
Door een zelfverze-
kerde houding aan te 
nemen, krijg je een 
extra powerboost. Zie 

je er sterk uit, dan voel 
je je ook sterk. Maar 
pas op dat je zelfver-
trouwen niet door-
schiet naar arrogantie. 
Keep on smiling.” 

Meer energie en 
zelfvertrouwen
Flirten is een kwestie 
van oefenen. Niet 
alleen wat lichaamstaal 
betreft, maar 
je moet ook oefenen 
om ervan te (leren) 
genieten. Als jij 
interesse toont in 
iemand, zie je vanzelf 
dat hij ook interesse 
toont in jou. Dit levert 
niet alleen meer 
zelfvertrouwen en 
energie op, maar ook 
een uitbreiding van je 
netwerk. Misschien 
ontmoet je niet meteen 
de man van je dromen. 
Sterker nog: die kans is 
vrij klein. Maar dat is 
bijzaak. De vrouw die 
altijd wordt omringd 
door mannen weet dat 
ook. Zij maakt met 
iedereen een praatje. 
Ook met de mannen 
die al een vriendin 
hebben, totaal niet 
haar type zijn of juist 
te knap voor woorden. 
Is hij niet geïnteres-
seerd of heeft zij het 
na vijf minuten wel 
gezien? Dan danst ze 
met een glimlach verder. 
De kans dat ze aan het 
eind van de avond een 
leuke man aan de haak 
heeft geslagen is groot, 
en anders heeft ze in 
elk geval een topavond 
gehad. 

zo’n belangrijk doel 
voor ogen hebt, wordt 
� irten leuker, luchtiger 
én makkelijker.” 

Flirt-obstakel 3: je 
denkt dat je niet 
kunt � irten omdat 
je verlegen bent.
Gevolg: je sluit jezelf af 
voor contact.
Lambecks tip: “Maak 
van je zwakte je kracht.
Verlegen zijn kan ook 

OP AFSTAND
Draai je lichaam naar hem toe � Juist als je 
iemand leuk vindt, kun je geneigd zijn afstandelijk 
te doen. Stort je niet op je telefoon of vriendinnen, 
straks denkt hij dat je hem niet leuk vindt.
Lach � Een lach maakt je mooier en straalt open-
heid uit. Kom maar op met dat telefoonnummer!
Frunniken en friemelen � Haal je hand door je 
haar, pruts aan je oorbel of ketting; het zijn alle-
maal subtiele flirtsignalen waarmee je non-verbaal 
zegt: benader mij, benader mij.
Maak oogcontact � Houd zijn ogen net iets 
langer vast dan normaal en wend dan je blik af. 
Daarmee geef je hem het signaal dat hij je kan 
gaan benaderen. 

VAN DICHTBIJ
Noem hem bij zijn naam � Praat je met hem, 
vergeet niet zijn naam te zeggen. Het heeft iets 
spannends om iemand die je pas net kent, je naam 
te horen zeggen.
Aanraken � Doe dit af en toe, en vederlicht: bij-
voorbeeld door met je vingertoppen nét even langs 
zijn bovenarm te strijken.  
Zeg wat je wilt � Zelfverzekerde vrouwen zijn 
mannenmagneten. Het is sexy om te zeggen wat je 
plannen zijn. Als hij iets roept over een goed restau-
rant, reageer dan dat het je leuk zou lijken om daar 
samen met hem te eten. Mannen vinden het fijn als 
een vrouw (even) de controle overneemt.
Show je uitnodigende kant � Je hoeft ook niet té 
zelfverzekerd door het leven te gaan. In de feminis-
tische verdediging schieten als hij de deur voor je 
openhoudt, of al roepend over principes het door 
hem aangeboden drankje weigeren; we snappen 
het best, maar laat hem ook af en toe galant doen. 

Flirt it out

moeilijk om je te uiten.”
Jammer, want een 
goede � irt zit hem juist 
in die non-verbale 
signalen. Lambeck: 
“De eerste indruk die 
je maakt, wordt voor 
een groot deel bepaald 
door je lichaamstaal. 
Daarmee laat je zien 

dat je openstaat voor 
contact en interesse 
hebt in de ander. 
Spelen met je haar, 
friemelen aan je 
sieraden, de ander 
aanraken: het zijn 
allemaal signalen 
waarmee je interesse 
toont en iemand kunt 

Humor � Josien (21), student toe-
gepaste psychologie: “Ik heb eens 
iemand versierd met de ‘hengel-
move’. Je doet alsof je een vishen-

gel vast hebt en de man in kwestie naar je toe 
‘hengelt’. Die ene keer werkte het, maar 
meestal hengel ik mannen figuurlijk binnen 
met oogcontact. Subtiel, want uit de psycho-
logie ken ik de regel: als iemand je langer 
dan zeven seconden aankijkt, wil diegene je 
vermoorden óf sex met je. Beide indrukken wil 
ik niet wekken, dus ik kijk op tijd weg.”

Openheid � Aïda (19), student 
maatschappelijk werk en dienst-
verlening: “Als ik oogcontact heb 
met een man en hij kijkt lachend 

terug, dans ik voorzichtig zijn richting op. Mijn 
geheime wapen is mijn openheid: ik ben niet 
te afwachtend, maak een praatje, dans met 
hem en kijk hem veel aan. Dat trekt vaak de 
aandacht bij mannen.”

Zelfvertrouwen � Vera (31), 
interieur-vorm gever in opleiding: 
“‘Wist je dat alle ijsberen links-
handig zijn?’ Met die vraag heb ik 

jarenlang elk gesprek op gang gebracht. Er 
volgde bijna altijd een lach. Inmiddels ben ik 
ouder en wijzer, en weet ik dat die zin vooral zo 
goed werkte, omdat ik er zelf in geloofde. Een 
goede flirt valt of staat met zelfvertrouwen.”

Zij doen het zo: 
DRIE VROUWEN EN 
HUN FLIRTTECHNIEK

De eerste 
indruk die 
je maakt, 

wordt voor 
een groot 

deel bepaald 
door body 
language

Maak van 
je zwakte, 

kracht. 
Verlegen 
zijn, kan 
ook heel 

charmant 
ogen


