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WAT VERKNALT EEN EERSTE DATE?

De meeste irritante situaties volgens de PARSHIP singles
Een eerste date is altijd spannend. Je weet immers nooit wat je kan verwachten.
Wordt het je droompartner of een enorme afknapper? Online relatiesite PARSHIP was
benieuwd welke situatie hun Belgische leden het meest irritant vinden tijdens een
eerste afspraakje. En wat blijkt? De vrouwen ergeren zich vooral aan mannen die te
laat komen. Mannen worden daarentegen horendol van een date die maar blijft
doorgaan over haar ex. Andere veel voorkomende ergerlijke situaties: een zwijgzame
date, een date die steeds buiten gaat roken of een dronken date.
Wat je moet vermijden tijdens de eerste date
Een blunder van je datepartner tijdens het eerste afspraakje kan je enthousiasme al snel bekoelen.
Voor de meeste mannen (26%) is praten over je ex verboden terrein. Afknapper nummer 1 bij
vrouwen is een man die te laat komt zonder goed excuus (20%).
Als je een goede indruk wil maken, kan je best ook wat te vertellen hebben. Zowel mannen (18%)
als vrouwen (16%) vinden het ergerlijk als zij steeds het gesprek opnieuw op gang moeten
trekken.
Vrouwen moeten ook uitkijken wanneer ze een bekende tegenkomen tijdens een date en
hem/haar in het gesprek betrekken. 17% van de mannen brengen liever de tijd met jou alleen
door. Grappig is dat vrouwen dit blijkbaar absoluut geen struikblok vinden. 0% van de vrouwen
gaf aan dit ergerlijk te vinden!
Een gevoel voor humor staat bij velen hoog op het verlanglijstje, maar 13% van de vrouwen vindt
ongepaste grappen zeer vervelend. Even nadenken dus of je zoveelste oneliner wel zo grappig is
als je zelf denkt! Mannen storen zich blijkbaar veel minder aan ongepaste grappen. Slechts 3%
vindt het een afknapper.
Een glaasje drinken kan de spanning wat verminderen. Maar teveel drinken kan het omgekeerde
effect hebben. 11% van de vrouwen en 6% van de mannen ergert zich aan een dronken date.
Wat voor jou een ongelofelijk vlotte babbel is, kan voor je partner gebral lijken en een complete
tegenvaller zijn.
Nu we niet meer in restaurants en bars mogen roken, trekken de rokers onder ons massaal naar
de stoep buiten. Niet zo leuk voor je date die alleen achterblijft aan de tafel. 11% van de vrouwen
en 7% van de mannen appreciëren dit niet.
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Mieke Mievis, singlecoach PARSHIP, verklaart: “Ik merk inderdaad dat zowel mannen als

vrouwen het vervelend vinden om verhalen te moeten horen over hun ex. Toch zijn er daters die
expliciet naar het verhaal van de ex vragen tijdens een eerste date. Velen doen dat om te horen
waar die ex in de fout gegaan is. Zo willen ze vermijden dat zij zelf dezelfde fout maken. Dit is
echter geen goed uitgangspunt. Je nieuwe liefde moet van je houden zoals je bent en niet omdat
je de eigenschappen van de ex niet bezit. Je kan daters best afremmen als hij/zij naar je ex
vraagt. Leg kort uit waarom het gedaan is en eindig vooral met : '... maar vandaag gaat al mijn
aandacht naar jou. Praten over ex-en kan later nog.'
Op tijd komen blijft voor veel mensen belangrijk. Het is niet leuk om alleen te moeten blijven
wachten op de plaats waar je hebt afgesproken. Door op tijd te komen laat je aan je date zien dat
je de afspraak belangrijk vindt en dat je er expliciet tijd voor gemaakt hebt. Kom je toch te laat
door file of andere omstandigheden: laat het dan even weten. Kom ook niet veel te vroeg, zeker
niet als je bij de ander thuis hebt afgesproken. Niets is zo vervelend dan in je ondergoed staan als
je date op de deurbel duwt. Die eyeliner lukt niet meer en de das zal eerder scheef zitten. Jij hebt
de tijd genomen om je klaar te maken voor je date, dus gun hem/haar dan ook de tijd.”
Mannen
Zij praat constant over haar ex

26%

Vrouwen
Mijn date komt veel te laat (en heeft
geen goed excuus)
Hij zegt niet veel en ik moet steeds
de kar trekken

20%

Zij zegt niet veel en ik moet steeds de
kar trekken

18%

Mijn date komt een bekende tegen
en betrekt hem of haar in het gesprek

17%

Hij praat constant over een ex

16%

Mijn date komt veel te laat (en heeft
geen goed excuus)

17%

Hij maakt veel ongepaste grappen

13%

Mijn date laat me telkens alleen om
buiten een sigaretje te roken

7%

11%

Mijn date raakt dronken (en ik niet)

6%

Mijn date laat me telkens alleen om
buiten een sigaretje te roken
Mijn date raakt dronken (en ik niet)

Mijn date is gierig en weigert mee te
betalen aan de rekening

6%

8%

Zij maakt veel ongepaste grappen

3%

Mijn date praat alléén maar over
werk

2%

Mijn date is gierig en weigert mee te
betalen aan de rekening
Mijn date praat alléén maar over
werk
Mijn date komt een bekende tegen
en betrekt hem of haar in het
gesprek

Over PARSHIP

16%

11%

7%
0%

Persbericht
Mei 2012

PARSHIP is een relatiesite die zich onderscheidt door haar integere, serieuze en betrouwbare werkwijze. De
wetenschappelijke persoonlijkheidstest die door PARSHIP gehanteerd wordt, zorgt ervoor dat op zeer
zorgvuldige wijze ‘matches’ tussen de juiste personen tot stand komen. Sinds de lancering in Duitsland in
2001 heeft PARSHIP haar online diensten in 14 andere landen geïntroduceerd, waaronder België in 2006.
PARSHIP is een dochteronderneming van de Duitse uitgeversgroep Holtzbrinck, één van de grootste
mediagroepen in Duitsland (uitgever van o.a. het dagblad Die Zeit). www.PARSHIP.be, www.singlecoach.be
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