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TIPS VOOR EEN SUCCESVOL PROFIEL 

Datingcoach Maria:  

“Hoeveel tijd en energie stop jij in daten en in jouw profiel en foto? Je hoort ieder succesvol persoon 

vertellen dat het veel tijd en moeite kost maar dat het uiteindelijk loont. Dus neem de tijd voor je foto en het 

schrijven van je profiel op internet. Ik kan het niet genoeg benadrukken, maar een goede foto is echt 

essentieel om reacties te krijgen!” 

“Je kunt nog zo’n leuke tekst geschreven hebben, maar mensen willen een gezicht zien. Sterker nog. Als je 

alleen een foto hebt en nauwelijks tekst dan zul je zeker reacties krijgen. Ook al ga je nog zo voor de inhoud, 

het oog wil in eerste instantie ook wat. Een foto geeft je een bepaald gevoel. Je reageert daar intuïtief op. 

Ook is het niet zo leuk voor de andere daters dat jij hen bekijkt maar dat zij jou niet mogen zien.” 

FOTO 

Jouw foto is erg belangrijk. Het is een eerste indruk. Neem geen foto met veel 

achtergrond erop. Maak een beeldvullende foto van je gezicht waarbij je open in de 

camera kijkt. Je blik zegt veel over je. Het komt wat ongemotiveerd en 

onbetrouwbaar over als je een wazige foto met een zonnebril op gebruikt. Tenzij je 

uiteraard goed uitlegt dat je een openbare functie hebt en het daardoor niet kan.  

Als je meerdere foto's mag plaatsen is het een goed idee om nog een foto van jou te 

plaatsen waar je postuur duidelijk zichtbaar is. 

PROFIEL 

Maak je profiel niet te lang en zet er vooral niet een enorme lijst met 

hobby's, sporten en interesses op. Als de lezer al niet afhaakt, kan het 

overkomen alsof je een ongeleid projectiel bent. Het komt ook gauw 

chaotisch over, alsof je niet kunt kiezen of geen focus hebt.  

Ook zou ik denken: heeft deze persoon wel tijd voor mij als hij zoveel 

interesses heeft? Kies een aantal dingen uit die je wekelijks doet en die 

echt een belangrijke plek in je leven innemen. De rest kan je altijd nog 

vertellen tijdens de date. 

Zet er een aantal dingen over jezelf op die echt opvallen en karakteristiek voor jou zijn. Een wijntje drinken, graag 

uit eten gaan en films kijken doet bijna iedereen. Dus dat is niet bijster origineel. Sterker nog, ik vernam van mijn 

dates dat het zelfs een afknapper was bij de profielen die ze gezien hadden. Zet er iets op wat echt opvalt en 

specifiek bij jou hoort. Zet bij films, muziek en boeken niet de mainstream dingen maar iets wat je echt raakte of 

waar je een leuk verhaal en anekdote bij kunt vertellen op je date. 
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MANNEN 

Speciaal voor de mannen wil ik adviseren om geen foto van jezelf te maken met een 

bord eten voor je of met drank. Dit kan een verkeerde indruk wekken. Alsof je weinig 

zelfbeheersing hebt en vooral met feesten en drinken bezig bent. Of dat je al snel kilo's 

aan zult komen (en de dame in kwestie ook als ze mee moet op de schranspartijen). Ook 

geen foto's bij een dure auto. Dit komt over alsof je verder weinig te bieden hebt en je de 

auto gebruikt als compensatie. Of dat al je budget aan die auto op zal gaan. Vrouwen 

vinden lief zijn, openheid en eerlijkheid belangrijk (lees maar in de profielen). Dus kijk open en vriendelijk in de 

camera. Daar zul je meer succes mee hebben. Mensen zijn visueel ingesteld. Een goede foto is echt belangrijk!  

DAMES 

Voor de dames: Zet geen foto van jezelf op internet met een onflatteuze korte 

broek en bergschoenen. Al helemaal geen tuinbroek ... Je hoeft geen fotomodel te 

zijn maar probeer er verzorgd en vrouwelijk uit te zien. Draag geen te strakke 

kleding waardoor je iedere vetbubbel ziet zitten.  

Mannen worden over het algemeen aangetrokken door een vrouwelijke stijl. Dat je 

sportief bent kun je in je profieltekst wel duidelijk maken. Doe een jurk aan, draag 

wat make-up en sieraden. Maar geen opzichtige dingen. Dat komt gauw goedkoop 

over. Als je een bril draagt kun je er beter geen oorbellen bij dragen. Dat is al gauw te druk. Houd het allemaal 

rustig. Less is more. Een diep decolleté is not done. Dat trekt alleen mannen aan die op een avontuurtje uit zijn. 

Tenzij je zelf bewust zoiets zoekt natuurlijk.  

HIQ 

Specifiek voor hoog intelligenten is het op deze site van belang om de vraag over hoe je je intelligentie ervaart te 

beantwoorden. Dit schept een band met de potentiele kandidaten. Ze zullen er iets in herkennen en het geeft 

gespreksstof. Ook laat het iets persoonlijks over jouw gevoelens zien. Mijn advies: vul het in! 

Heel veel succes en een hartelijke groet, Maria Bos DatingCoach / RelatieCoach 

 

CONTACT: 

Wilt u contact met de auteur? 

maria@hiq-matching.com 

 

‘De missie van HiQ.Dating is het verbinden van mensen met een hoge algemene intelligentie 

voor vriendschap en/of relatie.’ 
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