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Online daten 

Avontuur of nachtmerrie? 

 

Niemand maakt Karina De Ruyck (55) nog iets wijs over mannen. Ze maakte de laatste jaren kennis met meer dan zestig 

verschillende heren: van krentenwegers tot solisten en desperado’s. En dat allemaal tijdens haar intensieve zoektocht naar de 

geschikte levensgezel via online datingsites. Karina kwam, zag en schreef haar dates af. Ook letterlijk in haar boek “Hoera, ik 

heb een date!”.  

 

Op haar vijftigste besliste weduwe Karina De Ruyck om zich opnieuw op de vrijgezellenmarkt te begeven. 

Vrijgezellenfeestjes en het verenigingsleven spraken weinig tot haar verbeelding. Haar dochters overtuigden 

haar om de snelle en efficiënte wegen van het internet uit te proberen. “Toen ik voor het eerst een online 

datingsite bezocht, ging er een nieuwe wereld voor me open. Ik dacht: wauw, dit gaat zeker lukken! Maar 

na een tijdje koelde mijn enthousiasme helemaal af”, aldus Karina. Het werd geen rooskleurig avontuur. 

Karina kreeg tijdens haar datingperiode een snelle rondleiding doorheen de dubieuze en soms leugenachtige 

hersenspinsels van mannen die zich op internet aanbieden. Haar dochter omschreef deze mannen nogal 

scherp als “koopjes die niet eenmaal maar meermaals waren afgeprijsd.” Maar Karina ontdekte bovenal de 

problematiek van vrouwen ouder dan 45 jaar die op zoek zijn naar een nieuwe relatie: er zijn te weinig 

mannen en die verkiezen bovendien vaak jonge kippetjes.  

 

Karina De Ruyck maakte dit jaar haar debuut met het boek ‘Hoera, ik heb een date!” Dat beschrijft op een 

openhartige en luchtige manier haar intensieve zoektocht naar een intelligente partner met gevoel voor 

humor en passie voor cultuur. Haar dates deelde ze op in categorieën. Volgens de schrijfster zijn alle 

mannen ofwel egotripper (hoort zichzelf graag praten), desperado (wanhopig op zoek), solist (heeft genoeg 

aan zichzelf), pinocchio (leugenaar), krentenweger (gierig) of speelvogel (seks als topprioriteit) of ze 

vormen een bonte mix van deze types. 

 

Hoe kan het dat een energieke, enthousiaste dame na meer dan zestig dates één vriend rijker is 

maar nog steeds haar Ware Jacob niet heeft ontmoet?  

“Ik ken slechts twee koppels, ouder dan vijftig jaar, die via online datingsites de partner van hun dromen hebben ontmoet. Het is nu eenmaal 

zo dat het gros van de vrouwen van mijn leeftijd op zoek is naar een stevige relatie. Het merendeel van de mannen van onze generatie wil iets 

leuks, iets vrijblijvends.” 

 

Had u nooit het gevoel dat u in de verkeerde vijver aan het vissen was? 

“De werkvloer is de plek bij uitstek voor het ontluiken van stevige relaties. Je werkt zeer veel en zeer intens met elkaar samen. Je leert elkaar 

in goede en slechte tijden kennen. Langzaam leer je ook het privé-leven van de ander kennen. Perfect dus. Helaas werk ik niet meer.” 

 

Niet op elk potje past een dekseltje, zegt u. Meent u dat? 

“Jazeker. Veel vrouwen van mijn leeftijd zullen single blijven. Vanaf een bepaalde leeftijd zijn er namelijk minder mannen dan vrouwen: 

mannen sterven vlugger en wie nog overblijft verkiest een jong kippetje. Ik geef ze geen ongelijk.” 

 

Welke oplossing ziet u voor dit probleem? 

“Dat vrouwen vanaf 45 jaar mannen delen.”(lacht) 

 

Staat u daarvoor open? 

“Ik denk dat het normaal is dat zowel mannen als vrouwen op een bepaalde leeftijd vriendschappen hebben opgebouwd. Als mijn partner 

graag de lessen rope skipping wil voortzetten met zijn vriendin van vroeger, dan zou ik dat ongetwijfeld toelaten. Ik ben helemaal niet sportief 

dus kan ik hem dat plezier zelf niet schenken. Maar niet op seksueel vlak. Zo ruimdenkend ben ik niet.” 

 

Uw boek is vrij zwaarmoedig… 

“Online daten is ook zwaarmoedig. In mijn boek behandel ik deze zware materie op een zo prettig mogelijke manier. De ergste verhalen heb ik 

zelfs niet in mijn boek vermeld. Die heb ik bewust voor mezelf gehouden. Ik wil vrouwen niet ontmoedigen om zich in het avontuur te storten. 

Ik sta uiteindelijk nog steeds positief tegenover datingsites. Wie zijn Mister Right via dit medium moet ontmoeten, zal dat ook doen.” 

 

U bent nogal hard voor het mannelijke geslacht. Is dat altijd zo geweest? 

“Ik ben niet hard, ik ben alleen realistisch. Vaak liegen mannen in hun online profiel over hun leeftijd en over hun privé-situatie of ze plaatsen 

een foto van tien jaar geleden op de site. Je hebt mannen die enkel uit zijn op seks of tijdens het eerste afspraakje uren over zichzelf praten. 

Voor de laatste soort is daten vaak een soort van therapie. Nu ja, ook datende vrouwen halen streken uit. En uiteindelijk moet ik toegeven dat 

ik ontzettend graag een mannelijke vibratie rondom mij heb. Ik mis een mannelijke visie op zaken, een leuke babbel over politiek, kunst of 

wetenschap. En dan is er natuurlijk ook nog de seks (lacht). Ik heb trouwens liever een vriend dan een vriendin. Mannen zijn lolliger en 

kunnen beter relativeren…. Alleen vind ik er geen om een goede relatie mee uit te bouwen…” 

 

Hebt u op uw boek reacties gekregen vanwege ex-dates? 

“Ja. Ze herkenden zich allemaal in de verhalen in mijn boek, ook al heb ik het niet over hen gehad. (lacht)“ 

 



 

Bent u ondertussen gestopt met online daten? 

“Never say never. Maar voorlopig zul je me niet meer online vinden. Ik werk momenteel aan mijn tweede boek “Late Liefde’. Dat gaat over 

paarvorming bij 45-plussers. Daarin zal ik zowel single mannen en vrouwen alsook gelukkige koppels aan het woord laten.” 

 

Karina De Ruyck, ,,Hoera, ik heb een date!'', uitgeverij Aqua Fortis, 14,95 euro. 

 

Christine Vancouillie: Online daten is een nieuwe levenshouding, een nieuwe cultuur van relationeel leven. Het is een oefening in 

communicatie, een manier om jezelf beter te leren kennen. Maar er is een probleem. In onze westerse consumptiemaatschappij zijn we vooral 

uit op behoeftebevrediging, ook in de liefde. Het jagen naar de ‘kick’ is één van de voornaamste redenen waarom we niet meer kunnen 

liefhebben in de ware zin van het woord. Weinig mensen zijn bewust bezig met de vraag: wat kan ik doen om beter lief te hebben? Een tweede 

hindernis - vooral bij 45-plussers dan - zijn de gebroken harten: echtscheidingen, gevecht voor de kinderen, deuken in de zelfwaardering, 

enzovoort. Mannen zijn op dit vlak veel gevoeliger dan vrouwen. Ze hangen langer vast aan het verleden en hebben veel tijd nodig om te 

verwerken, ook al zie je dat niet. Ze pantseren zich en kruipen in de machorol om opnieuw vrouwen te verleiden. Maar hoezeer de vrouw er 

ook naar verlangt, de speelvogel, solist, egotripper - hoe je het ook wilt noemen - zal zich niet kunnen binden. Deze gekwetste ziel wil de pijn 

van de relatiebreuk uit het verleden fundamenteel vermijden. De uitweg? Werk eraan om vrede te sluiten met het verleden. Maak je een tijdje 

geen zorgen over de ‘ware liefde’. Omarm kleine liefdes die je leven vullen. Neem afstand van het ideaalbeeld: je leeft meer met het concept 

dan met de realiteit. En tot slot: kijk eerst eens naar wat je zelf te bieden hebt.  

 


