
Ik app je lief.
Of eigenlijk,
liever niet

Mensen kijken is mijn
grootste hobby. Het liefst
gluur ik ongegeneerd
vanachter een groot glas

speciaalbier en bij voorkeur schijnt
het lentezonnetje ook nog op mijn
gezicht. Helaas zijn de weergoden niet
altijd aan mijn zijde en heb ik na een
lange dag werken niet altijd zin om
mijn huis te verlaten. Het is best een
opgave, mensen-kijk-hobbyist zijn.
Lang leve de 21e-eeuwse technologie.
Datingapps als Tinder, Bumble of
Happn maken het mogelijk dat ik
mijn grootste hobby gewoon kan
beoefenen vanuit mijn bed, vanaf het
toilet of tijdens het kijken van slechte
reality tv - mijn andere hobby. Deze
applicaties hebben geen boodschap
aan de weergoden of mijn energielevel
na een werkdag.

De ellende
Heerlijk, dat swipen. Ik kan mezelf er
compleet in verliezen. Wanneer ik
vanachter mijn speciaalbiertje iemand
voorbij zie komen waarvan ik denk:
’zó, hallo!’, is dat slechts een kortston-

dig oogje op een willekeurige vreem-
deling. Een vurige momentopname
die vrijwel direct weer vervliegt. Ge-
beurt dit tijdens het bezoeken van een
datingapp, dan kun je ineens iets met
dit vuurtje.
Een superlike geven in een wilde bui,
bijvoorbeeld. Of een gewone like, in
een gewone bui. Doen zij dat terug en
ontstaat er een match, dan begint voor
mij de ellende: chatten. Als er iets is
dat ik stommer vind dan een bed
opmaken, wachten op het openbaar
vervoer of voor mezelf koken, dan is
het chatten.
Niet voor niets heb ik 168 ongeopende
chats op Whatsapp, staan mijn blauwe
vinkjes uit en is de gemiddelde wacht-
tijd voor een berichtje terug anderhal-
ve dag. Begrijp me niet verkeerd: ik
vind het leuk om te bellen en nog
fijner vind ik het om af te spreken.
Maar de hele dag online met iemand
in contact staan, voelt als een parttime
baan waarvan ik me niet kan herinne-
ren dat ik er ooit op gesolliciteerd heb.
Het chatten via datingapps maakt het
een tijdrovend proces om iemand te

vinden waarmee je samen ongege-
neerd vanachter een groot glas speci-
aalbier naar mensen kan gluren.
Uit onderzoek van de Volkskrant
blijkt dat het gemiddeld 38 uur swi-
pen en chatten kost om één persoon
via een app in levende lijve te ontmoe-
ten.
Maak van die parttime baan dus maar
een fulltime baan.

Match = date
„Dat kan anders”, zegt Marco van der
Woude, mede-oprichter van de nieu-
we datingapp Breeze. „Ik ben geen
tegenstander van chatten, maar wel
van mensen aan het lijntje houden”,
gaat hij verder. „Dat is wat er gebeurt
op de bekende datingapps. Je hebt alle
tijd om na te denken over wat voor
berichtje je stuurt. Door alle gepolijste
berichtjes ontstaat er gemakkelijk een
nepgevoel van zekerheid. Alsof je weet
wie de ander is. Dan heb ik het nog
niet eens gehad over de mogelijkheid
die er is om iemand te ghosten, om
zomaar nooit meer iets van je te laten
horen.”
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Datingapps. Ze zijn goed voor het online uitoefenen van hobby’s als mensen kijken. En
zelfs voor het vinden van iemand om dat offline samen mee te doen. Maar dan moet
je vaak wel eerst chatten. Daar begint de ellende voor journalist Senna Brammer. Ze
zoekt uit hoe dit anders kan.
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Online daten wat menselijker maken.
Vanuit die overtuiging is Breeze ont-
staan. „Bij Breeze kun je niet chatten
voordat je op date gaat.
Nee, echt. Helemaal niet”, lacht Van
der Woude. „We zijn er niet op geijkt
om je de urenlang op de app te hou-
den. Je krijgt zo’n vijftien profielen
per dag voorgeschoteld. Als ze op zijn,
zijn ze op. Ben je een match? Dan ga
je op date. Regelen wij voor je!”

Startsein
Ik ben om. Op zoek naar wat foto’s
waar ik er goed vanaf kom, mijn hob-
by’s en karaktereigenschappen opge-
ven en mijn profiel is compleet. Mou-
wen opgestroopt, haren netjes opge-
stoken: ik ben klaar om online men-
sen te kijken.
Vrij snel ondervind ik dat Breeze hier
niet de ideale omgeving voor is. Zoals
Van der Woude al had gewaarschuwd:
als de profielen op zijn, zijn ze op.
Morgen weer een kans.
Iets voor twaalf uur de volgende och-
tend krijg ik een notificatie van Bree-
ze. Of ik zin heb in een date. Ik open

de app, waar zeven verse profielen
staan te wachten op een ’Not for me’
of een ’I’ll go for a drink’. Op Tinder
had ik misschien al veel sneller een
like uitgedeeld, maar bij deze ronde
op Breeze houd ik het weer bij zeven
keer ’nee’.

Datumplanner
„We krijgen terug dat gebruikers veel
bewuster omgaan met likes”, verklaart
Van der Woude mijn zuinigheid.
„Je downloadt een datingapp in essen-
tie om iemand te ontmoeten. Toch

lijkt bijvoorbeeld Tinder voor veel
mensen een spelletje, want er is niet
direct een commitment. Bij Breeze
weet je: een match is een date.”
Na een paar dagen swipen is het raak.
Een profiel dat mijn interesse wekt.
Even wikken en wegen, maar dan kies
ik toch de optie ’I’ll go for a drink’.
Uurtje later weer een notificatie:
MATCH! Ik reken 7,50 euro af en krijg
een datumplanner. Die vul ik netjes
in, net zoals mijn match dat doet.
Breeze kiest vervolgens een moment
waarop we allebei beschikbaar zijn en
dan is het wachten geblazen.

Tip
„Alles is geregeld”, zegt Van der Wou-
de. „De datum, de locatie, zelfs het
eerste drankje. Je hoeft niet zenuw-
achtig te zijn. Wees vooral jezelf”,
geeft hij als tip mee.
„Als ijsbreker kun je altijd nog vragen
wat je date van Breeze vindt. Maar je
kunt natuurlijk alles vragen. Je hebt
nog niet gechat, dus eigenlijk weet je
niets.”
Alles is inderdaad geregeld. 24 uur

van tevoren wordt de locatie van de
date onthuld.
Ik ga mijn match ontmoeten in een
café in hartje Amsterdam. Twee uur
op voorhand opent er een chatvenster,
zodat je een teken van leven kunt
geven als je vertraging oploopt en ik
krijg zelfs vlak voor de afspraak een
kleine reminder middels een notifica-
tie.

Cupidocomplex
Donderdagavond iets na half acht stap
ik op mijn fiets. Ik ben een klein beet-
je nerveus, in eerste instantie omdat
ik te laat dreig te komen. Ik stap het
café binnen en zie mijn match al zit-
ten.
Toch meld ik me enigszins ongemak-
kelijk bij het barpersoneel. Ik mag
plaatsnemen aan de tafel waar ik al
vermoedde plaats te mogen nemen.
Ondertussen huppelen er steeds meer
Breeze-gebruikers binnen. Mijn men-
sen-kijk-hobby bereikt spontaan een
nieuw level. Het is een leuk tafereel
om van een afstandje te observeren.
De ongemakkelijkheid die ik zojuist

ervaarde, druipt van de gespannen
gezichten af. En dan het barpersoneel.
Ik kan me voorstellen dat ik direct een
soort cupidocomplex zou ontwikke-
len als ik in hun schoenen zou staan.
Mijn match en ik hebben het goed
naar ons zin. Zo praten we over onze
gedeelde liefde voor speciaalbier,
klagen we over dat we het niet kun-
nen uitstaan hoeveel mensen hun
liefde voor reality tv verzwijgen om
intelligenter te lijken en komen we
erachter dat we hetzelfde sterrenbeeld
hebben.

De Breeze-dates die op hetzelfde
terras plaatsvinden lijken zich ook
allemaal te vermaken. Er wordt veel
gepraat en hier en daar gelachen en
geflirt. En dan te bedenken dat nie-
mand van deze mensen degene tegen-
over zich ooit eerder heeft gesproken!
Persoonlijk vind ik het een verade-
ming, deze nieuwe manier van online
daten.

Sterren
Vijf uur na de date geeft Breeze je de
kans om telefoonnummers uit te
wisselen. Hier hebben mijn match en
ik al lang al een agendapunt van ge-
maakt.
Daarnaast wordt er gevraagd om
Breeze, de locatie en je match te be-
oordelen. Ook deze kwestie hebben
we ruim en breed getackeld.
Dus de volgende dag deel ik zoals
afgesproken uit: vijf sterren aan Bree-
ze, drie sterren aan de locatie en maar
liefst vijf sterren aan mijn match.
En het feestje dat ik hetzelfde week-
end nog met haar bezoek? Krijgt van
mij ook vijf royale sterren.

Ik ben geen
tegenstander van
chatten, maar
wel van mensen
aan het lijntje
houden
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Breeze is een
verademing, deze
nieuwe manier
van online daten.
Ik deel vijf
sterren uit


