
FLI RTEN MET
EEN ANDER
Hoe veÍ.'

EEN SNELLE AANRAKING HIER OF EEN KNIPOOGJE

DAAR.., FLIRTEN ALS JE AL EEN RELATIE HEBÏ,

KAN DAT EIGENLIJK WEL? WE VROEGEN HET

AAN LEZERESSTN ÉN DESKUNDIGEN
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DrrvugÍ geoESK0NDÉt't"
Lief despsycholoog Mirella Brok:
'Als je een sterke relatie hebt, kun je daarin
gewoon jezelf zijn. En als je jezelf kunt zijn, dan
tussen jou en je partner genoeg vertrouwen als een van jullie buiten de
relatie flirt. Het is volgens mij heel logisch dat we verlangen naar flirten.
Het is een manier van'volwassen spelen'. Het kan fijn zijn om hier afspraken
over te maken met je partner. Het is belangrijk om het gesprek erover aan
te gaan. Dat kan gewoon tijdens een avondje uit. Dat je bijvoorbeeld luchtig
zegt: 'Goh, schat, wat vind jij van flirten
online?'Maar het kan ook tussen de

bedrijven door. Zoiets als: 'Gisteren in de

trein werd ik zomaar om mijn nummer
gevraagd en ik voelde me heel gevleid,

dus zonder erbij na te denken gaf ik het. Nu bedenk ik me dat ik die persoon
toch beter kan blokkeren.' r l

, r' ,r i,, i; ', Het is geen overbodige
luxe om in situaties waarin flirten voor problemen zorgt naar een
professional te gaan. Dat hoeft ook geen lang traject te worden. Een paar
gesprekken kan jou en je partner al de kans geven om hier van te leren
en er sterker uit te komen."

DANIELTE (28) HEEFT EEN RELATTE VAN r,5 JAAR
"lk flirt zo vook, soms zelfs somen met mijn vriendin. Misschien dqt
het bij ons woÍ mokkelijker goot omdot we lesbisch zijn, moor we
kijken geregeld noor ondere mooie vrouwen. Zolong je elkoor met
respect behondelt, moet flirten tijdens een relotie gewoon kunnen.
Wij hebben hier verder geen oÍsproken over gemookt. Als je mensen
begrenst, worden ze ongelukkig. Doorom loten we elkoor geheel vrij.
Als je er echt een noom oon wilt geven, kun je het een open relotie
noemen.

,MIJN 
VRlEl1D \l EN lK en;o, oon kon her

zUN HEEL OPEN EN ï.ï5::::ï:::ï;,#T::"
EERLIJK NAAR ELKAAR' probreËm rviin vriendin en ik

zijn door open en eerlijk over
noor elkoor. lk ben don ook niet bong dot een von ons misschien
verlieÍd wordt op een onder. Notuurlijk kon het gebeuren, moor
zelÍs don is er wel een oplossing te vinden, Een driehoeksrelotie
bijvoorbeeld.lk zie mensen echÍ ols een kunstwerk. ledereen heeft
iets moois en ik geeÍ doorom groog complimentjes. Het is mijn
monier von communiceren en veel mensen vinden dot ook leuk.,,

JUUA (52) HEEFT 2l JAAR EEN RELATTE

"lk hou enorm von flirten.lk doe het ook op
zokelijk gebied, Je kunt bepoolde opmerkingen
zo moken, dot je dingen net iets sneller voor
elkoor krijgt, Flirten uit zich bij mij voorol in het
moken von veel oogcontoct en lichoomstool,
even vluchtig iemond oonroken bijvoorbeeld.
Sinds twee joor is mijn flirtgedrog wel een
beetje uit de hond gelopen. Mijn libido wos
opeens zo hoog, onschuldig flirten wos niet
meer genoeg. En dus werd ik ook octieÍ op
een opp woor le met ollerlei monnen in contoct
kunt komen, Het begon met gezellig flirten,
moor ol snel stuurde ik ook nooktfoto's noor
jongere monnen. De response die ik kreeg,

,ONSCHULDIG 
FTIRTE)i

V/AS VOOR MIJ N]ET
MEER GENOEG'

wos erg posilief. Dii vergrooite de verleiding en
voordot ik het wist, mookïe ik seksofsproken.
Dot heb ik een hele tijd gedoon, lk besefte:
ik ben officieel de grens voorbij.

Als ik meï hem ergens somen ben,
flirt ik nooit met ondere monnen. Dot vind ik

echt respectloos noor hem toe, lk zou het
vreselijk vinden ols hij erochïer komt wot ik
ollemool doe en bij me weggoot. lk hou
enorm veel von hem, moor het liefst zou ik
wel een open relotie willen, Flirten is woÍ mij
betreft leuk, moor je moet oppossen doi je
nieÍ de grens over goot. Kijk moor noor mij.
Het kon grote gevolgen hebben,,."

1OP DE 5 DOET HET
Volgens een onderzoek van datingsite
Parship wordt er tussen collega's geregeld
geflirt. Ruim duizend mensen werden
ondervraagd en twintig procent gaf aan
weleens meer met een collega te hebben
gedaan dan alleen een goed gesprek

voeren. Zeven procent zeÍ zelfs dat het
leidde tot seks op de werkplek... r
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Vreer-ndgoon,
opbiechten oÍ niet?

Ruir-n een kwort von olle rncnnen én vrcuwen
rijdt weleens een scheve schccts, Moor zouCen

hun slippertje cok eerlijk opbiechten?

Borbqrq (42, getÍouwd met
Jurgen en moeder von lwee
tieners): "Het klinkt misschien
slop; moor mijn slippertje is me
overkomen, Jurgen en ik hebben
een fijne relotie, met hem wil ik

oud worden.Toch ben ik ïwee
joor geleden vreemdgegoon.
lk hod een coochingsweekend
geboekt. lk wilde oon mezelÍ

werken, wont op dot moment
zqt ik niet helemool lekker

in mijn vel. lk vond het ollemool
heel sponnend, moor een poqr
minuten no binnenkomst hod
ik ol door dot Éet een bijzonder
weekend zou worden. Mijn oog
viel nomelijk op een knoppe

mon - een ondere deelnemer.
AI snel gingen we de diepte in.

Onbekenden legden hun ziel

en zoligheid bloot, er werd
gehuild en gelochen. Zoiets

schept blijkboor een bond,
Rogier en ik konden het goed
met elkoor vinden. No olle
gezomen lij ke sessies zochten
we elkoor op. Hij vroeg of ik zin

hod in een ovondwondeling.
Het wos ol loot, moor ik wos
zo hyper von de dog dot ik

ermee insiemde. We kletsten

honderduit en Rogier zei dot hij

me leuk vond,
Ik wos gevleid. Het wos long
geleden dot iemond op die
mqnier met mij hod geflirt.

lk schrok er ook von, wont wot
moest ik ermee? Ik vroeg me oÍ

hoe het zou zijn mei hem
te zoenen. Niet veel loter wist ik

het. We zijn één keer met elkoqr
noor bed geweest, in het hoiel
woor we overnochtten.
De volgende dog sproken we
ollebei uit dot het doorbij
moesÍ blijven. Rogier wos
net ols ik getrouwd. lk heb
Jurgen nooit iets gezegd. Het

stelde écht niks voor: hei wos
lust. meer niei. lk heb Rogier

doorno ool< nooit meer gezien
oÍ gesproken. Het schuldgevoel,
wqormee ik nog geregeld
komp, zie ik ols mijn stroÍ.

Doormee moet ik deolen. Mqor
om Jurgen te confronteren
met mijn domme octie? Nee.

dot wil ik hem niet oqndoen.
Doorvoor is hij te lief."
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1. 'Mijn biecht
-wos de druppel,

we gingen uit elkoor'
Theo (44, wooni sqmen en is moeder von drie kinderen): "Nondo hod
door dot er iets met me oon de hond wos, Ons huwelijk stond er ol een
t jdje slecht voor, moor vonof hel moment dot ik een offoire kreeg met een
collego, werd ik onders, Mijn humeur ging olle konten op. Het ene moment
\vos ik euforisch door mijn verliefdheid Het ondere momeni weer down
Coor de ellendige situotie woorin k mezelf hod gemonoeuvreerd,'Wot is er
-cch met je? Heb je soms een onder?'wilde hij weten, no weer eens een
-uilbui. Doordot hij het zo rechtstreeks vroeg, goÍ ik eerlijk ontwoord.
f e biecht bleek de druppel. Nondo en ik hebben kort doorno besloten
- l elkoor te goon, lk wilde geen ïheropie, ik wilde verder meï die collego.
,','e zijn nu zes joor gescheiden en meï die collego von toen, woon ik
^rriddels somen én we hebben een kindje gekregen.lk ben nu veel
::: rkkiger don ik in mijn huwelijk ooit geweest ben.Toch voel ik me
-:l steeds schuldig over doï bedrog,lk hod dot liever onders oongepokt."

Di enrr-nc

TIEFDESPSYCHOTOOG Mirellq Brok
(38, woont somen): "Op de vroog
of je vreemdgoon wel oÍ niet moet
opbiechten, kon ik geen eenduidig
ontwoord geven. Dot is per persoon,

per relotie, per offoire verschillend.
Als het om een eenmolig incident
goot en hei betekende niets,

kun je ervoor kiezen voor oltijd te
zwijgen, De emoties moet je in het gevol
von zwijgen zelÍ drogen,
lk rood mensen wel oon oon zelÍonderzoek te
doen no vreemdgoon, Probeer er een les uit
te trekken, Deed 1e het bijvoorbeeld omdot je
oondocht kreeg Íijdens het stoppen en net iets

te veel hod gedronken, don kun je besluiten dot
risico voortoon te vermijden. Als je beslui.t het je
portner wel Íe vertellen, kon dot je ook weer iets

'Je kunt ervoor kiezen
voor oltijd te zwijgen'

leren over het mens-zijn. Hoe kijken jullie eigenlijk
noor vrijheid en hormonie binnen de relotie?
We zijn geneigd Íouten oÍ te slroffen, moor jullie
kunnen er ook met mededogen noor kijken,
Vroog je doorom ook of of je portner een biecht
oonkon, OÍ hij of zij roïioneel genoeg is erover
te spreken, er somen von te leren en uileindelíjk
vergeving te bieden.
lk geeÍ mijn cliénten in gevol von vreemdgoon
geen odvies. lk go met ze in gesprek en loot ze

zelfonderzoek doen;jij bent zelf experi in de
groei von je reloiie,

Woor je wel rekening mee moet houden, is de
mogelijkheid dot het bedrog ooit wordï ontdekt,
De een zegi ochïeroÍ: 'Hod ik het moor nooit
geweten,'Moor vook hoor je bij een lotere
ontdekking juist:'Hod het me moor eerder
verteld,'Hoe zou jouw portner reogeren? Als je
somen een situotie von vreemdgoon goed wilt
doorstoon, moet je ollebei openstoon voor groei.

Je zult ollebei oon de slog moeïen.lk heb veel
koppels gezien die von tevoren riepen dot ze de
relotie zouden verbreken cls de onder ooit zou
vreemdgoon, mcor die toch somen doorgingen,
Je kunt zoiets nieï von Íevoren inschotten. Nel
zools je ook niet kunt sïellen dot jij nooil een
misstop zult moken,Vreemdgoon - of het nou
om flirten, emotioneel vreemdgoon, zoenen of
seks gooi - is'doen wot niet mog'. Het geeft
sponning, hei is het hoogste spel clot wij kunnen
spelen. De verleiding is groot en je kunt ollemool
uit de bocht vliegen. leder mens mookt Íouten,"
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