De 10 WhatsApp
blunders voorkomen.

Je zit om half vier in de middag niets te doen op je kamer en je hebt zin in de aandacht van een vrouw.
Je schrijft haar een lange tekst en herschrijft die tekst dan nog eens 3x. Je drukt op ‘Verzenden’.
Geen reactie... Als je het tien minuten later terugleest denk je..… FUCKKK!!!!!!!
Yep, je hebt het verpest bro, en je weet het. Daarom ga ik je nu leren hoe je het voortaan GOED gaat doen!
Dit zijn de absolute don’t voor WhatsApp:

 Te veel saaie vragen stellen (‘hey hoe is je dag?’ ‘hoe was je avond nog?’)
 Veel appen tijdens werktijden
 Te veel nadenken over je berichtje
 Appen omdat je zin in haar aandacht hebt
 Altijd meer vragen stellen dan zij dat doet
 Serieuze dingen bespreken over WhatsApp, bel haar gewoon als er echt iets is
 Altijd direct reageren binnen enkele minuten
 Drie dagen wachten om op haar te reageren (‘the 3-day-rule’ is onzin)
 Ieder berichtje eindigen met een ‘:)’ of met kinderlijke emojis
 Antwoord geven op iedere vraag die ze stelt (2-3 vragen achter elkaar? Beantwoord er dan 1tje)

WhatsApp Wetboek.

Ik heb vaak de conversaties gelezen van mannen waarvan ik wist dat ze veel vrouwen hadden.
En ik heb zelf veel WhatsApp technieken getest (Arnoud barstte laatst in lachen uit toen hij mijn SPSS
bestanden zag met alle data van mijn testjes).
Een goed aantal WhatsApp wetten kwamen daaruit voort. Een paar van de belangrijkste staan hier:

1. Gevoel gaat mee in geschrift. Simpel verwoord: Stuur niets als je je behoeftig voelt! Needy gevoelens
leiden tot needy berichtjes. Leg je telefoon weg en doe iets actiefs, later kun je haar ook nog appen.

2. Werktijden zijn geen app-tijden. Dit is meer een indicator dan een wet, maar vrouwen zijn meer
responsive in de avond. Als het goed is heb je overdag ook iets beters te doen dan constant op je
telefoon zitten.

3. Als beginner, doe de geen-vragen-challenge. Of beter gezegd: je mag pas vragen gaan stellen als ZIJ
jou een vraag stelt. Dat dwingt je in een mindset waarin jij zelf TOEVOEGT aan het gesprek in plaats

van dat je haar vraagt om iets toe te voegen.
4. Bouw niet opnieuw een connectie op op WhatsApp, maar herinner haar aan de connectie die jullie
hadden in real life. Veel mannen beginnen het gesprek met ‘Hey! Leuk je te ontmoeten :) Hoe was je
avond nog?’. Daarmee bouw je opnieuw de connectie op. Logisch, maar onhandig. Je moet
voorstellen dat zij sinds de eerste ontmoeting in een andere mindstate zit. Bouw niet opnieuw de
connectie op, maar herinner haar aan de connectie. Dat doe je door dezelfde grapjes te herhalen,
terug te refereren naar het gesprek of een foto van jullie samen te sturen.

5. Voeg emotionele waarde toe aan het gesprek. Geef haar een movie trailer versie van je
persoonlijkheid, humor, en speelsheid. Flirt; dit betekend dat je haar wilt plagen en aan het lachen
maakt. Vraag jezelf af of dit berichtje een glimlach op haar gezicht geeft. Zorg ervoor dat ze staat te
popellen om je volgende bericht. Je wilt haar het gevoel geven dat ze iets mist als ze niet bij jou is.

Voorbeeld berichtjes.

Eerste berichtje
Dit is grappig om naar te sturen als ze geen profielfoto heeft met zichzelf erin:
“Ik ben ff in de war met de nummers van gisteravond, ben jij nou die leuke chick of die toffe gast?”
(dit is cool omdat je dus ook leuke interacties hebt gehad met mannen en niet alleen aan het versieren
was)

Dit is leuk om te sturen als vibe tussen jullie heel fliterig was:
“Hey! Met jou chatten is een stuk beter dan praten in real life. Hier kunnen mijn ogen geen ongepaste
richtingen op bewegen.”

Als ze je stuurt: “Wie is dit??”
“Nou, niet je prins op het witte paard als je dat denkt. Maar een witte Maserati lijkt me wel wat.”

“Je toekomstige ex-man natuurlijk ;)”

Als je haar voor een date vraagt

“Hey [naam]! Raad eens wie gisteren de coolste [horeca naar keuze] van de stad heeft ontdekt? En raad
eens wie niet asociaal genoeg is om zulke kennis voor zichzelf te houden. [Dag] ga ik er weer heen, en jij
mag aansluiten.”

Als je twijfelt of de date wel doorgaat
“Hey ik ben 10 minuten later straks!”

“Wees niet te laat, ik heb een ijssculptuur voor je uitgehakt en die is maar beperkt houdbaar ;)”

Als ze niet reageert op je SMS’jes
“Mijn oma reageert nog sneller dan jij, en met haar schrijf ik brieven”

“Lief dagboek. Een nerdy meisje genaamd [NAAM] is vermist geraakt, zal ik een reddingsteam sturen?”

“Hey ouwe boef, we groeien uit elkaar.”

Tip
Aantrekkingskracht zit hem niet in een klein zinnetje of berichtje. Voorbeelden helpen je natuurlijk verder,
maar aantrekkelijk zijn zit hem in diepere principes.
Ik geef graag voorbeelden, want die oefenen deze diepere principes van aantrekkingskracht.
Maar wil je serieus stappen maken?
Bekijk dan mijn boek, je leest daarin mijn ontwikkeling van noob tot de bekendste datingcoach van
Nederland.
Met daarin de stappen hoe jij ook het maximale uit je liefdesleven haalt:
www.attractiongym.nl/boek
Succes!
Daan de Ram

