
Zit er sleet op je relatie? Is de passie ver passé? Maar wil je je partner toch niet kwijt? Dan is 
het tijd voor een affaire. De perfecte lover vind je op het internet, op een gespecialiseerde ‘overspelsite’. 
Spannend, discreet en misschien wel therapeutisch. 

“Een affaire is goed voor  

Overspel0 Datingwebsite brengt schuinsmarcheerders bij elkaar

“Dynamische man, 
kaderfunctie maar toch 
relaxed, biedt goed 
gezelschap voor een 
duurzame, affectieve 
vriendschap.”(Marc, 47 uit 
Hasselt). “Aantrekkelijke, 
sportieve meid met een 
flinke dosis pit, zoekt 
spannende ontmoeting.” 
(Sandra, 36 uit Mechelen.) 

benaderen. En zo ben je ook minder 
geneigd om over je grens te gaan. En 
je schuldig te voelen.”

Vreemdgaan via Secondlove.be is 
minder riskant dan een affaire aan-
knopen in het echte leven, beweert 
Erik Drost. “Want vaak doe je het dan 
met een vriend of een collega of zo. 
Het risico dat het uitkomt, is groot. 
Bovendien kan je ook op iemand val-
len die vrijgezel is. Dat is heel gevaar-
lijk, want vroeg of laat gaat die aan je 
trekken.” Via Secondlove is die kans 
klein, meent hij. “Er zijn wel leden bij 

Als je wil surfen naar de 
overspelige mannen en 
vrouwen op Secondlove.be, 
kan je je gratis inschrijven. 
Maar als je ook foto’s wil zien, 
berichtjes wil ontvangen of 
knipoogjes wil sturen, moet 
je lid worden. Het kost 69,90 
euro voor twee maanden, en 
een beetje tijd om alle vakjes 
in te vullen. 

Ik verzin dat ik getrouwd ben, 
van extreme sporten hou (dat lijkt 
me sexyer dan ‘joggen’) en geïnte-
resseerd ben in literatuur en kunst. 
Wat het overspel betreft, klik ik aan 
dat ik ‘in ben voor alles’. Het langst 
doe ik over het vakje ‘vertel iets over 
jezelf’. Uiteindelijk wordt het: ‘Toffe 
vrouw van de wereld zoekt maatje om 
van twee walletjes te eten. Want ben ge-
trouwd en wil dat zo houden.’ Ik plak 
er nog een foto bij en wacht af. 
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Na amper twéé (!) minuten biedt 
de eerste kandidaat-lover zich aan. 
Hij heet Jan en is 41 jaar. ‘Je lijkt me 
wel een zelfzekere vrouw die weet wat 
ze wil en er ook voor gaat. Interesse 
om mij wat beter te leren kennen?’ Ik 
zoek het profiel van Jan op en lees 
dat hij van zichzelf vindt dat hij een 
‘vrijgevochten man is met ruime inte-
resses, goede intellectuele bagage en 
een ontembare nieuwsgierigheid.’
Hij houdt er ook van om ‘dames te 
verwennen en verrassen.’ Over zijn 
burgerlijke staat zwijgt hij wijselijk 
en ik krijg ook geen foto van hem 
te zien. 

Paul is meteen eerlijk: ‘Hallo, ik 
ben 46 jaar, ik ben getrouwd en wil 
dit ook graag zo houden, maar mis 
ontzettend de intimiteit binnen mijn 
huwelijk. Tot nu toe heb ik hier vrede 
mee gehad omdat het voor de rest 
wel goed gaat, maar nu dan 
toch besloten om zo geen 85 

“Haay, mooie dame”De hele wereld 
gaat vreemd

 In Vlaanderen is Second-
love.be de enige datingwebsi-
te die zich uitsluitend op men-
sen in een relatie richt. Maar 
in het buitenland zijn er wel 
meer: 

Illicitencounters.co.uk is po-
pulair in het Verenigd Konink-
rijk. De site beweert dat het 
aantal lidmaatschappen spec-
taculair steeg door de koude 
winter. 

Het Amerikaanse Ashley-
madison.com heeft leden over 
de hele wereld en hanteert ex-
pliciete slogans als ‘sleep with 
someone else’s husband to-
night.’

Nog vóór de Franstalige 
overspelsite Gleeden.com in 
november 2009 werd gelan-
ceerd, hadden zich al 3.800 le-
den ingeschreven. 
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De profieltjes van Marc en San-
dra zijn te lezen op Secondlove.
be, een datingsite voor mannen en 
vrouwen die uit zijn op een avon-
tuurtje. Overspel, dus. Want Marc 
is getrouwd en Sandra woont sa-
men. Daar komen ze allebei voor 
uit. Ze willen ook helemaal niet 
weg bij hun vrouw en vriend, in-
tegendeel. Ze zijn allebei gek op 
hun partner en best wel gelukkig 
in hun relatie. Alleen, ze missen 
iets. Aandacht, spanning, passie 
of seks. Of dat allemaal tegelijk. 
“Ik wil in principe één keer een ro-
mantische, leuke en misschien wel 
spannende afspraak . Of we meteen 
of een andere keer in bed duiken, be-
slissen we samen”, zegt Marc on-
omwonden. “Ik wil een beetje flir-
ten en dan zie ik wel”, schrijft San-
dra. “Behalve seks voor één keer wil 
ik de mogelijkheid openhouden dat 
we elkaar vaker zien.”

Secondlove.be is de Vlaamse 
versie van Secondlove.nl, want 
de website werd in 2008 opge-
richt in Nederland. “We hebben 
93.000 leden”, zegt initiatiefne-
mer Erik Drost. “Onder hen zijn 
er 11.000 Vlamingen. Drievierde 
zijn mannen, éénvierde vrouwen. 
Allemaal zijn het leden die lidgeld 
betalen en zich de moeite hebben 
getroost om een profiel in te vul-
len. Gewone bezoekers hebben 
we nog veel meer.” 

Secondlove richt zich tot men-
sen die in een relatie zitten, zegt 
Drost. “Bij wie alles goed gaat, die 
het leuk en gezellig hebben samen. 
Bij wie de basis in orde is. Ze weten 
bij manier van spreken wat ze van 
maandag tot vrijdag eten, en dat is 
op alle vlakken zo. Ze missen dat 
beetje extra, de spanning.”

Soms hebben ze geen idee wat 
ze precies zoeken, zegt Erik Drost. 
“Soms is het al genoeg dat je een 
gelijkgestemde ziel vindt die je 
wat aandacht geeft. Omdat je 
man de afstandsbediening te-
genwoordig boeiender vindt 
dan jou. Omdat hij het niet 
eens merkt als je een nieuw 
truitje aanhebt. Maar je wil 
niet van hem weg, want ver-
der is het een lieve vent.”

Is het niet riskant? Het is toch 
vreemdgaan? “Gecontroleerd 
vreemdgaan”, verbetert Erik 
Drost. “Je bepaalt zelf hoe ver je 
gaat. Wil je alleen maar wat online 
flirten? Schrijf het dan ook in je 
profiel. Wie uit is op meer, hoeft 
dan geen moeite te doen om jou te 

0

die vrijgezel zijn, maar ze zijn niet op 
zoek naar een relatie.”  

Zoals Agnes (48) uit Nederland 
op haar profiel schrijft: “Ik wil een 
getrouwde sterke zelfverzekerde hu-
morvolle man, die altijd uiteindelijk 
lekker naar zijn eigen huis gaat... dan 
weet je dat vast.”

“Je weet dat je contact legt met 

iemand die niet op zoek is naar een 
nieuwe partner”, zegt Drost. “Je flirt 
een beetje, gaat een paar keer wat 
drinken. Je krijgt wél een compli-
mentje over dat nieuwe truitje. Als 
je daar dan in wordt... tja, bevredigd,
ben je voor de rest ook een tevreden 
mens. Ik krijg gregeld mailtjes van 
leden die hun lidmaatschap opzeg-
gen omdat ze vinden dat ze genoeg 
‘rondgedold’ hebben. Ik zeg altijd: 
het is alsof je altijd op maandag 
bloemkool eet. Op de duur denk je: 
Gadverdamme, weer bloemkool. Dus 
moet je op zo’n maandag eens een 
ongezond, vet frietje halen. De vol-
gende maandag denk je dan: Mm lek-
ker, bloemkool.” 

En wat als het uitkomt? “Je moet 
wel voorzichtig zijn, natuurlijk. Je 
moet Secondlove niet tussen je favo-
rieten zetten. Maar wie geen sporen 
wil nalaten via zijn bankuittreksels, 
kan ook cash betalen. Maar dat komt 
maar heel weinig voor, hoor.”
BÉNÉDICTE VAN PAESCHEN

“Je bepaalt zelf hoe ver je 
gaat. Dan hoef je je ook 
niet schuldig te voelen.”
ERIK DROST
SECONDLOVE.BE

“Je moet wel voorzichtig 
zijn, natuurlijk. En de 
website niet tussen je 
favorieten zetten.”
ERIK DROST
SECONDLOVE.BE

 je relatie”
Anja
(31, West-Vlaanderen, 
samenwonend)
“Blonde, spontane dame 
wil graag iemand leren ken-
nen om eens lekker te genie-
ten. Hou van lekker ruikende 
mannen.”

Glamgirl30 
(30, Oost-Vlaanderen, 
getrouwd)
“Hallo, ik ben een onafhan-
kelijke vrouw die een no-
nonsenseman weet te waar-
deren.”

Madeliefje 
(56, Antwerpen, gehuwd)
“Ben slanke, grote vrouw, 
blond, sportief, vrouwe-
lijk. Wil samen leuke din-
gen doen, af en toe een paar 
dagjes weg, samen onge-
stoord, samen slapen en 
wakker worden, fijn toch? 
Wel heel discreet!”

Passionata
(47, Oost-Vlaanderen, ge-
huwd)
“Komen wensen uit? Ik ben 
aardig, lief, vlot, gedistin-
geerd, hou van humor, ik 
plaag graag en mag ge-
plaagd worden.”

Frank
(43, Antwerpen, getrouwd)
“Het leven is een zoektocht 
naar jezelf en naar het ge-
luk dat je met anderen vindt. 
Zoek gezellige babbels met 
lieve, spontane vrouw .
Liefst voor lange relatie.”

Romeo69
(41, Antwerpen, 
samenwonend)
“Zoek je een open-min-
ded en passionele persoon 
met superveel energie, dan 
ben ik misschien je ’second 
man’...”

Firefighter
(52, West-Vlaanderen, 
getrouwd)
“Ik wil weer wat aangename 
momenten in mijn leven en 
weet ook dat ik die aan ie-
mand kan geven. Sportief 
lichaam. Hou van gezellig 
samenzijn, samen genieten 
in een sauna, enz...”

Tarzan
(31, Vlaams-Brabant)
“Deze optimist zoekt leu-
ke contacten en momenten, 
no strings attached. Je kan 
er van op aan dat ik je situ-
atie en verwachting respec-
teer. Ik zal me dus niet op-
dringen.”

Op zoek 
naar ’leuke 
contacten’

te willen worden en de stoute schoe-
nen aangetrokken. Ben niet op zoek 
naar iets extreems, maar lijkt me 
fijn om een leuke lieve vrouw te tref-
fen waar ik af en toe eens mee af kan 
spreken om naast gewoon lekker te 
kletsen en te lachen elkaar ook heer-
lijk te verwennen. Ik hou enorm van 
knuffelen, zoenen maar toch ook op 
zijn tijd die passie en hartstocht.’

Op vrijdagavond krijg ik de 
meeste berichtjes, zo ongeveer tus-
sen 17u en 23.30u. (Is ze dan op 
stap met vriendinnen?) Zaterdag-
ochtend tussen 9 en 11u is ook een 
piekmoment. (Slaapt ze uit?) 

Een opkikker voor mijn zelfver-
trouwen is het wel. Ik krijg bericht-

jes van seksgoden die meer 
dan tien jaar jonger zijn 

en me aanspreken 
met ‘Haay mooie 

dame’. Adria-
no is 26 en 

woont samen. Hij wil met mij ‘leuke 
spannende en gezellige evenementen 
delen’. Geen idee wat hij bedoelt, 
maar hij ziet er goed uit. ‘Kapitein’ 
is 25 jaar, woont samen en stuurt 
me een foto waarop hij relaxed te-
gen de reling van zijn boot leunt. 
Schrijven zonder fouten heeft hij 
niet geleerd. ‘Ik hoop da je niet erg 
vind van me leeftijd want ik vind leef-
tijd niet erg belangrijkt maar lijkt me 
nou heel erg leuk om jou wat beter te 
leren kennen.’ Dat zal wel, ja. 

Na een week heb ik 46 berich-
ten en 32 knipoogjes gekregen. 
Erik van Secondlove heeft gelijk. 
Als ik een tekort aan aandacht 
zou hebben, zou mijn behoefte 
nu flink bevredigd zijn. Ik stuur 
hem een berichtje dat ik nu wel 
genoeg heb rondgedold en haal 
mijn foto van het profiel. Stel dat 
het uitkomt, zeg. 
BVP
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