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“Dit boek is opgedragen aan alle mannen die zich voelen zoals ik 

me vroeger voelde. Dat vrouwen versieren niet in mijn mogelijkhe-

den lag. Bewijs jezelf het tegendeel.  Maak je eigen geluk! Alles is 

te leren. Dit dus ook!”
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De inleiding die alles 
duidelijk maakt 

Vrouwen versieren kun je leren. Ja! Ik ben zelf het levende bewijs 

dat het kan. Ik was als jongeman enorm verlegen, zeker als het om 

vrouwen ging. Ik was onzeker over hoe ik me moest gedragen, ik 

vond mezelf lelijk, ik was vast niet goed genoeg voor al die mooie 

vrouwen die ik op straat zag lopen. Ondanks dat ik mij met mijn 

vrienden sociaal prima kon gedragen, was ik altijd onzeker als ik in 

de buurt van vrouwen was die ik aantrekkelijk vond.  

Ik kan me nog goed herinneren dat ik eens met twee van mijn beste 

vrienden op vakantie naar Frankrijk ging. In een oude oranje Volks-

wagen Polo, volgestouwd met een bungalowtent, bier en een gitaar, 

trokken we naar de Noord-Franse kust. Op een avond, toen we drie 

supersexy Françaises in onze tent op bezoek hadden (de drie waren 

onderling al snel verdeeld), wist ik me absoluut geen raad. Een beetje 

kletsen, voor zover dat ging met mijn gebrekkige Frans, was alles 

wat er gebeurde. Terwijl de signalen er overduidelijk waren. Zoals 
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het feit dat ze om 2 uur ´s nachts langs kwamen om een kopje thee 

te drinken bijvoorbeeld. Ik wist niet wat ik moest doen. Karín (laten 

we haar zo noemen) zou me vast afwijzen als ik iets zou proberen! 

Want hoe kon ze mij nu leuk vinden? Ja, ze zat de hele avond naast 

me. Hoe overduidelijk. Ze lachte om m’n grappen, ze vond me een 
‘très bien guitaris’, de signalen waren overduidelijk, maar ik was er 

blind voor. We hebben die vakantie nog veel met ze opgetrokken, 

maar ik was al snel in de friendzone terecht gekomen. Niet omdat zij 

dat wilde, maar omdat ik het liet gebeuren.  

Ik kreeg mijn eerste vriendinnetje toen ik 19 was. Niet omdat ik het 

inmiddels begreep, maar omdat zij mij verleidde en ‘s avonds bij mij 

in bed kroop na een avondje met vrienden op mijn kamer. Ja, natuur-

lijk vond ik haar al leuk, maar ja, hoe pak je zoiets aan? Het werd me 

in de schoot geworpen dat ze mijn vriendin werd omdat zij het initi-

atief nam. De relatie was niet bepaald goed te noemen. Ze claimde 

me, maar ik was zo verrukt dat er überhaupt een vrouw op de wereld 

was die me leuk vond, dat ik alles om me heen vergat. Mijn vrienden, 

mijn familie, alles wat ik belangrijk vond zette ik aan de kant voor 

haar. Een valkuil waar ik daarna nogmaals in ben gevallen toen ik 

een vrouw ontmoette waar ik uiteindelijk 15 jaar mee samen ben ge-

weest. We zijn zelfs getrouwd geweest.  

Toen dat stuk liep, ik was inmiddels 39, was ik het zat. Mijn huwelijk 

liep stuk omdat ik me realiseerde dat hier precies hetzelfde aan de 

hand was als toen ik mijn eerste vriendinnetje had. Ik was mezelf 

kwijt, zette haar op een voetstuk en deed alles wat zij wilde. Natuur-

lijk had ik een leven, waren er best gelukkige momenten, maar 

overall was het niet hoe ik mijn leven had voorgesteld en moest er 

wat veranderen. Dit was niet het leven waar ik gelukkig in was.  

Maar ja, ik was bijna 40 en weer single. Ik nam me voor dat ik nu 

het heft in eigen hand zou nemen. Mijn prioriteiten en focus waren 

weer duidelijk en ik maakte een belangrijke keuze. Ik wilde leren 
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hoe je vrouwen versiert. Sommige mannen kunnen het als vanzelf, 

ik wilde weten hoe dat kon, wat zij deden en dat wilde ik ook leren.  

Dankzij het magistrale internet is er veel over dit onderwerp te vin-

den. Pick up artists, versier- en datingcoaches, ik heb ze allemaal 

bestudeerd. Ik heb cursussen gevolgd, uren aan videomateriaal ge-

keken, podcasts geluisterd en een boekenkast vol gelezen: over 

psychologie, lichaamstaal, communicatie en sociologie. Ik ben de 

stad in gegaan. Alleen of met vrienden, overdag en ‘s avonds. Ik zat 

op onlinedatingsites, Tinder, alles waar vrouwen waren ben ik op 

gaan zoeken. Ik ben gaan oefenen, honderden vrouwen aangespro-

ken en mijn geleerde technieken getest en me eigengemaakt.  

In mijn jaren als muzikant, acteur, en public speaker heb ik geleerd 

dat als je iets wilt leren, je het zult moeten oefenen. Oefenen, oefe-

nen, oefenen tot je erbij neer valt. Ja, ik ging op mijn bek, ik maakte 

flaters. Ik voelde me soms een enorme mislukkeling als ik alleen uit 

was geweest en het me niet eens lukte één vrouw aan te spreken. 

Daar stond ik dan met mijn biertje in mijn hand Remy te zijn. 

Maar inmiddels ben ik jaren verder en heb ik de techniek onder de 

knie gekregen. Het is een spel, waarbij je een aantal spelregels moet 

weten, tactiek en strategie kunt toepassen en skills moet leren.  

Deze skills, tactieken en strategieën ga ik je leren in dit boek. Het 

gaat je helpen om de leerweg die ik the hard way heb moeten onder-

vinden, snel en effectief te kunnen bewandelen. In slechts 7 stappen 

leer ik je om te veranderen van een dummy naar een ware Don Juan. 

Hoe je een charmante, daadkrachtige en zelfverzekerde man wordt 

waar vrouwen stiekem van dromen, want geloof me, je bent niet de 

enige. Vrouwen klagen steen en been waar die charmante, echte man 

is gebleven!  
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Dus leer dit en de wereld en de vrouwen liggen aan je voeten. Soms 

zelfs letterlijk. 

Je leert hoe je af komt van al die negatieve zelf beperkende gedach-

ten, hoe je jezelf overwint om een vrouw aan te spreken, zonder de 

angst om afgewezen te worden. Hoe je jezelf aantrekkelijk maakt 

voor vrouwen en hoe ze dat ook in je gaan herkennen. Hoe je je 

droomvrouw kunt verleiden, of ze nu 20 of 50 is; en dat je geen ge-

noegen hoeft te nemen met wat er toevallig op je pad komt.  

Jij gaat leren van mijn fouten. Je hoeft ze niet zelf te maken. Het 

maakt niet uit hoe oud je bent, je bent nooit te oud om te leren. Zo-

lang je maar bereid bent er echt voor te gaan. Want elke man verdient 

de vrouw die hij begeert, die hem waardeert en respecteert en waar 

hij een gelukkig leven mee kan hebben!  

De eerste stap heb je al gemaakt door dit boek te lezen. Vanaf nu kan 

het alleen maar beter worden. Alles wat je hier zult leren heb ik ge-

leerd en persoonlijk getest. Ik leer je alles wat werkt en welke fouten 

je kunt voorkomen. Ik gebruik de technieken zelf nog dagelijks en 

heb inmiddels meer vrouwen versierd dan ik me kan herinneren. Het 

werkt. 

Als bonus gaat dit alles je ook helpen in je algemene sociale leven. 

Want niet alleen vrouwen houden van charmante mannen, elk mens 

omringt zich graag met mensen die weten wat ze willen.  

Dit boek heb ik geschreven vanuit één gedachte. Jij als man beter 

later worden in het begrijpen van vrouwen. Het verleiden van een 

vrouw is zowel voor jou als man, als voor de vrouw een leuke en 

plezierige bezigheid. De vrouw is een van de mooiste wonderen die 

we op deze wereld hebben en zij verdient het net zoveel als mannen 

om respect te krijgen als mens. Ongeacht uiterlijk, overtuigingen of 

andere categorieën waar we mensen graag op indelen. Respecteer 
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elke vrouw die je gaat ontmoeten en dring haar niets op wat zij niet 

wil. Alleen dan kun je de man zijn die je verdient te zijn. 

Een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats als je verder leest.  

Ik ben geen Neerlandicus met een academische graad. Ik pretendeer 

geen literatuur te schrijven. Dus is mijn schrijfstijl in dit boek ook 

niet van dien aard. Ik heb dit boek geschreven alsof je tegenover me 

zit, ergens in een kroeg of op een terrasje waar we ons vermaken met 

elkaars gezelschap (en waarschijnlijk vrouwen aan het scouten zijn). 

Je zult me daarom vaak Engelse uitdrukkingen of termen zien ge-

bruiken. Want zo praat ik. Engels heeft nu eenmaal soms gewoon 

een lekkerder woord of uitdrukking voor iets dan Nederlands. Dat 

vind ik. Jij mag wat anders vinden, maar dit is de stijl die ik gebruik 

omdat ik mezelf wil zijn bij je. Ik zal regelmatig quotes met je delen 

van mijn eigen mentors en voorbeeld figuren. Van Yoda en Bruce 

Lee tot Tony Robbins en Einstein. Mensen die mijn voorbeelden zijn 

en waar ik van heb geleerd. Kennis en ervaring die zij met mij heb-

ben gedeeld (toegegeven, niet altijd persoonlijk) en die mij hebben 

geholpen in mijn ontdekkingsproces van hoe je kunt leren om vrou-

wen te versieren. Doe er je voordeel mee.  

Ik zeg waar het op staat en neem geen blad voor mijn mond om tere 

zieltjes te sparen. Niet om je af te zeiken of te shockeren, maar om 

je wakker te schudden en uit te dagen anders te leren denken. Dat 

blijkt een effectieve methode te zijn om resultaten te krijgen.  

Voel je daarom niet beledigd als ik zeg dat het me geen fuck kan 

schelen wat je met de kennis doet die ik met je deel in dit boek, want 

het is jouw leven, dus ook jouw verantwoordelijkheid. Ik hoop na-

tuurlijk van harte dat je mijn lessen en ervaringen gaat gebruiken om 

net als ik ook te leren hoe je elke vrouw die je wilt kunt verleiden.   
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Door al mijn opgedane kennis en ervaring te verzamelen tot een 

complete bundeling, ben jij in staat om in 7 stappen je transformatie 

te ondergaan. Iets wat mij minstens 3 jaar van mijn leven, bloed, 

zweet en tranen heeft gekost, kun jij in een kleine 160 pagina’s tot je 
nemen en in uitvoer brengen. Dat is wat ze zeggen ‘an offer you can’t 
refuse!’.  

Ik wens je ongelofelijk veel plezier met het leren vrouwen te versie-

ren! Geniet van alle vrouwen die je gaat leren kennen en wordt de 

man waar vrouwen geen nee tegen kunnen zeggen!  

Proost! Op jou, de nieuwe Casanova in wording! 

 

Maurice Zondag 
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We beginnen met het 
maken van afspraken 

Om iets überhaupt te kunnen leren in het leven, dus niet alleen vrou-

wen versieren, zul je je aan een aantal afspraken moeten houden. 

Deze brengen je verder in je leven. Dus wil ik de volgende randvoor-

waarden met je afspreken waar je je aan moet houden: 

✓ Overwin je angsten! 

✓ Maak de keuze om te leren! 

✓ Durf risico te nemen! 

✓ Oefen tot je het kunt! 

✓ Durf te falen! 

✓ Ga het doen! 

De weg naar persoonlijke groei (want dat is dit!) gaat gepaard met 

moeilijk begaanbare wegen. Het zal niet altijd makkelijk zijn. We 

moeten buiten onze comfortzone treden om nieuwe ervaringen te 

kunnen opdoen.  


