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Mooierd, welkom bij de leukste (en
meest handige) gids van Nederland. 

De Mannen In Het Wild Gids. 

In deze goddelijke gids deel ik 19
onverwachte plekken waar je leuke
mannen in het wild kan treffen. 

Mannen om mee te daten.
Mannen om verliefd op te worden.

Mannen om mee te trouwen en om
een berg kindjes mee te krijgen. 

Of mannen om te chillen en gewoon
een leuke tijd mee te hebben.

 Wat tof dat jij hier bent
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Je hebt al best wel wat meegemaakt in de liefde en na
je laatste bad break up heb je het een soort van
opgegegeven. You love love maar het lijkt alsof alle
goede mannen bezet zijn. Je haat datingapps en de
mannen die je ontmoet, zijn het ook allemaal niet.

Soms vraag je je af of je maybe de boot gemist hebt. En
dat je vrienden en familie steeds vragen of je nou al
iemand ontmoet hebt en wanneer de (klein)kinderen
komen, helpt ook niet echt. Want je hebt het ook prima
in je eentje.

Maar soms… wanneer je weer op zaterdagavond solo
op de bank een film zit te kijken, je jouw droomreis aan
het uitstellen bent omdat je die eigenlijk samen wil doen
of je stiekem getriggerd wordt door vriendinnen die wel
alles lijken te hebben, ga je twijfelen. 

Download je toch maar weer zo’n vreselijke datingapp
en, als het al zover komt, ga je op de zoveelste awkward
date. Weer niet echt een klik. Hij leek compleet iets
anders te willen dan jij. 

Teleurstelling. Again. You are like… mij nie bellen. 

Is dit een gids voor jou?
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Ik snap je en ik voel je. Maar stel je nu eens voor dat er
genoeg leuke, vrijgezelle, betrouwbare, BESCHIKBARE
mannen zijn om mee te daten en dat je precies weet waar
je die moet vinden.

Het goede nieuws is: Ze Zijn Er Echt! Die leuke,
beschikbare, betrouwbare mannen.

En in deze gids deel ik de 19 plekken met je waar ze zich
verstoppen. Of nou ja, verstoppen… In deze gids vind je
19 onverwachte plekken om fijne mannen te treffen in het
wild. 

Waaaaar zijn de leuke mannen, denk je?
Bestaan ze überhaupt nog wel of zijn ze
allemaal bezet? 
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Je kent mij misschien als ondernemer. Of, van de periode daarvoor,
als BNN presentatrice van programma’s als Spuiten & Slikken en Try
Before You Die.

Als single mom, online ondernemer en founder van
VideoBusinessSchool, dé video academie voor ondernemers die de
Oprah van hun branche willen worden, zette ik een miljoenenbedrijf
op. Mijn ondernemers noemen mij de Surinaamse Business Mama
omdat ik geloof in een GROOTS, mentaal gezond en (financieel) vrij
leven. 

I bring the love. En soms die broodnodige schop onder je billetjes om
je in beweging te brengen.

Mijn grote passie in het leven is de liefde. Ik lanceerde dit jaar een
talkshow over de liefde. Ik schreef een spicy Bouquetboek over de
liefde. En een veel serieuzer boek over seksueel geweld en de
healing journey om daarvan te recoveren. 

Mag ik me even voorstellen?

Ook presenteerde ik een radioprogramma op             
  NPO1 over de liefde (genaamd LUST). Ik deed
      mee aan de VIP-versie van het programma 
          First Dates en vlogde voor LINDA.tv over 
            mijn single momlife (waar daten ook een
              onderdeel van is). 

                Volg me op Instagram 
                @zaraydagroenhart 
               En check mijn online cursus over 
              daten & hoe je in 93 dagen The One
            ontmoet op www.zarayda.nl/theone

https://www.instagram.com/zaraydagroenhart/?hl=nl
https://www.zarayda.nl/theone
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De salsa scene in Nederland is een van de meest
onderschatte goudmijntjes als het aankomt op daten en de
liefde. Zelfs of misschien wel JUIST als je niet kan dansen.
Why? De salsa scene heeft als etiquette dat iedereen met
elkaar danst. Of je nu met of zonder partner bent. Of je nu
wel of niet goed bent in salsa. 

Het is een onwijs vriendelijke scene, met leuke mannen die
jou graag de dansvloer rondzwieren. Ik dans al sinds mijn
17e salsa en ga minstens 1x per week dansen. Ik ga soms
solo naar die feesten toe en heb altijd heerlijke avondjes uit.
Echt een aanrader. 

Dus: Google het woord ‘salsafeest’ en de stad waarin je wil
gaan dansen. En watch die mannen-goudmijntjes
verschijnen op je beeldscherm.

HET SALSAFEEST
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Stoere single ladies wachten niet met het maken van een
droomreis tot ze de perfecte partner hebben. Wij gaan solo
op reis omdat we dat kunnen en om tijdens die reis een
pracht van een exemplaar tegen het lijf te lopen. 

Google ‘singlereis’ en kies vanuit je intuïtie een fijne reis naar
een plekje dat je altijd al wilde bezoeken. Of ga gewoon solo
op pad naar een stad of land waar je vaker bent geweest en
waar je je prettig voelt.

Het leven is een avontuur en jij bent die avonturier die
openstaat voor de liefde. Hoe aantrekkelijk! Zie het als een
(zelf)liefde bedevaart die je maakt.

PS Ik reis regelmatig in mijn eentje en maak altijd
fantastische avonturen mee. Wil je daarin een kijkje achter
de schermen? Check dan deze highlight hier.

DE SOLOREIS
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Let’s go meet some kings of the jungle! Een leuke plek om
emotioneel volwassen mannen te ontmoeten om mee te
daten, is het personal development evenement. Het beste
internationale voorbeeld dat we hebben van dit soort
events, zijn de mega experiences van Tony Robbins. 

Maar ook in Nederland kunnen we er wat van. Fijne
bijkomstigheid van de mannen op dit soort plekken is dat
ze serieus zijn over hun eigen ontwikkeling. Ze vinden het
belangrijk om nieuwe dingen te leren, om zich emotioneel
te ontwikkelen en om haantjes de voorsten te zijn in alle
vormen van groei. Persoonlijk vind ik dat de fijnste
partners. Dus: ga online op zoek naar het eerstvolgende
event, tast in de buidel (vaak kost een kaartje voor zo’n
event net iets meer) en ga op veldonderzoek.

PS Altijd al een kijkje willen krijgen in het hoofd en hart
van vrijgezelle, succesvolle mannen en wat ze zoeken als
het aankomt op de liefde? In mijn online cursus over
daten krijg je die kans: www.zarayda.nl/theone.

HET PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGS SEMINAR

9

3

https://www.zarayda.nl/theone


Een van de allerleukste plekken om leuke nieuwe mannen
te ontmoeten, is het huisfeestje. De sfeer is veel intiemer
dan in een club en alle mensen die er komen, zijn op een
natuurlijke manier allemaal, vanaf het prille begin, een
beetje verbonden met elkaar. Omdat ze allemaal
uitgenodigd zijn door de gastheer of vrouwe des huizes.
Deze natuurlijke selectie doet je liefdesavontuur veel
goeds.
 
Bombardeer jezelf tot de Ideale Houseparty Guest en zorg
dat je steeds vaker wordt uitgenodigd op dit soort
feestjes. Of beter nog: ga zelf deze feestjes meer geven en
vraag van je gasten om allemaal 1 leuke vriend mee te
nemen. Voor je het weet, heb je een huis vol potential
lovers.

HET HUISFEESTJE
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Sommige vrouwen wagen zich hier liever niet aan. Stoere
sportevenementen waarbij De Alpha Man zich al brullend
van enthousiasme laat gelden op de Apenrots. Het is
waar, de kans op een overdosis aan testosteron is bij
sportevents een gegeven. Niet elke vrouw vindt dat even
aantrekkelijk. 

Ik zelf hou er stiekem wel van. Ik sta er stilletjes genietend
tussen, ons mannelijke Wildlife te observeren. Van
zaalvoetbal tot judo grand slams. motorcross of rugby.
Geef je Inner Freek Vonk de ruimte en ga met een open
mind en een open hart de wedstrijd in. Wie weet scoor je
een fantastische vent!

HET SPORTEVENEMENT
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Oeh, I love me some boekenwurms! Vaak lijkt de
intellectuele, boekenverslindende vent iets minder
spannend dan de andere dieren uit het Mannenrijk. Maar
vergis je niet! Stille wateren hebben diepe gronden en een
man die veel leest, kan jouw wereld rocken, je hart
openen en je meenemen op groots avontuur. 

Dus: maak een boekendate met jezelf in je favo
boekenwinkel (de mijne is The American Book Center op
het Spui in Amsterdam) en knoop, terwijl je in nieuwe
boeken snuffelt, luchtige praatjes aan met sexy schepsels
die je daar treft. Niet geschoten is altijd mis!

PS Ken je de 3 Gouden Regels om ‘in het wild’ een leuke
man aan te spreken? Zonder wanhopig, psycho of
controle freakerig over te komen. In mijn online cursus
over daten leer ik je precies hoe je dit doet
www.zarayda.nl/theone.

DE BOEKENWINKEL
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In eerste instantie lijkt het op vijandig terrein, het huwelijk
van een ander. Misschien heb je als single in het verleden
weleens een steekje in je hart gevoeld, wanneer je werd
uitgenodigd voor weer een liefdesfeest van een ander.
Vanaf vandaag ga je hier anders naar kijken. Liefde is
OVERVLOED en hoe meer liefde je om je heen ziet, hoe
meer liefde zich ook wil aandienen in jouw leven.

Een bruiloft is een perfecte gelegenheid om een leuke
man te ontmoeten. Jullie zijn allebei de hele dag al
getsunamied door fijne voorbeelden van eeuwige liefde en
trouw. Hou je hart en je ogen goed open die dag en als je
een exemplaar ziet dat je wel eens nader zou willen
onderzoeken, schroom dan niet en stap op hem af.

DE BRUILOFT (NIET DE JOUWE!)
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Een perfecte manier om uit je Dating Lockdown te komen,
is om je solo in te schrijven voor danslessen. En dan het
liefst dansstijlen die je van oorsprong met zijn tweeën
doet. Van salsa tot de Argentijnse Tango. Line-dancing.
Stijldansen. Sexy Samba of lekker oldschool De Lindy Hop.
Ga dit nieuwe terrein veroveren. 

En laat je niet bangmaken door het idee dat je je in moet
schrijven voor danslessen met een partner. Dat hoeft juist
niet. Die partner ga jij juist daar ontmoeten, op de
dansvloer. En wie weet eindigt dit avontuur met een
horizontale matrassen-mambo. Niet dat het daar om
gaat. Maar je weet het natuurlijk nooit :)

PS Wist je dat er 3 stappen zijn om back to life te komen
wanneer je te lang uit de dating game bent en daten
super ongemakkelijk voelt? In mijn online cursus over
daten help ik je die 3 stappen moeiteloos te nemen
www.zarayda.nl/theone.

DE DANSLES
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Dit is geen plek maar een techniek die je doet wanneer je
ergens solo (of met vriendinnen) een lekker kopje koffie of
een lekkere cocktail drinkt. Je ziet een leuke vent,
waarmee je oogcontact hebt. He looks cute. Je durft hem
niet rechtstreeks aan te spreken maar je vindt het ook
zonde om dit exemplaar, dat je per toeval zo in het wild
trof, te laten gaan.

Tijd voor de techniek van Het Briefje. Je vraagt aan de
serveerster of kelner om een stuk papier. Daar zet je een
lief tekstje en je naam en telefoonnummer op. Dat briefje
laat je door de serveerster of kelner bezorgen aan tafel.
Bam! You made a bold move! Een beetje leuke vent kan
dit waarderen en pakt daarna de leiding in het contact. Jij
laat je verrassen door zijn volgende stap. In ieder geval
levert Het Briefje altijd een leuk gesprek op. En soms veel
meer…

PS Ken jij de 4 geheimen van Betoverend Flirten? Ik geef
daar les in in mijn online datingcursus The One. Neem
vooral een kijkje als je een Flirt Queen wil worden.

HET BRIEFJE
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Wedstrijden loeien als een koe. Zwerkbal. Kevergevechten.
Escape Rooms, Spookjachten. Larpen. Wij mensen zijn
vreemde dieren en we gaan ver om onze driften uit te leven.
Afhankelijk van je eigen level van weirdness, zijn
ongebruikelijke hobbyverenigingen, een zeer onderschatte,
onbenutte datingbron. 

Zet je oordeel opzij, doe eens gek en laat je verrassen door
de mannen die lid zijn van dit soort verenigingen. Dat doe je
natuurlijk door zelf lid te worden. Neem jezelf niet al te
serieus, have some fun with it. Het leven hoeft niet zo
serieus te zijn als wij het soms maken. 

DE RARE HOBBYVERENIGING
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Beetje saai misschien maar de sportschool blijft een
prima plek om leuke mannen in het vizier te krijgen. Hijs
jezelf in je legging en tanktop en schrijf je in bij de
dichtstbijzijnde sportschool. En (dit gaat het verschil
maken) ga er ook echt naartoe. 

De investering die je doet in je eigen gezondheid (het gaat
niet om een blokjesbuik maar om regelmatig zweten)
brengt je dichterbij die leuke vent. Blijf een beetje uit de
buurt van de obsessieve sportschool Billy die traint voor
een 100-pack (tenzij dat je aanspreekt). Maar knipoog
eens speels naar die ene leuke vent die met de gewichten
stoeit. Maybe dat jullie een keer samen kunnen stoeien…

DE SPORTSCHOOL
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Speeddating. Het Superrelatie Weekend. Tantra
Speeddating. Een singles midweek in Zeeland. We leven in
een tijd waar er megaveel leuks georganiseerd wordt voor
singles. Niet gek ook. Uit onderzoek blijkt dat in 2050 de
helft van alle mensen in Nederland single zal zijn. Wij zijn
een booming business en al die getrouwde stellen (ofwel
die bedreigde diersoort die op uitsterven staat) kunnen
een puntje zuigen aan alles wat er voor ons georganiseerd
wordt.

Zet je over je schroom heen om je aan te melden voor die
dingen en stort je in het avontuur. Google ‘single event’ en
maak een keuze uit het overvloedige aanbod. Let the
games begin!

PS Wil je veel meer lef en zelfvertrouwen in de avonturen
die jij als single kan beleven? In mijn online datingcursus
www.zarayda.nl/theone heb ik een supercool 5 minuten
ritueel waarmee je je lefspier traint en meteen meer durft.

HET SINGELS EVENT
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Romeo & Julia. Tristan & Isolde. West Side Story. Het
theater is van oudsher altijd een plek geweest van
ongefilterde romantiek. En daarmee dus ook een perfecte
plek om mannen in het wild te treffen om romantische
avonturen mee te beleven. Gelukkig heeft bijna elk dorp
en zeker elke stad een theater waar groots en meeslepend
gedaan wordt over de liefde. Een prima plek dus om een
beetje theatraal te doen (drama is my middle name :) en
om je romantische aard de vrije loop te laten.

Charter een leuke vriend of vriendin en koop kaartjes voor
een avondje theater. Maar let niet alleen op wat er op het
podium gebeurt. Richt juist ook je pijlen op de mensen in
de zaal. Het perfecte moment om toe te slaan, is na de
voorstelling in de foyer. Haal een drankje en spreek stoer
een perfect stranger aan. Je gespreksonderwerp heb je al.
De voorstelling. Easy peasy. Nu is de rest aan jou.

HET THEATER
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Wist je dat er overal ter wereld, besloten memberships zijn
waar je lid van kan worden. Ik ben bijvoorbeeld lid van
Soho House in Amsterdam. Een exclusieve club waar je
elke maand een abonnementsfee voor betaald. Ik geef toe,
dit is meer een ding van de grote steden en soms is het
wat moeilijker te Googlen waar die exclusieve
memberships dan zitten en hoe je aan een lidmaatschap
komt. 

Maar… ik wilde het toch even noemen. Want er zijn plenty
of knappe mannen te vinden in dit soort memberships.
Het vraagt even wat uitzoekwerk en vindingrijkheid van je.
En soms ook een investering. Maar je bent creatief en
vindingrijk. Dus als je dit echt wil, dan kan je het. 

DE EXCLUSIEVE MEMBERSHIP
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Je moet ervan houden. Ik ben toevallig DOL op ze
(misschien ook omdat ik er zelf eentje ben). Ondernemers.
De mensen die zo gek zijn dat ze denken dat ze met een
eigen idee of een eigen bedrijf de wereld een beetje
kunnen veranderen. En die bereid zijn om al hun
‘zekerheid’ links te laten liggen om zelf hun eigen vrijheid
te creëren. 

Ik ben dol op ondernemers omdat ze vaak gepassioneerd
zijn, spannende keuzes durven maken en omdat ze niet
bang zijn om te jagen op een prijs. Gelukkig hebben we in
Nederland flink wat ondernemersevenementen waar je
naartoe kan om deze aparte diersoort eens goed te
bestuderen. Google ‘ondernemer’ en ‘event’ en laat je
verleiden door het uitgebreide aanbod van evenementen
dat er op je beeldscherm verschijnt. Ga ernaartoe en laat
op je jagen. En vergeet vooral niet te genieten van het
avontuur.

PS Wil je stiekem een succesvolle man daten die jou
behandelt als een prinses en die snapt dat jij de Hoofdprijs
bent? In mijn online datingcursus www.zarayda.nl/theone
leer ik je hoe je onweerstaanbaar wordt voor de juiste,
high quality mannen. 

HET ONDERNEMERSEVENT
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Hallo sexy health freaks. Er is een nieuw soort man
gesignaleerd in de stad. Hij is milieubewust, geeft om zijn
Co2 footprint en wil niet langer zomaar vlees eten of het
vliegtuig pakken. Deze heerlijk bewuste man houdt zich
schuil in juicebars door het hele land en zoekt een Groene
Prinses om nog lang en gelukkig mee te leven.

Ik (hoewel een nodeloze carnivoor) ben dol op deze
mannen. Ze inspireren me. Ga groen en knoop een
gezellig praatje aan met een man die je ontmoet in zo’n
soort bar. Schuw de maatschappelijke topics niet en
vergeet, dwars door alle wereldpolitiek gesprekken niet
ook zo nu en dan wat luchtiger onderwerpen te
introduceren en een beetje te lachen. 

DE JUICEBAR
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Dit is een old school tipje uit de tijd dat ik nog in een stadje
woonde waar de kermis elk jaar 3 weken lang de hele stad
gijzelde en in zijn greep hield. Er is iets heel romantisch
aan het idee van de kermis. Spannende attracties,
suikerspinnen en schreeuwende kermislui die je gezellig
uitdagen om het vooral naar je zin te hebben. Niets geen
pretentieus gedoe maar gewoon goede, volkse fun. Count
me in.

Flirten op de kermis gaat vooral over meegaan met de flow
en steelse blikken werpen op de mannen die je pad
kruisen. Wees niet te verlegen, stap op de leuke mannen
af. Vraag ze om je te vergezellen in de spannendste
achtbaan en vergeet vooral niet om je vast te klampen aan
een stoere mannenarm als je ineens omhoog wordt
geslingerd in een of andere bloedstollende attractie. All is
fair in love & kermis.

DE KERMIS
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Ooit was Schiphol ons Nederlandse toonbeeld van
internationale superioriteit. Tegenwoordig is het ietsje
anders. Maar dat neemt niet weg dat het nog altijd een
plek is om mensen van over de hele wereld te ontmoeten.
Vraag 1 van je liefste vriendinnen om een drankje met je te
doen op Schiphol, in 1 van de leuke tentjes waar je daar
kunt neerstrijken. Laat je een beetje meenemen in dat ‘ik
ga op reis’-gevoel en geef dat onbezonnen vakantiegevoel
wat meer de ruimte. 

Hou terwijl jullie aan de koffie (of cocktails) zijn je ogen
goed open. Er zijn altijd leuke mannen die hier naartoe
vlogen en geen nee zeggen tegen een leuke tourguide.
Maybe thats you… Schroom niet om een leuke man aan te
spreken en om te vragen waar hij vandaan komt of
naartoe gaat. Een brutaal mens heeft de halve wereld.

PS Zou je best wat vaker stoer en elegant op een man
willen durven afstappen? Zonder meteen heel heftig,
wanhopig of controle freakering over te komen. Daar heb
ik een hele coole handleiding in. Check die in mijn online 
 cursus www.zarayda.nl/theone.

SCHIPHOL
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Ze zijn inmiddels misschien bijna een bedreigde diersoort
maar geloof me, ze zijn allesbehalve uitgestorven! De
kerkgaande man. Hoe je ook werd opgevoed, waar je ook
in gelooft en hoe je ook in het leven staat, spiritualiteit en
religie zijn in elk geval bijster interessante onderwerpen
om over van gedachten te wisselen. 

Je hoeft niet hetzelfde te geloven om een prachtige klik en
een heartfelt connection te voelen. Wees niet bang om
samen het wonder van het leven te verkennen en geef
ruimte aan elkaars zienswijze. Zondagochtend is de
nieuwe zaterdagavond.

DE KERK
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Ik hoop dat deze gids je enthousiast heeft gemaakt om te geloven
dat er genoeg leuke mannen zijn om mee te daten. En dat het je
heeft los kunnen wrikken van die hardnekkige leugen dat er geen
goede mannen zijn om mee te daten. Die misvatting dat alle
leuke mannen al bezet zijn. 

Dat is namelijk he-le-maal niet het geval. Wij als single ladies
moeten de ogen ontwikkelen om die leuke, betrouwbare,
beschikbare, sexy mannen te kunnen ZIEN.

DIT ZIJN ZE... DE 19 ONGEWONE PLEKKEN
WAAR JE LEUKE MANNEN IN HET WILD TREFT
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Dit is 
waar ik
vrouwen 
bij help 
in mijn 
online
datingcursus
The One



Als je denkt, hier wil ik meer van weten, check dan
www.zarayda.nl/theone en meld je aan. 
 
Nadat je de cursus hebt gedaan:

Ben je een MAGNEET voor leuke betrouwbare mannen en
beleef je enorm veel plezier in daten.

Heb je een overvloed van leuke mannen die door jou gekozen
willen worden. 

Heb je veel meer zelfvertrouwen en zit je veel lekkerder in je vel.

Heb jij die leuke relatie met die leuke man (als je daarvoor kiest).

KLINK AMAZING TOCH?

Dit klinkt interessant!
Ik WIL DATEN & DE LIEFDE VINDEN!

www.zarayda.nl/theone
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