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EEN MAAND LANG
Een file is voor veel mensen een bron van irritatie, maar je kunt ook proberen om er iets positiefs uit te
halen. Bijvoorbeeld door een date te scoren. Mensen genoeg om je heen, nietwaar? Flirten is dé manier
om die ellenlange file dragelijk te maken. Marith Iedema (27) maakte een maand lang, in zes verschillende
auto’s, de Nederlandse wegen onveilig om te testen waarmee je scoort, en waarmee juist helemaal niet.
Marith Iedema
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Bekijk de video’s op autoweek.nl

FLIRTFEITEN
Gemiddeld staan wij Nederlanders per jaar 39 uur in de file.
Dat is op België na, met 44 uur,
het meeste van Europa. Hoe kan
je beter de tijd doden dan met
een potje flirten? Belgisch onderzoek wijst uit dat drie op de
vier automobilisten flirten in de
file. Van de 1100 respondenten
gaf twaalf procent aan gedate te
hebben met zijn of haar wegliefje. De Britten deden een vergelijkbare test: één op de zeven
flirtte stilstaand in het verkeer.
Zes procent daarvan sprak af
met zijn of haar fileflirtpartner
en 150.000 Britten begonnen
zelfs een relatie. In Nederland
staat flirten op nummer negen in
de top tien favoriete bezigheden
in de file. De hoogste tijd om
poolshoogte te nemen. Ondersteund door fotografe en chauffeur Ilvy, rij ik een maand lang in
zes verschillende auto’s - van
afgetrapte barrels tot heuse
nekkendraaiers - om te testen
welke wagens het meest geschikt zijn om in te flirten. Wat
moet je doen en wat juist niet,
als je contact wilt leggen in de
file? Welke bestuurders flirten
het fanatiekst op de weg, en op
welke trajecten maak je de
meeste kans een welwillende
man of vrouw te treffen? En: wie
weet rijd ik wel mijn droomvent
tegen ’t lijf. Ik zou niet de eerste
zijn wie dit overkomt.

FILEFLIRTEN:

dit zijn de resultaten
... EN DIT WAREN DE AUTO’S: VOLVO 850 • SKODA OCTAVIA • MINI
COOPER CABRIO • IVECO DAILY • RANGE ROVER SPORT • VOLVO AMAZON •
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WE BLIJVEN LANGZAAM
NAAST ELKAAR RIJDEN

‘S

top!”, roep ik. Met gevaar voor eigen
leven - en het mijne - trapt bestuurder
Ilvy (31) op de rem van haar stokoude
Volvo 850. We komen stapvoets naast een
vrachtwagen te rijden. Het verkeer op onze
rijstrook was net op gang gekomen. Ons
wangedrag zorgt dan ook voor woedend getoeter. Wel is mijn doel bereikt: we hebben
de aandacht getrokken van de chauffeur die
naast ons vrolijk zit mee te zingen met de
radio. Wat hij duidelijk niet verwacht, is dat
de blonde dame op de bijrijdersstoel glimlachend naar hem zwaait. Zijn mond valt
open. Net op dat moment lost ook de file
op de weghelft van de vrachtwagenchauffeur op. Ongelukkige timing. Vastbesloten
ons contact voort te zetten blijven we zo
langzaam mogelijk naast elkaar rijden, ter-
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wijl bestuurders achter ons boze gebaren
maken. Tijd voor een relaxte flirt is er niet.
Deze situatie vraagt om een rigoureuze
maatregel. Ik schrijf mijn nummer op een
blaadje en houd dit tegen het raam. Dan
wordt het spannend. Al rijdend zoekt de
man – op leeftijd – naar bril en pen. Vastbesloten mijn nummer op te schrijven zwenkt
hij over de weg. Na een minuut of vijf
steekt hij enthousiast zijn duim in de lucht
en reikt naar zijn telefoon. De mijne gaat
direct over. Het is Jan (60) aan de andere
kant van de lijn. “Twee leuke dames, ik
dacht: ik bel even, hoor”, zegt hij. Jan flirt
vaker op de weg. Hij moet toch wat, als
vrachtwagenchauffeur.
Het is maandagmorgen. Buiten is het steenkoud. Ilvy krast het ijs van het raam van

onze cappuccinobeige Skoda Octavia. De
meest seksloze bak die de redactie van
AutoWeek kon bedenken. We staan stil op
de A2, van Utrecht naar Amsterdam.
Bestuurders kijken stoïcijns voor zich uit.
Er valt natuurlijk ook bar weinig te lachen,
zo vroeg op de morgen aan het begin van
de week. Ik ben vastbesloten hierin verandering te brengen en zwaai vrolijk naar een
dertiger in een Volvo. Geen reactie. Ik klop
op het raam. Hij kijkt een halve seconde
schichtig mijn kant op. Vastbesloten zijn
onverdeelde aandacht te trekken, sla ik met
twee handen tegen de ruit. Dit werkt. De
man kijkt me verbouwereerd aan. Vlug pas
ik mijn houding aan. Ik lach lief, wuif. Het
mag niet baten. Met angst in zijn ogen trapt
hij op het gaspedaal. Als we hem later weer
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SAFETY FIRST
Fileflirten is leuk, veiligheid is belangrijker. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus probeer alsjeblieft niet
alles uit wat ik heb gedaan. “Blijf te allen tijde op de
weg letten”, zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer
Nederland. Verdwaasd naar die mooie vrouw blijven
staren die rechts van je rijdt, is dus een slecht plan. Er
zitten overigens ook veiligheidsvoordelen aan flirten in
de file: je valt minder makkelijk in slaap achter het
stuur door de adrenaline die je tijdens het flirten aanmaakt. Dat is dan weer mooi meegenomen.

voorbijgaan, negeert hij me finaal. Die hele
week stuit ik op vergelijkbare reacties,
enkele uitzonderingen daargelaten. Wat
moet dat gekke wijf van me, lijken veel
mannen te denken. Zal het aan de auto
liggen, aan mij of is het de combinatie?
Wat gaat er mis? Ik vraag het flirtcoach
Esther. “Wat jij doet, is geen flirten”, zegt
ze. “Flirten is een spel. Een dans van om
elkaar heen draaien. Het is geen eenrichtingsverkeer. Als je zomaar zonder aanleiding, keihard op je raam gaat rammen,
maak je die arme mannen compleet in de
war. Ze hebben geen benul wat je van ze
moet. Pak het in het vervolg subtieler aan”,
zegt ze. Dat geldt voor vrouwen, maar ook
mannen die willen flirten. Want je wilt die
leuke dame immers niet afschrikken?

Fileflirten is knap lastig, stelt Esther me
nog even gerust. Het is een soort flirten 2.0.
Het vereist enige bekwaamheid. Normaliter, in de kroeg bijvoorbeeld, zeg je al een
hele hoop met je houding. In de auto moet
je het vooral van je blik hebben. “Begin met
een glimlach, kijk weg, herhaal deze handelingen. Haal iemand in, rem weer een
beetje af. Sein met je koplampen. Val niet
direct met de deur in huis. Zo kan iemand
wennen aan de situatie en snapt hij of zij:
hé, je ziet mij zitten.”

LEKKERS
Er klinkt getoeter. Naast ons staat een
bestickerde Volkswagen Polo met daarin
vijf jongens. De jongens joelen. Ik open het
raam en knipoog. “Hi, alles goed?”, vraag

ik. Dit hadden ze duidelijk niet verwacht.
Van hun stuk gebracht staren ze me aan.
Dan barst de groep los in gejuich. Het is
zondag en Ilvy en ik staan vast voor de
Arena, waar Ajax tegen AZ speelt. Het
contrast met de maandagmorgenfile kan
niet groter zijn. Hier wordt er om de haverklap met óns geflirt. We komen in onze
Volvo 850 naast een Mercedes G-klasse tot
stilstand. “Voor wie zijn jullie?”, vraag ik
de drie inzittenden. “Voor wie jij bent,
moppie”, antwoordt één van de mannen
met een lach van oor tot oor.
We zijn inmiddels twee weken aan het fileflirten. De tip van Esther om het op te bouwen helpt echt. Daarnaast merk ik dat het
scheelt als je een aanknopingspunt hebt.
Edwin (32), een flirtgrage man die ik in de
WWW.AUTOWEEK.NL
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file heb ontmoet, raadde me aan snoepgoed
mee te nemen en dit uit te delen. Dé manier
om op een laagdrempelige manier een
praatje te beginnen, merk ik. Edwin scoorde er zelfs een date mee; ook voor mannen
werkt dit dus. Welke vrouw heeft er nou
geen zin in iets lekkers, als ze zich stierlijk
verveelt in de file? Zorg daarnaast dat je
vrolijk bent. Dit werkt aanstekelijk. Zet een
lekker muziekje aan, beweeg mee op de
maat, lach. Als een vrouw je dan nog kan
weerstaan, is ze van steen, aldus Edwin.
Door de weken heen leg ik tientallen malen
contact. Ik vraag om visitekaartjes, plak
mijn nummer tegen de ruit en gooi propjes
papier – met mijn gegevens - door open ramen. Dit leidt ertoe dat ik de een na de andere uitnodiging voor een date krijg. Het
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gaat ook wel eens mis. Soms haak ik zelf
af. Bijvoorbeeld als een vent me strak blijft
aankijken. Ongemakkelijk. Creepy zelfs.
Tip: staar niet. Maak oogcontact, maar kijk
altijd weer weg. Verder word ik met regelmaat volledig genegeerd. Daarom wil ik
jullie op het hart drukken: flirt in hemelsnaam gewoon mee. Wat weerhoudt je hiervan? Een beetje sjansen is geen vreemdgaan en er is nog nooit iemand aan
doodgegaan. Zet die irrationele angst overboord en probeer het eens uit. Je zal merken dat het je goed doet.

HARD-TO-GET-SPELEN
Op een woensdagmorgen kijk ik recht in
het gezicht van een knappe man - in een
blauwe Jaguar XJR. Tot dan toe voelde ik

me niet geroepen werkelijk op date te gaan
met één van de mannen waarmee ik contact
maakte in de file. De Jaguar-bestuurder zou
hierin wel eens verandering kunnen brengen. Ik stoot Ilvy aan en adem diep in. Dit
moet ik goed aanpakken. Zo’n kloppend
plaatje (man plus auto) zie je niet in elke
file. “Hou je deze keer een beetje in, hè”,
prent Ilvy me in. Ik maak oogcontact, lach
verlegen en wend mijn blik af. Ilvy geeft
gas. Een beetje hard-to-get-spelen is nooit
verkeerd. Nu ligt de bal bij hem. “Daar
komt hij weer!”, roep ik. We kijken elkaar
in de ogen. Hij knipoogt, pakt zijn telefoon, maakt een foto van me en rijdt weg,
ons verbaasd achterlatend. Als we opnieuw
zij aan zij stilstaan, doet de man zijn raam
open. Ik volg zijn voorbeeld. “De foto is
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IK SCHREEUW EN TOETER.
HET MAG NIET BATEN

mooi. Wil je hem zien?” Ik knik. “Dan heb
ik je nummer nodig.” Tien punten voor zijn
vindingrijkheid. Ik krabbel mijn 06 op een
blaadje en overhandig hem het velletje.

KLASSIEKER
We staan stil, midden op de A2. Nu is dat
niks nieuws. Fotografe en chauffeur Ilvy en
ik staan al een maand lang vast in files,
overal in Nederland, in de meest uiteenlopende wagens. Maar nu komt het omdat
onze huidige auto, een klassieke Volvo
Amazon uit 1968, met geen mogelijkheid
meer wil starten. Mijn roep om hulp wordt
straal genegeerd door de medeweggebruikers. En dat, terwijl ik eerder juist zoveel
succes boekte in deze opvallende wagen.
Mannen staken hun duim op en draaiden

hun ramen open om complimenten te geven
en vragen te stellen over het bouwjaar van
de auto. Het stilstaan, optrekken, voortsukkelen en inhouden in de file werd de
Amazon plotseling te veel. Hulpeloos staan
Ilvy en ik langs de kant van de weg. Gelukkig is daar ineens een jongeman met een
lach waarvan ik het warm krijg. Terwijl hij
met startkabels aan de slag gaat, slaat mijn
fantasie op hol. Een romantischer ontmoeting is haast ondenkbaar. Ik hoor mezelf later al vertellen aan onze kinderen: “Ik had
pech in de file, papa heeft me gered.” Helaas gaat alles ineens zo snel dat mijn
droomman in spe er vandoor is zonder dat
ik de kans krijg zijn nummer te vragen. Ik
schreeuw. Ik toeter. Het mag niet baten.
He’s gone.

Het is vrijdagochtend, acht uur. We rijden
op de A16 richting Breda in een splinternieuwe Range Rover Sport. Net als schakelen gaat aandacht trekken hierin vanzelf.
“Wat is dit heerlijk”, schreeuwt Ilvy – die de
auto nooit meer terug wil geven – uitgelaten. Iedereen kijkt naar ons. De komende
dagen worden vast een makkie. Zelfs voetgangers in het centrum van Rotterdam maken die dag contact met ons. Een leuke jongeman met zwart haar zwaait enthousiast.
De zoveelste fan, concluderen wij en wuiven terug. Dat hij iets anders wil zeggen
met zijn handgebaren, realiseren we ons
pas als het bijna te laat is. We raken op een
haar na zijn niet aangelijnde mopshond, die
wij door onze hoge auto totaal over het
hoofd hebben gezien. De leuke man
WWW.AUTOWEEK.NL
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DE RANGE ROVER SPORT
WERKT INTIMIDEREND
schreeuwt ons woest na. “Oké, dus niet iedereen probeert met ons te flirten. Handig
om rekening mee te houden”, zeg ik als we
bekomen zijn van de schrik.
Aan het einde van die morgen maken we
een beetje ontdaan de balans op. Onze persoonlijke favoriet heeft niet gescoord zoals
we hadden verwacht. “Iedereen kijkt wel”,
zeg ik. “Alleen wil een geslaagde flirt er
maar niet van komen.” Ilvy knikt instemmend. De rest van de week gaat het precies
zo. Zelfs in de file bij de Bijlmermarkt op
zondag – normaliter één groot flirtfestijn –
worden we vooral argwanend nagestaard
zonder dat iemand actie onderneemt of
ingaat op mijn avances. De Range Rover
Sport werkt intimiderend, moeten we tot
onze spijt vaststellen. Mannen lijken te
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denken dat een vrouw die in zo’n dure auto
rijdt (vast van haar rijke man) niet werkelijk
in hen geïnteresseerd kan zijn. Iets anders
kunnen we niet bedenken.
“He, wil jij misschien een lekker snoepje?”
Ik vraag het de bestuurder van een zwarte
Audi A6. Hij lacht charmant. Dat ziet hij
wel zitten, net als haast elke man die ik dit
aanbied. Terwijl we langzaam over de A15
rijden, probeer ik een zuurtje door zijn
open raam te gooien. Met volle vaart ketst
het snoepje tegen zijn portier. Als ook mijn
tweede poging mislukt, is voor de man de
lol er wel een beetje af. Ik blijf doorzetten.
Drie keer is scheepsrecht. Ilvy en ik juichen. De man ook, vooral van opluchting.
We rijden in een azuurblauwe Mini Cooper
Cabrio. Ilvy en ik zijn het er vanaf moment

één roerend over eens: dit is de gedoodverfde winnaar. Deze echte vrouwenbak
trekt mannen aan als een magneet. Mini’s
staan erom bekend dat ze bestuurd worden
door hippe dames. Zodoende kijkt het merendeel van de mannen even naar binnen.
Vooral met het dak eraf worden we overspoeld met aandacht. Heel anders dan bij
de Volvo 850, de bestelbus en de Skoda Octavia waar we eerder deze maand in reden.
Alles wat ik in de Mini hoef te doen is lui
achterover zakken op mijn verwarmde stoel
en vriendelijk teruglachen.

FILEDATE
Met 150 kilometer per uur (stout, ik weet
het) scheuren Dennis (31) en ik in zijn
Jaguar XJR richting La Place boven de A4.
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JE FLIRT VINDEN
VIA FILEFLIRT.NL

Als je elkaar ontmoet in de file, moet je wel
een beetje in die sfeer blijven, vind ik. Het
is de eerste keer dat Dennis afspreekt met
iemand die hij in de file heeft ontmoet. Wel
kijkt hij standaard om zich heen of hij
mooie vrouwen ziet. “Een flirt maakt echt
je dag.” Ik vraag of zijn auto goed scoort.
“Het zijn vooral mannen die interesse
lijken te tonen in mijn wagen.” Natuurlijk,
Dennis was uiteindelijk de doorslaggevende factor. Maar het was zijn Jaguar die het
eerst mijn aandacht trok. “Als er één ding is
wat ik heb geleerd tijdens de maand fileflirten is het dat je auto wél verschil maakt”,
druk ik hem op het hart. De zon schijnt.
Achter het glas van het wegrestaurant
boven de snelweg lijkt het wel zomer. We
drinken smoothies en het gesprek valt geen

moment stil. Enkele uren later zet Dennis –
de gentleman – me thuis af. Hij zoent me
teder op mijn wang. “Heb je zin om nog
een keer af te spreken?” Dat heb ik. Hij nodigt me uit voor een romantische wandeling
over het strand. Loopt het tussen Dennis en
mij uiteindelijk nergens op uit? Niet getreurd. Ik weet nu waar de leuke mannen te
vinden zijn. “Sjansen in de file is geweldig
voor je ego”, concludeert Ilvy. “In de kroeg
verwacht je dat mannen een poging zullen
wagen je te versieren. Maar als je op maandagmorgen op weg bent naar je werk, dan
is het pas écht een compliment als iemand
interesse in je toont.”
Ik ben verkocht en ga de komende tijd dan
ook door met fileflirten. Wie weet kom ik
jou wel ergens tegen op de weg.

Daar gaat hij, die leuke man. Gelukkig kan ik
nog zijn nummerbord noteren.
Ik ben niet de eerste die een potentiële geliefde in de file vindt, en weer kwijtraakt. Michel
van der Velde, CEO van reclamebureau One
Shoe, bedacht daar iets op. “Er zijn 1,2 miljoen
Nederlanders die actief naar een partner zoeken”, zegt hij. “Wij besloten filerijden leuker
en vooral spannender te maken door Fileflirt.nl
te lanceren, een website en app waar je op
basis van je kenteken met elkaar in contact
kan komen.” Op de site staan tienduizenden
berichten. Nummerbord 02-JN-VR schreef
bijvoorbeeld aan 12-VO-LV (gefingeerd kenteken): “Gister hield je op de A4 je telefoonnummer tegen het raam. Helaas pakte ik de
afslag naar Schiphol. Laat wat van je horen!
Groetjes, meisje met groene Toyota Previa.” Ik
wacht en ik wacht. Maar krijg geen
reactie. “Helaas zal een groot deel van de berichten op onze site onbeantwoord blijven”,
zegt Van der Velde. Ik raad daarom toch aan
om direct contact te leggen met je fileflirtpartner, bijvoorbeeld door je nummer op te schrijven en tegen het raam te houden. Als dit niet
lukt, kan Fileflirt.nl fungeren als laatste redmiddel. Erg leuk is dat je met terugwerkende
kracht kunt uitvinden of iemand ooit een bericht voor jou heeft achtergelaten. Van der Velde: “Soms vinden mensen elkaar tijden later
alsnog. Er zijn succesverhalen genoeg. Laatst
nog kregen we te horen dat een stel dat contact kreeg via de site, is gaan samenwonen.”
Van der Velde heeft nog een aantal tips voor
mensen die succesvol willen flirten op de weg:
“Wees net als op straat of in het café hoffelijk
en niet opdringerig. Toeteren is een no-go,
want dan ben je net een fluitende bouwvakker.
Zorg ook dat je fris voor de dag komt. Een
vieze auto is net zo onaantrekkelijk als
ongewassen oksels.”
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