
Flirten als wilde dieren
Lexa.nl toont wat we wel en niet kunnen leren van flirtende dieren

05 FEBRUARI 2015, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

SAMENVATTING

Met Flirtweek voor de deur mag er weer volop geflirt worden. Hoog tijd voor wat tips over
flirten van Lexa.nl, het online datingplatform dat de meeste manieren biedt om een date te
vinden. Flirten is een spannend spel van blikken, gebaren en woorden. Flirten zoals wij dat
kennen is vergelijkbaar met het flirten van verliefde dieren. Sommige flirttechnieken zijn zelfs
gebaseerd op de paringsrituelen uit het dierenrijk, maar wat kunnen we eigenlijk leren van
wilde dieren?

Het begint met het benaderen van een potentiële flirtpartner. Kam je manen, borstel je vacht;
een verzorgd uiterlijk is belangrijk. Als je op iemand afstapt, draait het om contact maken; kijk
iemand aan en introduceer jezelf, waarbij je iets persoonlijks toevoegt. Voor een gorilla is dit
door luid brullend op zijn borst te slaan, voor mensen is een subtielere aanpak misschien
meer op zijn plaats.

Met je flirtpartner in het vizier kun je voorzichtig beginnen met flirten. Kort je hand op iemands
been of schouder leggen is spannend, maar je vastzuigen als een octopus is te veel van het
goede. Een gesloten en nerveuze houding is ook niet aan te raden; een bange haas maakt
simpelweg geen indruk. Dieren kunnen niet praten en zijn daarmee afhankelijk van non-
verbale communicatie. Dit is de belangrijkste les die ze ons leren; let op de reactie van de
ander. Is de ander niet geïnteresseerd, ga dan niet door maar laat het erbij. Er zijn nog
genoeg andere visjes in de zee.

Laat je inspireren door het dierenrijk en probeer je dierlijke flirttactieken van 9 tot 14 februari
tijdens Flirtweek. Lexa.nl organiseert gedurende deze week borrels en evenementen voor
singles door heel Nederland. Zo kun je op een ontspannen en leuke manier nieuwe mensen
leren kennen, waarbij er natuurlijk volop gelegenheid is voor een onschuldige flirt. Let’s Get
Wild tijdens Flirtweek!
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OVER LEXA.NL

Lexa.nl, opgericht in 2002, is de marktleider binnen de Nederlandse dating branche. De community van singles
biedt members de beste en meeste kansen om dates te ontmoeten en is actief in 16 Europese landen. Lexa.nl is in
2013 uitgeroepen tot beste en meest betrouwbare datingsite van het jaar. Lexa.nl is gevestigd in Amsterdam en
onderdeel van IAC/InterActiveCorp, een internationaal beursgenoteerd internetbedrijf (Nasdaq: IACI). Kijk voor
meer informatie op www.lexa.nl.
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