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DATING

verliefd werden en nu een gelukkig stel vormen”, vertelt Cindy. Vanuit 
deze match ontstond de exclusieve datingservice Diamond Dates Interna-
tional. Het woord zegt het al: dit is geen datingsite waarop iedereen zich 
zomaar kan inschrijven. 

DUURZAME RELATIE
Diamond Dates International is bedoeld voor succesvolle, stijlvolle men-
sen die op zoek zijn naar een duurzame relatie. Cindy richt zich op twee 
doelgroepen: betalende members en geïnteresseerden die zich kosteloos 
kunnen inschrijven. Een betaald VIP Membership kost vijftienduizend 
euro per jaar. “Daarmee ligt de drempel hoog. Voor de doelgroep waar 
wij ons op richten, is zo’n bedrag echter helemaal niet zo gek. Zij zijn 
eraan gewend om bijvoorbeeld voor hun bedrijf  geld uit te geven aan 
het inhuren van headhunters om personeel te zoeken. Dat doen ze nu op 
privégebied om een relatie te vinden.” 
De matchmakers van Diamond Dates International hebben eerst een 
persoonlijk intakegesprek aan huis met de VIP-members (de man-vrouw-
verdeling is 50/50). “Dan krijgen we een beeld van wat voor inrichting ze 
hebben, wat hun smaak is en in welke omgeving iemand zich fi jn voelt. 
Daarnaast kijken we uiteraard naar karaktereigenschappen, interesses en 
passies. Na dit gesprek gaan we op zoek naar de juiste match.” Die match 
wordt gezocht binnen de ingeschreven leden die niets hoeven te betalen. 
Zij maken een profi el met foto aan en vullen een uitgebreide vragenlijst 
in over bijvoorbeeld geloofsovertuiging, politieke voorkeur, favoriete sport, 
fi lms, restaurants, hobby’s enzovoorts. 

ZORGVULDIGE SELECTIE
Pas na een zorgvuldige selectie worden mensen toegelaten in het bestand. 
Zij kunnen in contact treden met VIP-members als ze daarvoor worden 
uitgekozen als geschikte kandidaat. “Vóórdat ze worden voorgedragen 
aan een VIP-member hebben ze bovendien eerst een persoonlijk intake-
gesprek met ons. Discretie staat voorop”, benadrukt Cindy. “Om die re-
den hebben wij geen openbare database en zijn nergens op onze website 
foto’s of  profi elen te vinden. We willen de anonimiteit van onze leden 
waarborgen. Binnen ons memberbestand vind je bijvoorbeeld artsen, 
advocaten, zakenmannen en bekende mensen uit de mediawereld. Door 
hun beroep zijn ze kwetsbaarder. Mensen hebben vaak al een beeld van 
ze, wat het moeilijker maakt om een geschikte partner te vinden.” 
Om te voorkomen dat ‘golddiggers’ zich met verkeerde bedoelingen 
op haar datingservice storten, maakt Cindy een kritische selectie. “We 
werken bewust niet met foto’s, zodat mensen daarop niet kunnen selec-
teren. Kandidaten die zich alleen aanmelden omdat ze iemand zoeken 
met veel geld of  een hoge status, fi lteren we er doorgaans snel uit.” Dat 
betekent niet dat je geen kans maakt als je zelf  geen topinkomen of  hoge 
status hebt. “Wij kijken inhoudelijk naar personen. Het kan best zijn dat 
iemand die een lager inkomen heeft, qua niveau, stijl en karakter heel 
goed past bij een persoon die dat wel heeft”, legt Cindy uit. De leeftijds-
categorie van de leden varieert van 25 tot 60 jaar. “Er wordt weleens 
gedacht dat alleen gescheiden mensen van in de veertig of  vijftig zich bij 
ons aanmelden, maar we hebben ook veel jonge leden tussen 25 en 30 

jaar. Ook voor hen kan het vanwege bepaalde 
omstandigheden lastig zijn om via reguliere 
datingapps de ware te vinden.”    
                  
Nadat een eerste date tot stand is gekomen, 
bellen de medewerkers van Diamond Dates 
International altijd op om te vragen hoe het is 
verlopen. “Soms is de vonk meteen al over-
gesprongen en volgt een tweede date. Maar 
het gebeurt ook wel dat de klik er niet was en 
er geen tweede date in zit. Als we dat horen, 
vragen we altijd waar dat aan lag. Dan houden 
we daar bij een volgende selectie rekening mee. 
Meestal slagen we er dan de volgende keer wel 
in de juiste match te vinden.” 

SOULMATE  
Met plezier kijkt Cindy terug op de keren dat 
het wel lukte. “Enige tijd geleden hadden wij 
een intake met een succesvolle zakenman. Hij 
was vanuit de fi nanciële wereld bekend met 
het inhuren van executive searchbureaus voor 
personeel en besloot ook voor zijn privéleven 
een exclusieve selectie te laten maken. Bij de 
derde introductie met een dame was het raak! 
‘Ik heb het gevoel mijn soulmate te hebben 
gevonden’, liet hij ons weten. De voorgedragen 
dame, die in het dagelijks leven balletdanseres 
is, raakte ook niet uitgesproken over de date. 
Eindelijk had zij een man gevonden waarbij wél 
die grote aantrekkingskracht aanwezig was en de 
vonk oversprong. Op ons kantoor was dat reden 
om een feestje te vieren en de champagne te 
ontkurken!”

AANBIEDING
GRATIS VIP-MEMBERSHIP!
Heb jij je ware liefde nog niet gevonden? Of ken je iemand 

die je een liefdevolle partner gunt? Diamond Dates International 

geeft eenmalig een VIP membership weg! Om hiervoor in 

aanmerking te komen like je de facebookpagina: 

diamonddates-international.com/ , deel je dit bericht op Face-

book en vertel je Diamond Dates International in een persoonlijk 

bericht (o.v.v. GOOISCH) wie waarom een Diamond Dates VIP 

membership verdient ter waarde van vijftienduizend euro.
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