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Een woord vooraf
Mijn naam is Victor Verlon, en als je op zoek bent naar tips voor Valentijn 
dan heb je de juiste gids in handen. 

Ik geef in het eerste deel een aantal adviezen voor de man die met 
Valentijnsdag dat extra beetje aandacht wil geven aan zijn vriendin. Het 
verstevigt je relatie...

In het tweede deel vind je een aantal interessante tips voor als je vrijgezel 
bent. Waarom is het onverstandig om haar je liefde te verklaren met 
Valentijnsdag? Wat moet je dan wel doen met Valentijnsdag? Deze vragen 
en een aantal andere worden beantwoord. 

In het laatste deel van deze Valentijnsgids vertel ik wat je moet doen voor 
een fantastisch en bevredigend liefdesleven...

Trouwens, je mag deze Valentijnsgids doorsturen aan je vrienden als je dat 
wilt. Of je stuurt hen door naar deze pagina: 

www.vrouwveroveren.com/valentijnsdag/

Wie weet is het net wat ze zoeken!

Veel succes en plezier met Valentijnsdag,

Victor Verlon
Volg me op Twitter: @VictorVerlon
Blog: www.Aantrekkingskracht.com
Verover haar hart: www.VrouwVeroveren.com
Sekstips: www.SuperMinnaar.com
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De romantiek van 
het cadeau

Het is Valentijnsdag en je wilt je geliefde een beetje extra aandacht geven. 
Hoe ga je het aanpakken? 
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Valentijnsdag is een extra mogelijkheid 
om de relatie te verstevigen

Natuurlijk draait de relatie niet om Valentijnsdag. De rest van het jaar is net 
zo belangrijk! Toch is het een goed idee om van Valentijnsdag iets speciaals 
te maken. Het kan jullie relatie net dat extra duwtje geven dat deze nodig 
heeft.

Daag jezelf uit om jullie Valentijnsdag zo speciaal te maken dat ze het zich 
nog lang zal herinneren. Het zou fantastisch zijn als ze de dag na Valentijn 
zich al verheugt op een volgende keer dat je haar verrast! Je kunt dit redelijk 
eenvoudig voor elkaar krijgen ZONDER hiervoor diep in de buidel te hoeven 
tasten.

Wat wil je communiceren?
Als je een vrouw een plezier wilt doen, houd dan altijd in het achterhoofd wat 
je al dan niet INdirect wilt communiceren. En met Valentijnsdag wil je vooral 
communiceren dat je haar waardeert en speciaal vindt. Uiteraard zonder te 
slijmen: oprechtheid is essentieel. 

Wat vooral NIET te doen
Er zijn mannen die slechts uit plichtsbesef iets doen met Valentijn. Dan 
ontstaan er al gauw rare taferelen. Wat je ook doet, als je het met weinig 
motivatie doet, loopt het vaak in het honderd. 

Zo zijn er mannen die op het laatste moment nog ergens een cadeautje 
kopen. Daarna geven zet het met de woorden: “Ik kon het niet meer 
inpakken, sorry”. Of ze geven veel geld uit voor een of ander uitje dat 
uiteindelijk alles behalve het romantische gevoel creëert. Zonde!
 
Dit gedrag zegt dat hij geen enkel idee heeft van romantiek. Ooit wel eens de 
reclame gezien van een vleeskeurmerk? De man komt thuis van zijn werk en 
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zijn vrouw heeft de keukentafel romantisch gedekt. De ruimte is sfeervol 
verlicht met een paar romantische kaarsjes. Ze dient de zorgvuldige bereide 
maaltijd op... En dan plotseling:

De man doet het felle TL-licht aan zodat hij de verpakking van het vlees even 
kan nakijken. Staat het keurmerk er wel op?

Vanzelfsprekend doodt dat de romantiek. Weg intieme sfeer!

De nonchalante en weinig 
betekenende roos

Er is geen feestdag waarbij zoveel bloemen worden gegeven als Valentijn. 
Het aantal verslaat de populaire moederdag met gemak. In de 
Valentijnsperiode in Nederland worden er naar schatting 
7,5 miljoen rozen weggegeven, een miljoen Valentijnskaarten op de bus 
gedaan en rond de 5 miljoen E-cards verzonden. België en de rest van 
Europa volgen op de voet wat betreft de populariteit van Valentijn.

Ik durf te beweren dat veel van de door mannen gegeven rozen van weinig 
betekenis zijn voor vrouwen. Een paar jaar geleden kreeg ik het voor elkaar 
om binnen een half uur drie rozen van verschillende vrouwen te verkrijgen. Zij 
hadden deze kort daarvoor van een man gekregen!

Kan je het je voorstellen? De man loopt naar de bloemenman, betaalt twee 
euro vijftig voor een roosje en geeft het aan de vrouw. Romantisch? Zeker 
weten van niet: ze krijgt het gevoel dat hij plichtmatig naar de bloemenstal is 
gelopen. Romantiek is NIET te koop!

De drie aandachtspunten voor het 
romantische cadeau

Hoe geef je haar een cadeau dat wèl een speciale betekenis heeft? Het 
kernwoord is AANDACHT. En dit leidt tot de volgende aandachtspunten:

De kleine Valentijnsgids - Editie 2013
De Romantiek van het cadeau & Valentijnsdag voor de vrijgezelle man

            Victor Verlon                                     Pagina 6                   © Copyright 2013
www.VrouwVeroveren.com  Alle rechten voorbehouden

http://www.VrouwVeroveren.com
http://www.VrouwVeroveren.com


Aandachtspunt #1. 
Kies het Valentijnscadeau zorgvuldig uit

Het gaat er nauwelijks om hoeveel euro’s je hebt neergeteld. Sterker nog, 
een duur cadeau wordt al snel gezien als te overdreven. Geef iets 
persoonlijks, iets unieks, origineels, verrassends, daar gaat het om, dat 
maakt het romantisch.
 
Ga eens brainstormen wat je kunt geven. Een willekeurig voorbeeld. Als ze 
dol is op olifanten, verras haar dan met een olifantenknuffel. Zoek zorgvuldig 
een knuffel uit, liefst één die ze niet in de winkel heeft zien staan.

Juist, je zult daarvoor even het winkelcentrum in moeten om te winkelen. Pak 
niet de eerste de beste knuffel die je ziet, maar de mooie knuffel die net 
ondergeschoven op de laagste plank staat. En koop hem niet meteen; 
bezoek eerst een paar andere winkels zodat je de leukste kan uitkiezen.

Aandachtspunt #2. 
Zorg dat het Valentijnscadeau mooi is ingepakt

De verpakking is misschien wel het belangrijkste. De mooie dame op de 
voorkap van de auto in de showroom heeft geen nut. Maar toch wordt de auto 
er aantrekkelijker door. 

Het kraslaagje op krasloten is onzinnig; er zijn genoeg andere goedkopere 
oplossingen om de cijfers te verbergen. Maar mensen houden ervan om het 
grijze laagje weg te krassen; het stimuleert gevoelens van verwachting en 
nieuwsgierigheid. Net zo is het met het geven van cadeaus: de verpakking 
geeft het speciale verwachtingsvolle gevoel.

Pak het cadeautje dus in, maak het speciaal. Bijvoorbeeld, een mooie 
verpakking met een bijzondere strik. Of een niet alledaagse verpakking. Je 
kunt het ook zo inpakken dat ze het moeilijk kan openmaken. Maak haar wild 
van nieuwsgierigheid en ongeduld!
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Aandachtspunt #3. 
Creëer het ‘speciale’ gevoel door het aan te bieden

Je hebt zorgvuldig een cadeau uitgezocht, en het is mooi ingepakt. Nu kan je 
alles teniet doen door het haar te geven alsof je het zoutvaatje aangeeft met 
de woorden: “Was in de uitverkoop voor 3,95, kon niets beters vinden.”

De manier WAAROP je een vrouw een cadeau aanbiedt, wordt vaak 
onderschat! Ongeacht hoeveel het cadeautje kostte, als je het niet leuk 
brengt, verliest het zijn bijzondere betekenis!

Dus laat haar merken dat je moeite hebt gedaan om het cadeau voor haar te 
vinden. Of vertel haar waar het cadeau symbool voor staat, waarom je het 
haar juist DIT geeft.

Bij Valentijnsdag is het vaak een gebruik om haar in het ongewisse te 
houden over de vraag van wie het cadeau afkomstig is. In principe hoef je je 
hier niet aan te houden: ze is je vriendin en ze mag het weten!
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Terug naar het olifantenvoorbeeld. Je zegt haar iets als: “Ik heb de hele stad 
afgezocht in de regen, totdat ik het juiste voor jou had gevonden.” (Dit is 
natuurlijk geen zin om uit het hoofd te leren, het gaat er slechts om dat je 
haar laat merken dat je moeite hebt gedaan.)

En nadat ze het uitgepakt heeft, vertel je bijvoorbeeld dat ze nu iets heeft om 
mee te knuffelen als je niet bij haar bent. 

Simpel? Ja. Romantisch? Zeker weten. Door de speelsheid zal het alles 
behalve slijmerig of zoet zijn; in zekere zin is het een knipoog met een warme 
en romantische intentie.

Je kunt het net zo romantisch maken als je wilt voor je vriendin, MITS je je 
eigen invulling aan de romantische aandachtspunten geeft! Ik hoop dat je niet 
naar de winkel snelt om een olifantenknuffel te kopen. Kies iets voor haar 
persoonlijks! Het kan zo eenvoudig zijn als een sleutelhanger of een fotolijstje 
met een foto van jullie twee. Gebruik vooral je creativiteit...

Het Valentijnskaartje
Je hoeft niet per se een cadeautje te geven. Zeker als de relatie nog niet zo 
lang duurt, adviseer ik iets minder beladens. Een Valentijnskaartje, met zorg 
uitgekozen en beschreven, is voldoende. Pak het in met een speciale 
envelop die je gevonden hebt in één of andere speciaalzaak. Je hoeft niet de 
standaard bijgevoegde Valentijnsenvelop te gebruiken!
 
Je kunt het gewoon op de post doen, maar je kan het ook verstoppen zodat 
ze het vindt terwijl ze aan het werk is. Of leg het op de stoel van haar auto 
zodat ze het vindt als ze in de ochtend in haar auto stapt. 

Wat dacht je ervan om het Valentijnskaartje aangetekend te versturen? Of 
misschien kun je haar verrassen door het haar persoonlijk te geven wanneer 
ze het het minst verwacht. En in de avond... zorg je dat jullie samen een 
avond hebben om van te genieten. 
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De drie tips voor het verwennen 
van je vriendin

Voor een bijzondere Valentijnsdag met je vriendin hoef je absoluut geen 
smak geld uit te geven. Je kunt bij wijze van spreken voor een appel en een 
ei je vriendin verwennen. Want zoals je al hebt gelezen, het gaat om het 
gebaar, de intentie.

Mits je weet hoe je het moet aanpakken, kun je een gewone zondag met 
gemak transformeren tot Valentijnsdag. Gebruik daarvoor één of meer van 
de volgende Valentijnstips:

Verwen je vriendin tip #1. 
Verzorg een Valentijnsontbijt

Zorg dat ze lekker uitslaapt en verras haar vervolgens met een kant-en-klaar-
ontbijt. Het ontbijt hoeft niet echt uitgebreid te zijn. Pers een paar 
sinaasappels, haal vers brood of bak het brood zelf (voorgebakken!) en doe 
je best met het mooi vouwen van de servetjes.

Misschien moet je vroeg uit bed en ja, het kost je tijd en moeite. Maar als de 
dag op deze manier start, maakt dat de rest van de dag vanzelf bijzonder 
voor jullie.

Verwen je vriendin tip #2. 
Ga samen iets drinken op Valentijnsmiddag

Neem haar mee naar een bijzondere plek om iets te drinken. Houd bij je 
keuze van de plek twee dingen in gedachten zodat het uitstapje een 
romantische impact krijgt:

• Ga NIET naar een horeca-gelegenheid waar jullie vaker komen. Want dat 
geeft niet dat  bijzondere Valentijnsgevoel. Verras haar bijvoorbeeld door 
een verwarmd terrasje of lunchroom te bezoeken waar ze nog nooit van 
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heeft gehoord.

• Kies een locatie uit met prachtig uitzicht. Bijvoorbeeld op een romantische 
tuin, een park of met een levendig stadsgezicht. Ook een ongewone ruimte 
kan het gewenste effect geven, bijvoorbeeld door een bijzondere inrichting, 
objecten of kunstwerken.

Verwen je vriendin tip #3. 
Verras haar met een warm, romantisch bad

Koop vooraf een klein flesje champagne (hoeft niet duur te zijn) of iets non-
alcoholisch, bijvoorbeeld vers vruchtensap. Eventueel haal je ook een paar 
lekkere bonbons in huis…

Wanneer het moment rijp is in de avond, doe je wat badschuim in de bad en 
laat je het bad vol lopen met flink warm water. Sluit de gordijnen, dim de 
lichten, zet romantische muziek op, steek zacht geurende kaarsjes aan en zet 
de mooie glazen en (vruchten)drank klaar.

En dan is het romantische ogenblik aangebroken. Samen in bad zal een 
bijzondere verrassing voor haar zijn… 

Wil je meer tips zodat je je vriendin nog beter kunt verwennen? Schrijf je in 
voor gratis sekstips op video: www.SuperMinnaar.com

Maar wat als je op het moment geen vriendin hebt? Dan is het volgende 
speciaal voor jou!
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Valentijnsdag voor 
de vrijgezelle man

Laat je niets wijsmaken: Valentijnsdag is NIET de ideale dag om te 
Veroveren. Je Verovert een vrouw niet door een liefdesgedicht te schrijven 
of een Valentijnskaart te sturen. Net zo min is het verstandig om haar te 
overladen met grote cadeaus. Dat willen de reclames op televisie je graag 
wijsmaken, maar in wezen verspil je daarmee veel van de mogelijkheden om 
haar te Veroveren.

Ik geef je drie Valentijnstips waarmee je direct aan de slag kunt.
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Valentijnstip # 1: 
Doe NIET aan Valentijnsdag

Drie volle dagen heeft hij besteed aan het schrijven van een prachtig 
liefdesgedicht. Hij gebruikt de mooiste woorden om zijn diepste gevoelens en 
verlangens onder woorden te brengen. Ze is fantastisch, lief, mooi, ze is alles 
voor hem. De dag van Valentijn is aangebroken en ze leest het 
liefdesgedicht. Ze krijgt tranen in haar ogen, eindelijk heeft ze haar ware 
liefde gevonden! Ze rennen elkaar slow motion tegemoet en slaan de armen 
om elkaar heen.

“Ze leefden nog lang en gelukkig.”

Maar niet heus! Zoals ik net al zei: Valentijnsdag is NIET de uitgelezen 
mogelijkheid om een vrouw te Veroveren.

Een liefdesverklaring van een vrijgezel komt wanhopig over. Het is te zoet en 
hij loopt te hard van stapel! Sterker nog, de liefdesverklaring zet haar onder 
druk. Ze moet direct nagaan of ze dezelfde interesse heeft in hem. En zo niet, 
dan zal ze moeten nagaan of ze nog verliefd kan worden. 

Met logisch redeneren is het vrijwel onmogelijk om na te gaan of ze werkelijk 
verliefd kan worden op hem. Logisch redeneren is juist een REM op het 
ontstaan van eventuele gevoelens! (Wil je weten hoe verliefdheid werkelijk 
ontstaat? Schrijf je in voor de gratis E-cursus.)

Helaas is het Veroveren een crime als een vrouw je liefdesverklaring niet 
beantwoordt. Ze zal, al dan niet bewust, je met argusogen in de gaten houdt. 
Is hij me niet stiekem aan het versieren? 

Het is de kunst om een vrouw in het ongewisse te laten over de vraag of je 
ècht interesse hebt. Maak haar nieuwsgierig door niet het achterste van je 
tong te laten zien. Slechts een vermoeden is voorlopig meer dan voldoende.
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Het leuke is dat je op deze manier een avontuur kan creëren voor haar; 
hartstocht en passie ontstaat. Jouw interesse in haar wordt pas iets 
duidelijker tegen de tijd dat je haar zoent... 

Als je per se toch een Valentijnskaart wilt sturen, zorg dan dat ze er niet 
achter komt dat hij van jou komt. Erg leuk om het haar achteraf te vertellen 
nadat jullie een half jaar bij elkaar zijn; dat is pas romantisch!

Valentijnstip # 2: 
Bezoek een Valentijnsfeest

In de periode van Valentijn hopen veel vrouwen dat ze extra aandacht 
krijgen. Dit is een duwtje in de rug om zich meer open te stellen voor 
mannen. 

Vergis je niet, vrouwen zijn net zo op zoek naar het andere geslacht als jij! 
Daarom kunnen de Valentijnsfeesten een uitstekende gelegenheid zijn om 
vrouwen te ontmoeten.

Valentijnstip # 3: 
Spreek Valentijnsvrouwen aan

In het eerste deel van deze Valentijnsgids zei ik dat ik het voor elkaar kreeg 
om in een half uur drie rozen te krijgen van verschillende vrijgezelle vrouwen. 
Begrijp me niet verkeerd. Het is onbelangrijk hoeveel je ‘scoort’, maar 
misschien vind je het wel interessant hoe ik het deed.

Simpel: ik deed alsof ze de roos aan mij gingen geven. De 
vanzelfsprekendheid dat ze mij de liefde gingen verklaren, creëerde een 
speelse, humoristische en leuke situatie. 

Als de roos echt van weinig betekenis was, dan is de kans groot dat ze de 
roos zo weggeeft. Niet alleen is het dan leuk om daarna verder te praten, je 
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krijgt daarna meer aanspraak van vrouwen als je met meerdere rozen 
rondloopt...

Experimenteer een beetje met deze benadering. Je kunt er veel plezier mee 
beleven. 

Misschien heb je nog moeite met het aanspreken van vrouwen? Schrijf je in 
voor mijn E-cursus, download mijn boek over openingszinnen voor 
mannen en volg mijn weblog: Aantrekkingskracht.
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Het liefdesleven 
dat jij verlangt

Ga voor een moment na, naar wat voor liefdesleven verlang jij nu echt? 
Neem even de tijd om het je goed voor te stellen... 

Heb je dat gedaan? Mooi. Lees dan verder op de volgende pagina...

De kleine Valentijnsgids - Editie 2013
De Romantiek van het cadeau & Valentijnsdag voor de vrijgezelle man

            Victor Verlon                                     Pagina 16                   © Copyright 2013
www.VrouwVeroveren.com  Alle rechten voorbehouden

http://www.VrouwVeroveren.com
http://www.VrouwVeroveren.com


Stel jezelf de volgende vragen
Zo’n liefdesleven:

• Weet je exact WELKE stappen je moet ondernemen om het te krijgen?

• Ben je ervan overtuigd dat je het KUNT krijgen?

• Vind je dat je dat liefdesleven verdient?

• Krijg je daarvoor advies en ondersteuning van een expert?

Als je op een of meerdere vragen ‘nee’ hebt geantwoord, dan is mijn gratis E-
cursus over het Veroveren van vrouwen een must! Je kunt je inschrijven op 
deze site: www.VrouwVeroveren.com. Vul je naam en 
e-mailadres in en je ontvangt voor de komende weken de lessen.

Ik leg je het allemaal op eenvoudige wijze uit en geef oefeningen zodat je de 
theorie in de praktijk kan toepassen.

http://www.VrouwVeroveren.com

Veel succes en plezier met Veroveren,

Victor Verlon
Twitter: @VictorVerlon
Blog: www.Aantrekkingskracht.com
E-cursus: www.VrouwVeroveren.com
Sekstips: www.SuperMinnaar.com 
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