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HOE LUKT HET EEN
LOVERBOY OM EEN MEISJE
ZOVER TE KRIJGEN?

vindt ze leuk, heeft ze veel vrienden,

“Onlangs sprak ik een meisje dat een

tegelijk contact hebben.”

foto van zichzelf had gestuurd naar haar

DUS GEEN SOCIAL
MEDIA MEER?

hij de foto door te sturen als zij geen geld

“Dat zou ik niet zeggen. Ik vind Instagram

aan hem zou geven. Maar met geld geven

ook erg leuk! Maar het is wel belangrijk om

stopte het niet. Hij bleef doorgaan en ze

te blijven kijken naar wát je deelt en wat

raakte steeds meer verstrikt. Uiteindelijk

je uitstraalt. En die volgers, ken je ze echt?

moest ze seksuele handelingen uitvoeren.

Wil je dat ze alles van jou weten? Staat je

Super heftig. Moet je je voorstellen dat je

profiel op openbaar?”

dat moet uitvoeren met mannen die jij niet
kent. Wat een trauma!”

Scharlaken Koord wil jongeren helpen om weerbaarder te worden
in seksualiteit en relaties. Zodat zij hun grenzen beter kunnen
aangeven en voor zichzelf durven op te komen. José Hammenga
(33 jaar) werkt bij Scharlaken Koord en geeft lessen over
loverboys en seksualiteit. Dit doet ze meestal op scholen.
We stelden haar een aantal vragen hierover.

WAT ZOU JE DE BELLE-MEIDEN
MEE WILLEN GEVEN?

LOVERBOYS ZOEKEN
SLACHTOFFERS TOCH VAAK
OP OPENBARE PLEKKEN OP?

“Heb je geen goed gevoel bij een jongen?

“Dat kan, maar toch zien we dat ze vooral

de checklist voor het herkennen van een

actief zijn op social media. Daarop staat

loverboy. Nodig je vriend ook eens thuis uit

al zoveel info. Waar zit ze op school, wat

en leer ook zijn omgeving goed kennen.”

Dan klopt dat gevoel vaak. Denk aan
de roze bril. Kijk eens op onze site naar

wat kun je doen?
ROZE BRIL

een opa en oma die, terwijl ze al zo

Ken je dat? Dat je verliefd bent en dat

lang samen zijn, zo leuk zijn samen?

je alles aan hem leuk vindt? Dat je niet

Waarom vind je ze zo cute? Wat werkt

kunt bedenken wat er niet leuk aan hem

er zo goed? Als je dat weet, dan weet

is? Maar een paar maanden later, als

je wat jij belangrijk vindt in een relatie!

je verliefdheid over is, denk je #hoedan

Check ze maar eens ;).

WAT IS EEN LOVERBOY?

over mijn uiterlijk zijn terwijl het bij jou

;) Dat komt door die roze bril. Tijdens je

“Een loverboy is een mensenhandelaar.

onzekerheid over je thuissituatie kan zijn.”

crush heb je deze op en lijkt alles perfect.

SEXTING EN SEXTORTION

Niet gek dus dat je omgeving soms beter

Sexting is het delen en verspreiden van

weet hoe het echt is. De mening van je

seksueel getinte foto`s op social media

vrienden en ouders zijn belangrijker dan

(bijv. whatsapp). Dit kan een foto van

je denkt, zij dragen die roze bril niet.

zowel een jongen als een meisje zijn. Bij

Hij probeert een meisje zover te krijgen
beter van te worden. Hij gebruikt daarvoor

DUS HET KAN IEDEREEN
GEBEUREN?

verleidingstechnieken, chantage en/of

“Door de verhalen die ik gehoord heb, snap

geweld.”

ik steeds beter hoe makkelijk het fout kan

om seks te hebben voor geld, om daar zelf

WELKE MEISJES WORDEN
SLACHTOFFER?
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anoniem blijven en met veel meiden

vertrouwde hem. Maar daarna dreigde

vriend. Ze stond daar sexy gekleed op. Ze

DAAR TRAP IK ECHT
NIET IN…

hoe kleedt ze zich. Bovendien kan je zelf

CUTE COUPLE

waarvan ik dacht: dit had mij ook kunnen

Heb jij ook zo`n vriendin die super-

het verder doorsturen van deze beelden

gebeuren. Gelukkig zijn er ook signalen

cute is met haar vriend? Of misschien

strafbaar is?

“In de lessen vraag ik wel eens: ‘Wie van

en kun je je voorbereiden op een relatie.

jullie is er wel eens onzeker?’ Een flauwe

Wat vind jij bijvoorbeeld belangrijk in een

vraag, want dat zijn wij allemaal. Een

relatie? Wat wil jij wel en wat niet? Met wie

loverboy weet dat onzekere deel van

durf jij alles te bespreken? Ook als het niet

jou op te sporen en daar misbruik van

goed gaat? Het is goed om daar over na te

te maken. Bij mij kan het onzekerheid

denken voordat je een relatie krijgt.”
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sextortion wordt iemand gechanteerd of

gaan. Ik heb te veel voorbeelden gehoord

TEKST: JOSÉ HAMMENGA

bedreigd met deze beelden. Wist je dat

WIL JE MEER WETEN OVER DEZE ONDERWERPEN OF EENS DAAROVER PRATEN MET IEMAND?
Kijk dan op de website van Scharlaken Koord: www.scharlakenkoord.nl
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