
Met elkaar trouwen zonder 
dat je elkaar hebt gezien? 

Of met iemand op reis 
op basis van alleen een 
leuke stem? We kijken 
maar wat graag naar 

datingprogramma’s op 
tv, maar leiden ze ook 
tot echte liefde? Deze 

drie stellen kunnen daar 
volmondig ‘ja’  

op antwoorden.  
tekst KARIN KOOLEN fotografie STEF NAGEL

 visagie PETRA NEUMANN
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Ik had alleen haar 
STEM gehoord, maar 
wist dat ze LEUK was

ELINE BLITZBLUM (juf in opleiding) en 
ROBIN (creative director, allebei 54) 
leerden elkaar in 1991 kennen via 
datingprogramma Op Goed Geluk.  
Ze zijn inmiddels 25 jaar getrouwd  

en hebben twee kinderen (24 en 23).
 
HIJ: “Bij Op Goed Geluk zag je elkaar niet als je vragen stelde, 
maar ik wist dat ze leuk was. Ik voelde een sterke intuïtieve 
klik. De andere twee vrouwen gaven ook leuke antwoorden, 
maar ik heb geen moment gedacht om voor hen te kiezen.”
ZIJ: “Toen de waaier openging, dacht ik: ben ik wel wat hij 
had gehoopt. Dat vroeg ik ook: ‘En... bevalt het een beetje?’” 
HIJ: “Ik vond haar meteen leuk. Grappig eigenlijk; toen een 
vriend voorstelde om aan het programma mee te doen, 
riep ik om het hardst dat het niks voor mij was. Toch gaf 
ik mezelf op. Dan hield ik er in ieder geval een vakantie aan 
over, want die kreeg je erbij.”
ZIJ: “Robin bracht me die avond naar mijn ouders in Laren, 
hij moest toch die kant op. Daar zaten mijn ouders en vrien-
den, dus dat was meteen een vuurdoop voor hem, haha! 
Stonden we samen onze make-up eraf te wassen in de bad-
kamer van mijn ouders. Zo heerlijk huiselijk en gewoon. De 
dag erna zouden we naar Bonaire vliegen. Mijn vader zei: 
‘Hou je hoofd koel, Eline.’ Maar ik stuiterde van enthousias-
me. Tijdens de lange vlucht hebben we alleen maar gepraat.”
HIJ: “Die vakantie was heerlijk. Zo mooi en romantisch. We 
waren zo verliefd! Ik was destijds nogal oppervlakkig bezig, 
deed waar ik zin in had en dacht niet te veel na. Door Eline 
ben ik serieuzer en volwassener geworden. Ook door haar 
familie; haar ouders hebben een goede invloed gehad, ze 
hebben me intellectueel op een leuke manier uitgedaagd.”
ZIJ: “Ik was zonder Robin vermoedelijk in mijn studenten-
kring blijven cirkelen en getrouwd met een studievriend.  
Ik was de enige met een vriend die niet had gestudeerd, 
maar iedereen vond hem zo leuk. Robin staat ergens voor 
maar is ook een knuffelbeer. We hebben een beetje van 

elkaar gekregen, dat maakt ons zo sterk. Al snel trok ik 
bij hem in. Ik ging achter de liefde aan, mijn carrière-
drive stopte een beetje. Een paar maanden later vroeg 
hij me ten huwelijk. Eigenlijk wilden we 19 mei trou-

wen, precies een jaar na de uitzending, maar het werd 
de 22e.”

HIJ: “Wat onze kinderen ervan vinden? Ze dachten dat we 
triest en wanhopig moesten zijn om aan zo’n programma 
mee te doen, haha. Maar wij vonden het gewoon een leuk 
avontuur. We waren allebei niet op zoek en hadden ook 
geen verwachtingen.”
ZIJ: “Het heeft echt zo moeten zijn. Ik geloof dat sommige 
dingen in het leven uitgestippelde paden zijn. Er hing letter-
lijk een gevoel in de lucht. Toen die waaier openging,  
was het meteen goed!” ▼
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We mochten 
niet met elkaar GEZIEN 

worden, maar we  
waren zo VERLIEFD

LOES VAN DER KIEFT en JOS JAN DE RUIG  
(allebei 68 en gepensioneerd)  
leerden elkaar vorig jaar kennen 
via Hotel Romantiek, een program-
ma waarbij 24 zestigplussers naar 

Zwitserland afreisden om de liefde te vinden.

HIJ: “Ik zag een oproepje op Facebook dat ze nog mannen 
zochten en gaf me op. Wat had ik te verliezen?”
ZIJ: “Mijn man was overleden. Alleen de deur uitgaan zag ik 
niet zitten en zodoende zat ik al vier jaar thuis. Uiteindelijk 
spanden mijn dochters samen en gaven me op voor 
het programma. Ik dacht: ik word toch niet uit- 
gekozen... Maar ik mocht mee naar Zwitser-
land! En toen maakte ik kennis met Jos. Leuke 
man, dacht ik. Maar de dag erna bekeek hij 
me niet meer, was hij in de weer met een 
andere vrouw. Stik erin, dacht ik.”
HIJ: “Ik vond Loes heel leuk, maar ze was 
ook 43 jaar getrouwd geweest en dan heb je 
toch een beschermd leven gehad. Na mijn 
scheiding heb ik juist veel relaties en one-
nightstands gehad. En ik ben verslaafd 
aan alcohol geweest. Dat wilde ik haar 
besparen. Al ben ik de laatste twintig 
jaar veel serieuzer geworden, hoor.”
ZIJ: “Toen we samen moesten 
koken, bleken we goed op elkaar 
ingespeeld. Later die avond vroeg 
Jos mij ten dans en dat ging ook 
heel fijn. Soms vond ik ’m ook een kwal 
hoor; zo zelfverzekerd en alles zeggen wat in 
hem opkomt. Op een gegeven moment hadden 
we ‘vrij’ en hebben we uren in een alpenwei zitten 
praten. Daarna spraken we af: we zetten elkaar op 1.”
HIJ: “Ik voelde een enorme verbinding met Loes en het  
vertrouwen was ook groot. Eenmaal thuis mochten we niet 
samen worden gezien omdat de uitzendingen nog moesten 
beginnen. Lastig, want we waren inmiddels heel verliefd!”
ZIJ: “Eerst dacht ik: dit kan niets worden. We zijn zo ver-
schillend. Maar we zijn echt verliefd. Nee, 
we wonen niet samen. Vrijdags komt Jos 
naar mij toe, dan doen we samen bood-
schappen voor het weekend en maken we 
plannen voor de dagen erop. Het is wennen, 
weer een man over de vloer. Een tijdje 
geleden hadden we een eerste ‘gedoetje,  
maar daar zijn we beter uitgekomen.”
HIJ: “De toekomst? Die kun je op onze leef-
tijd niet meer plannen. Maar we genieten 
van elkaar. Dat ik dit nog mag meemaken 
op mijn leeftijd, met zo’n mooie vrouw. Waanzinnig!”
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Ik zag hem 
voor het  

ALTAAR en 
dacht: hij is 

nog KNAP ook!

CHANTAL VAN DER 
LIEFVOORT (verzor-
gende IG) en NIKOLAI 
KLIJNOOT (recruiter/
zanger bij Ook Tof, 

allebei 29) werden verliefd dankzij Married at 
First Sight in 2016. Ze ontmoetten elkaar pas 
voor het altaar maar zeiden volmondig ‘ja’. 
Inmiddels wonen ze samen.

ZIJ: “Ik was niet op zoek naar een relatie, 
maar een vriendin had me stiekem opge-
geven. Ineens stond Peter van de Vorst in 
de woonkamer: hij had een man voor me! 
Toen werd het wel echt. Dat we zouden 
trouwen vond ik geen drempel. Het was 
goed geregeld, met huwelijkse voorwaar-
den, de scheidingspapieren lagen al klaar.”
HIJ: “Ik was opgegeven door mijn broer, 
schoonzus en moeder en zag het eigenlijk 
als een dolletje. Maar toen ik Chantal voor 
het eerst zag voor het altaar, kon ik alleen 
maar zeggen: ‘WAUW!’”

ZIJ: “Wetenschappers zouden ons matchen 
en ik was zo benieuwd wie ze voor me had-
den uitgekozen. Ik moest allerlei maffe 
tests doen, bijvoorbeeld aan shirts ruiken 
waar mannen drie nachten in hadden ge-
slapen – bij sommige ging ik bijna over 
mijn nek. Maar als je iemand lekker vindt 
ruiken, vind je diegene ook aantrekkelijk. 
Toen ik Nikolai zag, dacht ik: hij is nog 
knap ook! En heel aardig, we hadden 
gewoon een klik. Tijdens onze huwelijks-
reis in Tenerife hadden we het zo leuk en 
gezellig. Echt als een getrouwd stel!”
HIJ: “Er zat best wat tijd tussen de opname 
en uitzending. Intussen waren wij al een 
stel. Werden we ineens aangesproken in 
een restaurant: ‘O gelukkig, jullie zijn nog 
samen...’” 
ZIJ: “Na de opnames hadden we in een gat 
kunnen vallen. Maar wij hadden het geluk 
dat we relatief ver uit elkaar woonden en 
elkaar alleen in de weekenden zagen. Zo 
hielden we allebei ons eigen leven.”

HIJ: “Maar ik was na een paar dagen al gek 
op Chantal en twee weken later was ik echt 
smoorverliefd. Een huwelijk zorgt er toch 
voor dat je de moeite neemt elkaar te leren 
kennen en er wat van te maken. Al was dat 
met Chantal niet moeilijk…”
ZIJ: “Tuurlijk botsen we ook; ik ben soms te 
meegaand en een tikje onzeker, Nikolai kan 
juist weer bot zijn. We kunnen samen goed 
knallen, maar we praten het altijd uit. We 
leren van elkaar, passen heel goed samen. 
Als je mij een paar jaar geleden had verteld 
dat ik nu getrouwd zou zijn, had ik je vier-
kant uitgelachen. Maar wat was het een 
mooi avontuur. En daar hebben we samen 
de liefde aan overgehouden. Ons avontuur 
is nog lang niet voorbij.”
HIJ: “Op een dag vraag ik haar weer. Dan 
ga ik op één knie en trouwen we gewoon 
weer, met alles erop en eraan. Ik hoop dat 
Chantal dan ook mijn naam gaat dragen. 
Een kindje? Als het ons gegund is... heel 
graag!”  ■ 
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