
fen~a Kasper (50) is manager van onder andere 
uln ade Mol. Daarnaast schrijft ze romans. 
llaar meuwste boek 'Chimaere - M d

. h ,. aar mettwee
geZlC ten lzgt net in de winkel. 

Beste boek: "Stieg Larssons 

Mi/lenium-trilogie en Peter James' 

Doodsimpel." 

Beste film: "The Notebook. Ik 

ben niet zo romantisch, maar dit 

verhaal vond ik z6 aandoenlijk." 

Beste beautyproduet: "Oe dag

creme van La Prairie, door een 

vriend aangeraden om rimpelloos 

door het leven te gaan." 

Beste re<ept: "Voigens mijn 

dochter is dat Martini-kip. Vooral 

de saus is heerlijk, al bevat hij 

duizenden calorieen, haha!" 

Beste vakantJebestemming: 

"Malediven voor een week, anders 

mijn huisje aan de (osta Blanca." 

Beste piek om te tezen: "In een 

hangmat." 

Beste televlsleprogramma: 

"Ik probeer iedere zondagavond 

thuis te zijn voor de ouitse serie 

Tatort, anders neem ik het op. 

Een klassieker waarmee ik in 

mijn geboorteland ouitsland 

ben opgegroeid." 

Beste dleet: "oagelijks een 

halfuur sporten." 

Beste gadget: "Oe iPad. Met mijn
 

Blackberry kan ik ook op internet,
 

maar dan zijn de lettertjes zo klein.
 

Op de iPad kan ik tenminste alles
 

goed lezen."
 
Beste. zaterdagavondbesteding:
 

"Uit eten gaan met vriendinnen."
 

Beste kledingstuk: "Eigenlijk
 

altijd het kledingstuk wat ik net
 

heb gekocht. Op dit moment is
 

dat een jurk met een heel mooi
 

decollete:'
 

Beste goede doel: "Oe Voedsel


bank. Oe meeste goede doelen
 

richten zich op de oerde Wereid,
 

terwijl er in ons land ook heel
 

veel mensen zijn die het moeilijk
 

hebben."
 

Beste levensmotto: "Geniet van
 

het leven en lach elke dag:'
 

Beste wat lk ooit heb gedaan:
 

"Met mijn man naar Nederland
 

verhuizen."
 

Beste winkel: "Raak in Amster


dam. oaar weten ze precies wat ik
 

leuk vind. Ze zoeken het zelfs voor
 

me uit. Gelukkig maar, want ik
 

hou niet echt van winkelen."
 

2 %
 
van de vrouwen huilt tijdens een 
ruzie met haar man sonlS expres 

Oill haar zm te krijger .. , 
Doe ook mee aan onze poIl op WWW.VIOUW.nl 

DATEN 
I " . '.,

metVR UW I
,

./.
• I':'

Onlangs kon u zich opgeven voor een date met onze , ~ '~/.",;,. 
....... ,( - I


single mannen. Frans (55), freelancer in marketing en sales, 

koos voor financieel controller Marjon (40). En, hoe was de date? 

Waarom hij/zij...
 
Frans: "Alles klopte aan Marjon.
 

Ze is lang en sport veel, wat ik heel
 

belangrijk vind in een vrouw."
 

Marion: "Frans is een sportieve man
 

met een leuke uitstraling. In zijn
 

profielschreef hij dat hij houdt van
 

Japans eten en Italiaanse wijnen.
 

oaar kun je mij 's nachts ook voor
 

wakker maken."
 

Eerste indruk... 
Frans: "Ik zag direct dat ik een goede 

keuze had gemaakt. Het klopte en 

klikte meteen." 

Marion: "Hij kwam precies zo over 

als ik had verwacht na het zien van 

het filmpje op internet." 

Deavond... 
Frans: "Het was een heelleuke
 

avond. Marjon is niet alleen mooi,
 

maar ook intelligent."
 

Marion: "We hebben uitgebreid
 

gegeten en gezellig gepraat. Frans is
 

een charmante man en lekker actief."
 

Gespreksstof... 
Frans: "We hebben het gehad over 

het leven, de kinderen, vrije tijd en 

vakantie.. ." 

Marion: "Maar ook over werk en 

onze vorige relaties. We hadden veel 

overeenkomsten:' 

Wat tegenviel... 
Frans: "Marjon is soms wat onzeker. 

oat had ik niet verwacht van zo'n 

mooie vrouw." 

Marion: "Niets, hij is zelfs lang 

genoeg! Ik ben 1.79 meter en als 

ik hakken draag zijn veel mannen 

kleiner dan ik." 

Het afscheid... 
Frans: "Ik heb haar naar het station 

gebracht, waar we onze contact· 

gegevens hebben uitgewisseld." 

Marion: "Frans heeft me afgezet bij 

het station, ik moest de volgende 

dag weer vroeg werken. Maar we 

hebben afgesproken dat we nog een 

keer zouden daten." 

De conclusie... 
Frans: "Ik heb er absoluut een goed 

gevoel bij. We hebben elkaar pas 

een keer gezien, maar ik denk wel 

dat we bij elkaar passen." 

Marion: "Ik vind het moeilijk om na 

een date al conclusies te trekken, 

maar ik wil zeker een keer verder 

praten met Frans." 

Vervolgafspraak... 
Frans: "We sms'en nog af en toe.
 

Binnenkort komt ze waarschijnlijk
 

een keer naar Amsterdam voor
 

een feestje."
 

Marion: "Omdat ik ziek ben geweest
 

is er nog geen afspraak gemaakt,
 

maar wie weet gaan we binnenkort
 

een keer squashen of wandelen."
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