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Een jaar geleden liep hbo-student 
Tara (22) naar de parkeerplek bij 
haar school om te worden opge-
haald voor haar tweede date met 

Ruud. Ze ritste nog even haar weekendtas 
open die ze de vorige avond zorgvuldig had 
ingepakt. Om te checken of ze alles bij zich 
had. Haar avondoutfit, een aansluitende 
broek waarin haar billen goed te zien zijn 
en een hooggesloten top en leren laarzen. 
Sexy, speels en ook stoer. Voor de nacht 
een kimono en een zwart doorschijnend ne-
gligé met kant, speciaal voor deze gelegen-
heid gekocht en in haar toilettas had ze een 
pak condooms gestopt. In haar lijf voelde ze 
een gezonde spanning. Zenuwachtig was ze 
niet, dat was ze wel voor hun eerste ontmoe-
ting. Ze hadden elkaar online leren kennen 
en ze had een goed gevoel bij hem, maar je 
weet natuurlijk nooit of die klik er in reallife 
ook is. Tijdens die eerste ontmoeting gingen 
ze samen wandelen. Het klikte, ze planden 
een vervolgdate en spraken duidelijk af wat 
ze zouden doen. Ruud zou haar mee uiteten 
nemen en daarna zouden ze in een hotel sex 
hebben waarbij hij haar zou domineren. 

Overgewaaid uit Amerika en in opkomst in Nederland: 
sugar dating. Jonge vrouwen die zich financieel laten 
verwennen door een meestal oudere, welgestelde 
man in ruil voor gezelschap. Een goede, bevredigende 
deal voor beide partijen of verkapte prostitutie? Een 
sugar daddy en baby doen een boekje open. 
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Tara en Ruud leerden elkaar kennen op su-
gardaters.nl. Ruud, een 51-jarige consultant, 
kwam daarmee in aanraking via een kennis 
die sugar daddy was. Het concept van su-
gar dating: de sugar daddy – meestal wel-
gesteld, meestal man – verwent de sugar 
baby – meestal jong, meestal vrouw – met 
cadeaus en geld in ruil voor gezelschap. Hij 
betaalt dus voor haar gezelschap, niet voor 
sex. Tenminste: dat is het idee. De praktijk 
wijst vaak anders uit. Ruud: ‘Ik denk dat vrij-
wel iedere sugar daddy er in eerste instantie 
in stapt vanwege sex, net zoals vrijwel iede-
re sugar baby erin stapt voor geld en goe-
deren.’ Maar, nuanceert hij, dat is niet het 
enige: ‘In een serieuze suikerrelatie draait 
het om allerlei dingen, zoals mentorschap, 
immateriële steun, samen avonturen bele-
ven en genieten van de mooie dingen des 
levens. En meestal sex, ja. Maar dat hoeft 
niet. Welke elementen een rol spelen, is in 
elke suikerrelatie weer anders.’

/OPMARS
Het fenomeen sugar dating is overgewaaid 
uit Amerika (hoe kan het ook anders) en 
aan een opmars bezig in Nederland. Er zijn 
hier verschillende sites en apps waarop su-
gar babies die wel een zakcentje kunnen 
gebruiken en sugar daddies, worden ge-
matcht. Sugardaters.nl zag zijn ledenaantal 
groeien de afgelopen jaren. In Nederland 
zijn er momenteel ruim dertigduizend ge-
bruikers. Waarvan 56 procent sugarba-
bies, 21 procent sugar daddies, 18 procent 
boytoys en 5 procent sugarmamma’s – ja, 
er zijn vrouwen die willen betalen voor het 
gezelschap van een aantrekkelijk jong ding, 
en er zijn ook gay sugarrelaties. De gemid-
delde leeftijd van een sugar baby is 23, een 
sugar daddy is bijna twee keer zo oud: 42. 
Ook datingsite SeekingArrangement ziet 
een stijgende lijn in het aantal leden. Ze 
zeggen meer dan twintig miljoen actieve 
leden wereldwijd te hebben. Nederland telt 
ruim 52 duizend suikernichtjes en bijna vier-
duizend suikerooms. Deze cijfers zijn afkom-
stig van de sites zelf en kunnen niet worden 
geverifieerd. Onafhankelijke cijfers over het 
aantal sugar daters zijn er nog niet: het is 
(nog) een onontgonnen onderzoeksgebied. 
Maar feit is wel dat er steeds meer websites 
bijkomen om de suger daters te bedienen. 

/SEX IN STUDENTENHUIS
Ruud schreef zich begin vorig jaar in met 
een duidelijk doel voor ogen: geile porno- 
sex met leuke jonge vrouwen. Hij houdt van 
jonge vrouwen: ‘Vanwege hun ongedwon-
genheid en openheid. Ze zijn gretig naar 

“IK VIND OUDERE  
MANNEN INTERESSANTER 

DAN MANNEN VAN MIJN 
EIGEN LEEFTIJD”

“HIJ ZEI DAT-IE GRAAG  
VROUWEN DOMINEERDE.  

IK WILDE WETEN WAT  
HIJ BEDOELDE”
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De namen Tara en Ruud zijn 
vanwege privacyredenen  
gefingeerd. 

allerlei ervaringen, zowel op seksueel vlak 
als persoonlijke ontwikkeling.’ Maar hij is 
realistisch over zijn kansen op de gewone 
datingmarkt. ‘De interesse van die leuke, 
jonge, knappe vrouwen op Tinder voor een 
51-jarige man zoals ik, is niet erg groot.’ Op 
een sugardatingwebsite zijn de succeskan-
sen om zo’n gewillig jong blaadje te vinden 
aanzienlijk groter. 

Maar wáár ligt de grens tussen sugar da-
ten en prostitutie? Soms is er geen verschil 
tussen, zegt ervaren sugar dater Ruud. Hij 
legt uit: ‘Er zijn twee kanten van het sugar-
datingspectrum: aan de ene kant is er pure 
prostitutie door amateur-escorts en aan 
de andere kant zit de klassieke suikerrela-
tie: de man die het leuk vindt om met jon-
ge vrouwen om te gaan, te verwennen, te 
helpen bij de ontwikkeling. Daartussen zit 
van alles, van oplichters tot verhulde vor-
men prostitutie.’ Ruuds eerste ervaring viel 
in de laatste categorie. ‘Ik raakte aan de 
praat met een meisje van 19 die voorstelde 
om sex te hebben voor driehonderd euro. 
Betalen voor sex vind ik prima. Het is duide-
lijk: het bevredigen van elkaars behoeften 
zonder verplichtingen. We hadden sex in 
haar studentenhuis.’

/ENGERDS
Met Tara kreeg hij een heel andere sugar- 
ervaring. Zij had zich vorig jaar uit nieuws-
gierigheid ingeschreven als sugar baby: 
‘Ik zag het als een avontuur en hoopte op 
spannende dates. Oudere mannen vind ik 
interessanter dan jongens van mijn leeftijd. 
Zij hebben meer mensenkennis, levenserva-
ring, meer meegemaakt.’ Ze merkte al snel 
dat het aanbod van sugar daddies enorm 
uiteenloopt. ‘Er zitten engerds tussen die 
meteen beginnen over anaal en spuiten 
in je gezicht – die filter ik er meteen uit. 
Daarnaast zijn er mannen die sex willen en 
bereid zijn daarvoor te betalen, en degenen 
die enkel gezelschap zoeken, of doen alsof. 
Er zijn getrouwde mannen te vinden, maar 
ook single mannen die een verzetje zoe-
ken.’ Tara reageerde op Ruuds profielnaam 
‘Subseeker’: hij zocht iemand die onderda-
nig is. Tara: ‘Ik was benieuwd wat hij nou 
zocht en legde contact.’ Het voelde meteen 
goed, zegt Ruud: ‘We deelden interesses, 
gevoel voor humor, konden elkaar vinden 
op spiritueel vlak. En wat betreft seksuele 
voorkeuren zaten we op één lijn.’

/BILLENKOEK
Hun tweede date was erg geslaagd. Tara: 
‘Deze duurde van vrijdag tot en met zon-

dag. We aten twee avonden in een sterren- 
restaurant, wandelden, spraken uitbundig 
over van alles en nog wat en hadden sex in 
de hotelkamer. Ik pijpte hem op m’n knieën 
terwijl ik hem aankeek met een onschuldi-
ge blik in afwachting van zijn ‘bevelen’. Hij 
bond mijn handen op mijn rug, ketende me 
aan het bed, noemde me zijn sletje of hoer-
tje en trok me aan mijn haren terwijl hij me 
stevig van achteren nam en hard op mijn 
billen sloeg. Dwingend en vrij hardhandig 
manoeuvreerde hij me telkens in een ande-
re positie. Als ik niet snel genoeg reageerde 
sprak hij me streng toe, waarop ik ant-
woordde met een nederig “sorry meneer”.’ 
Dit beviel haar. ‘In allerlei soorten relaties 
heb ik normaal gesproken altijd controle, ik 
ben altijd in charge, het voelde goed om me 
tijdens de sex eens volledig te kunnen over-
geven en alles los te kunnen laten. Na de 
sex was Ruud weer heel lief en zorgzaam.’ 
Op zondag gaf Ruud haar 1.000 euro cash. 
‘Echt kicken, om geld te krijgen voor zo’n 
gaaf weekend’, vindt Tara. En zo begon hun 
suikerrelatie. Maandelijks ontving Tara een 
toelage van 500 euro van Ruud. Ook kreeg 
ze een creditcard om studieboeken van 
te kopen. Hij legde haar in de watten. Ze 
gingen geregeld uiteten, cocktails drinken 
– altijd op zijn kosten natuurlijk. En hij gaf 
haar cadeaus: schoenen, een iPhone, een 
museumjaarkaart. Ze zagen elkaar wekelijks 
en belden dagelijks. Tara: ‘Hij hielp me soms 
met schoolopdrachten, coachte me.’ 
Maar hun relatie compliceerde want er kwa-
men gevoelens bij kijken.  Ruud: ‘Onze rela-
tie had allerlei elementen. Tara heeft geen 
vader meer en ik was een soort vaderfiguur 
die haar steunde, verzorgde. Ik was een 
beste vriend, mentor, lover én sugar dad-
dy. Dat werd ingewikkeld.’ Hun suikerre-
latie ging over in een vriendschap. Ze zijn 
onlangs samen, als vrienden, naar Egypte 

gegaan. Zonder sex en Tara betaalde zelf 
voor haar reis.
 
/250 EURO PER DATE
Ruud heeft sindsdien meerdere geslaagde 
dates met andere sugar babies gehad, maar 
is ermee gestopt want hij heeft er 
al voldoende uitgehaald: ‘Ik heb 
een fantastisch jaar gehad. Ik 
heb nieuwe vrouwen leren 
kennen, ben weer veel erva-
ringen en een vriendschap 
met Tara rijker.’ 
Die nu aan het back-
packen is door Europa. 
Mede gefinancierd door 
haar meest recente su-
gar daddy. Een vijftiger 
met wie ze zoent zon-
der tong en geen sex 
heeft. Want ze heeft 
intussen een vriend, 
die het prima vindt 
dat zijn vriendin een 
sugar baby is, maar 
dan zonder sex. 
Tara: ‘Die sugar 
daddy wil meer, 
maar hij zegt dat 
mijn gezelschap 
waardevol i s . 
Daarom betaalt 
hij me 250 euro 
per date. Zo zie 
je maar: sugar 
daten zonder 
sex, het is een 
uitzondering, 
maar  komt  
wel voor.’ 

TIPS VOOR  
DE SUGAR DADDY

> Maak duidelijke afspraken,  
óók over verwachtingen;

> Maak nooit geld over aan een  
sugar baby die je niet kent; 
> Wees lief, zorgzaam en 

 respectvol en besteed geen  
tijd aan sugar babies  die dat  

niet naar jou toe zijn.

 TIPS VOOR  
DE SUGAR BABY

> Spreek de eerste keer af 
in een openbare gelegenheid 

en zorg dat een vriendin zijn foto, 
naam en contactgegevens heeft; 

> Wees duidelijk in je verwachtingen; 
> Realiseer je dat het toch een vorm 
van prostitutie is: ‘Het is easy money 
dat je snel weer uitgeeft. Dat is in het 

begin leuk, maar als je niet oppast, 
kan de grens tussen sugar daten en 

prostitutie vervagen en word je 
misschien verder de prostitu-
tiewereld ingezogen’, waar-

schuwt Ruud. 

“IK HOU VAN  
JONGE VROUWEN:  
ZE ZIJN GRETIG”


