
Wat is je favoriete ijsje? 
Je mag 3 wensen doen,  

wat wens je? 
Als je de loterij wint dan … 

Waar ter wereld wil je het 

liefst wonen? 

Wat is je favoriete feestdag? 
Wat zou je graag met je  

familie gaan doen? 

Wat zou je graag met je 

vrienden gaan doen? 
Wat maakt je boos? 

Als  je 22 bent dan... 
Je bent een goede vriend, 

omdat... 

Als ik jou was, wat zou ik dan het 

leukst vinden aan mezelf? 

Waar wil je graag  

op vakantie? 

Welke tijd van je jaar vind je 

het fijnst? 

Omschrijf jezelf in  

3 woorden. 
Waar weet je veel van? 

Waar kun je altijd  

om lachen? 

Wat doe je graag  

in het weekend? 

Wat vind je echt niet leuk 

om te doen? 
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Wat vind jij jouw slechtste 

eigenschap? 
Wat was je laatste leugen? 

Met wie moet je eigenlijk 

nog iets uitpraten? 

Waar ben je heel erg bang 

voor? 

Wat vind je super vies? Waar word je altijd blij van? 
Wat bewonder jij in je  

medespelers? 

Wat vind jij het allerlekker-

ste? 

Heb je weleens iemand ge-

pest? 

Waar kan je heel erg kwaad 

om worden? 

Doe je je wel eens anders 

voor dan je bent? 

Wat vind jij jouw beste   

eigenschap? 

Waar heb je een enorme  

hekel aan? 

Vertel iets waar je je erg 

over schaamt. 
Wat durf je niet? 

Waar heb je NU heel  

veel zin in 

Waar ben je weleens  

jaloers om? 

Waar zou je NU het liefst 

willen zijn? 
Wat vind jij super irritant? 

Wanneer was je voor het 

laatst super gelukkig? 

Wat is je grootste blunder 

ooit? 

Waarom heb je voor het 

laatst gehuild? 
Waar ben je trots op? Waar ben je goed in? 

Wat is jouw grootste 

droom? 
Waar ben je dol op? 

Noem een eigenschap van jezelf 

die je zou willen veranderen. 

Noem één ding waar je spijt 

van hebt. 

Wat was je laatste goede 

daad? 

Wat vind je het leukst aan 

de persoon links van je? 

Wanneer ben je trots op  

jezelf? 
Noem iets wat je dierbaar is. 

Wat vind je absoluut niet 

leuk? 
Omschrijf jezelf. Wat is je favoriete kleur? Wat is je favoriete film? 


