
Iedere deelnemer aan dit spel krijgt een pen en dit enquêteformulier. Je krijgt de 
opdracht om in 20 minuten tijd zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen van 
anderen bij de uitspraken die op dit papier staan. Aan het eind van het spel bekijken 
we wie de minste en wie de meeste namen heeft verzameld.  
 
 

Vraag Naam 
Ben je weleens blijven zitten?   
Was je goed in wiskunde op school?   
Ben je vroeger veel gepest op school?   
Ben je vroeger weleens uit de klas gestuurd?   
Ben je nog bevriend met je hartsvriend(in) van de lagere 
school?   
Heb je een reünie van je lagere school gehad?   
Heb je weleens gezoend/ een relatie gehad met een 
klasgenoot?   
Ben je van studie gewisseld?   
Heb je in het buitenland gewerkt?   
Woon je binnen een straal van 3 km van je opleiding?   
Ben je voor invoering van de sociale dienstplicht?   
Leef jij om te werken?   
Werk jij om te leven?   
Zou je een eigen bedrijf willen beginnen?   
Wil je graag in het buitenland werken?   
Wil je na 4 weken vakantie dolgraag weer aan het werk?   
Ga je met het openbaar vervoer naar je werk?   
Beb je een auto?   
Ben je ouder dan 20 jaar?   
Herken je weleens iets van jezelf in een ander?   
Maken kleren de jongen of het meisje?   
Word je weleens zo boos dat je alles kapot wil maken?   
Zijn er mensen die pas gelukkig zijn als anderen zich 
ongelukkig voelen?   
Ben jij pas gelukkig als anderen om je heen gelukkig zijn?   
Word je pas gelukkig als je doet waarin je zin hebt?   
Kan jij iemand helpen om gelukkig te worden?   
Ben je pas gelukkig als je jezelf bent?   
Bestaat volmaakt geluk?   
Mogen mannen nieuwsgieriger zijn dan vrouwen?   
Vind je dat arme mensen een zinloos bestaan hebben?   
Geloof je in jezelf?   



Heb jij een burgerlijke geest?   
Geef jij je leven een negen of hoger voor je leven?   
Geef jij jezelf een 6 of minder voor je leven?   
Wil je liever dat je vrienden aardig tegen je doen in plaats van 
dat ze de (niet zo leuke) waarheid tegen je zeggen?   
Kun je goed samenwerken?   
Maak jij goede voornemens voor het nieuwe jaar?   
Zou een week uit meer uren moeten bestaan?   
Hou je van hobbies?   
Speel je vals met spelletjes?   
Is meedoen belangrijker dan winnen?   
Maak je met je mobiel foto’s van voorbijgangers?   
Houd je van dansen?   
Houd je van televisie kijken?   
Houd je van lezen?   
Doe je aan een balsport in competitieverband?   
Doe je aan paardrijden?   
Kijk je meer tv dan je sport?   
Ben je lid van een sportschool?   
Kun jij tegen je verlies?   
Is topsport gezond?   
Hebben de rijke mensen vroeger gewonnen en de arme 
mensen verloren?   
Houd je het liever gezellig ten koste van verliezen?   
Houd je van denksporten?   
Houd je van sporten waarbij snelheid een rol speelt?   
Vind je schaken topsport?   
Ben je bang voor het nieuwe en onbekende?   
Houd jij van sportieve vakanties?   
Ben jij in alle provincies van Nederland geweest?   
Is reizen hetzelfde als vakantievieren?   
Wil jij op wereldreis gaan?   
Heb je weleens iets gestolen?   
Heb je vroeger een beugel gehad?   
Ben je bang voor spinnen?   
Neem jij gemakkelijk beslissingen?   
Zou je beroemd willen zijn?   
Zou je graag dingen willen doen die niemand anders durft?   
Kan je iets wat anderen niet kunnen?   
Zou je een mensenredder willen zijn?   



Zou je ingevroren willen worden en over 50 jaar weer in de 
wereld worden gezet?   
Ben je gelovig?   
Geloof je in reïncarnatie?   
Heb je nog 2 opa’s en oma’s?   
Ben je enigst-kind?   
Ben je oudste kind?   
Zijn je ouders gescheiden?   
Ben je kind uit een 2e huwelijk?   
Ben je extravert?   
Ben je introvert?   
Beb je een skelter (gehad)?   
Heb je vroeger een brommer gehad/ nu een brommer?   
Houd je van techno?   
Houd je van rock-muziek?   
Houd je van metal-muziek?   
Ben je weleens naar een concert in de Arena geweest?   
Bespeel je een instrument?   
Ben je vegetarisch?   
Ben je weleens geopereerd?   
Heb je gaatjes in het tanden?   
Heb je een piercing?   
heb je een tattoo?   
Mag ik op je verjaardag komen?   
Ben je geabonneerd op een tijdschrift?   
Volg je de politiek in Den Haag?   
Ben je liever misdadiger dan zwerver?   
Ben je liever knap dan slim?   
Ben je in januari jarig?   
heb je huisdieren?   
Rook je?   

 
 
TOT SLOT 
 
Heeft degene met de meeste handtekeningen nou zo zijn best gedaan of heeft hij/zij 
zo weinig interesse in zijn mede-leerlingen? En heeft degene die zo weinig 
handtekeningen heeft het nou zo slecht gedaan, of is hij/zij nu juist enorm 
geïnteresseerd in de ander? 
 


