Op welke onbeantwoorde
vraag wil je graag antwoord?

Welke regel zou je het liefst
willen breken?

Wie vond jij de meest
vervelende leraar op school?

Waar word je blij van?

Wat is de mooiste plek die je
ooit hebt bezocht?

Waar zou je het liefst 10
minuten gratis winkelen?

Wat waardeer je het meest in
vriendschap?

Wat is jouw favoriete nummer
van afgelopen maand?

Zou je liever voor een dag
koning zijn of voor een dag?
weer kind?

Welk gerecht heb je voor het
eerst zelf gekookt?

Wie is op dit moment jouw
lievelingsartiest?

Ben jij een buiten- of een
binnenmens?

Van wie had jij vroeger een
poster boven je bed hangen?

Als je nog maar één serie zou
mogen kijken, welke zou je
kiezen?

Welke award zou je graag
willen winnen?

Aan welk huishoudelijk klusje
heb jij een grote hekel?

Welke 3 woorden omschrijven
jou het best?

Wat is jouw favoriete ijssmaak?

Wat heb je altijd nog een keer
tegen je ex willen zeggen?

Welk muziekinstrument zou je
willen leren bespelen?

Hoe denk je dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?

Welk fictief karakter zou jij tot
leven willen brengen?

Wat is het gekste dat je ooit
hebt gedaan?

Wie inspireert jou?

Wat at jij het liefst toen je klein
was?

Wat is het meest afgespeelde
nummer in jouw playlist?

Welke bordspellen staan er in
jouw top drie?

Wat is jouw favoriete drankje?

Wat staat er altijd bij jou in de
koelkast?

Wat zou je doen als je in één
dag 1.000 euro mocht
opmaken?

Heb jij liever je grootse vraag
beantwoord of je grootste
wens vervuld?

Welke 3 voorwerpen zou jij
meenemen naar een
onbewoond eiland?

Maak je liever een bos- of een
strandwandeling?

Voor wie zou jij een fanclub
oprichten?

Zou jij liever de loterij winnen
of de perfecte baan vinden?

Wat is de beste les die je heb
geleerd door het maken van
een fout?

Wat zou je willen veranderen in
de wereld?

Welk beroep zou je weleens
voor een week willen
proberen?

Welke bijnaam zou jij jezelf
geven?

Wat zou je doen wanneer je
wakker werd en alles mogelijk
zou zijn?

In welke eeuw had je graag
willen leven?

Waar heb jij afgelopen week
het meest van genoten?

Hoe denk je dat een schrijver
jou zou beschrijven in een
roman?

Waar vlieg je heen als je voor 1
dag piloot zou zijn?

In welke sport zou jij een
olympisch atleet willen zijn?

Ga je liever naar de zon of naar
de sneeuw?

Wat is het moeilijkste dat je
ooit hebt gedaan?

Maakt geld gelukkig?

Welke planeet zou jij het liefst
bezoeken?

Wie staat er altijd voor jou
klaar?

Met wie heb je voor het laatst
contact gehad via Whatsapp?

Wat is de meest vreemde plek
waar je ooit geslapen hebt?

Welke taal zou je graag willen
spreken?

Wie neem je mee naar een
onbewoond eiland?

Wat is je favoriete 'foute'
liedje?

Welke liedjes zitten er in de
soundtrack van je leven?

Met wie zou je graag een
beschuitje willen eten?

Wat is het liefste dat je ooit
voor iemand gedaan hebt?

Heb je vandaag al een
complimentje gegeven?

Van welke blunder heb je nog
steeds nachtmerries?

Wat was het eerste waar je
vanochtend aan dacht?

Heb jij vandaag een leugentje
om bestwil verteld?

Zit je liever in de gevangenis of
ben je liever dakloos?

Waar ter wereld voel jij je het
meest comfortabel?

Wat is iets dat nog niemand
van je weet?

Wat is je droombaan?

Wat staat er nog op je
bucketlist?

Wat was de laatste keer dat je
de slappe lach had?

Geloof jij in liefde op het eerste
gezicht?

Welk gerecht dat bijna
niemand lust, vind jij lekker?

Wat is jouw favoriete me-time
moment?

Wat is jouw favoriete
herinnering?

Wie maakt je gelukkig?

Wat is het leukste
complimentje dat je ooit
gekregen hebt?

Naar welke plek op aarde zou je
toe willen?

Wat was jouw favoriete
televisieprogramma toen je
klein was?

Waar ben je het meest
dankbaar voor?

Waar kun jij echt van genieten?

Door wie ben je kortgeleden
verrast?

Wanneer voel je je het
energiekst?

Waar kun je niet zonder?

Wat is jouw favoriete theemomentje?

Wie is de grootste
theeliefhebber die je kent?

Wat is jouw favoriete sport?

Heb je weleens gespiekt?

Wat zou je doen met 10
miljoen?

Wat is jouw favoriete muziek?

Wanneer was je voor het laatst
trots op jezelf?

Wat is jouw favoriete genre
boeken?

Wat is jouw lievelingsplek?

Wat kan jou echt ontroeren?

Durf jij je dromen te volgen?

Wie moet je weer eens
opzoeken?

Voor wie wil je meer de tijd
nemen?

Wat was jouw mooiste
avontuur?

Waar ben jij dankbaar voor?

Wanneer heb jij jezelf voor het
laatst uitgedaagd?

Wat geeft jou energie?

Welk beroep zou je kiezen als je
alles zou kunnen worden?

Welke sport vind je het leukst?

Wat is jouw lievelingsboek?

Wat is jouw lievelingsdier?

Ben je liever sportief of
muzikaal?

Welk drinken vind je het
lekkerst?

Wat is jouw lievelingskleur?

Geef jij onbekenden wel eens
een helpende hand?

Hoeveel stappen zet jij op een
dag?

Wat is voor jouw belangrijk in
een relatie?

Wat zou je doen als je voor één
dag weer kind was?

Wat is het fijnste moment van
de dag?

Kies je voor een stedentrip of
een strandvakantie?

Hoe sta jij bij je vrienden
bekend?

Waar kun jij meer tijd voor
nemen?

Wat tovert een glimlach op
jouw gezicht?

Ben je een dromer, denker of
doener?

Wat waardeer je in anderen?

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?

Wat is het laatste compliment
dat je hebt gegeven?

Wat betekent ontspannen voor
jou?

Wat zou je nog eens willen
leren?

Wie is een voorbeeld figuur
voor jou?

Kies je voor uitgebreid
ontbijten of uitgebreid
dineren?

Wat is jouw favoriete dag van
de week?

Welke film heeft echt indruk op
jou gemaakt?

Welke alledaagse dingen
maken jou gelukkig?

Wat stel je altijd uit?

Zonder welke 3 dingen kun je
niet leven?

Wat is een gekke eigenschap
van jou?

Welke kans wil je nog eens
grijpen?

Wat is een goede eigenschap
van jou?

Wat is het slechtste cadeau dat
je ooit gekregen hebt.

Als je alle tijd van de wereld
had, wat zou je dan doen?

Welk talent heb je altijd al
willen hebben?

Wat is een eigenschap die men
nog niet van je kent?

Welk nummer zou je zingen
tijdens een karaoke avond?

Waar geef jij teveel geld aan
uit?

Wat is jouw favoriete plek in
huis?

Wat is de leukste vakantie die
je ooit hebt gehad?

Bij wie kun jij je hart luchten?

Wie vertrouw jij het meest?

Wie zou je graag persoonlijk
willen bedanken?

Waar voel jij je het meest
thuis?

Wat is family time voor jou?

Wat inspireert jou?

Met wie wil je snel een kopje
thee drinken?

Wie maakt je altijd aan het
lachen?

Wie bel je voor een gezellig
avondje uit?

Met wie heb je al te lang niet
meer bijgepraat?

Wat motiveert jou?

Wat is jouw talent?

Welke droom is al uitgekomen?

Wat is jouw grootste wens?

Wanneer neem je een moment
voor jezelf?

Hoe laad je jezelf op?

Hoe start je ’s morgens op?

Wat doe je het liefst bij wat tijd
voor jezelf?

Op welk moment is thee voor
jou onmisbaar?

Wat is jouw top 3 aan favoriete
theevarianten?

Met wie zou je een wereldreis
willen maken?

Als je een superheld was, wie
zou je dan zijn?

Wie is de laatste persoon waar
je gisteren aan dacht?

Wie was je eerste liefde?

Wat is je gekste bijnaam?

Kan je tegen je verlies?

Hoe ziet jouw perfecte date
eruit?

Zou je in het buitenland willen
wonen?

Wanneer heb je voor het laatst
gehuild?

Wie is jouw grootste
voorbeeld?

Wat is jouw sterkste zintuig?

Welke karaktereigenschap zou
je graag willen hebben?

Wat was als kind jouw
droombaan?

Waar was je afgelopen week
het meest dankbaar voor?

Van welke gebeurtenis heb je
het meest geleerd?

Wie heeft de meeste invloed
op jouw leven gehad?

Wat is de raarste droom die je
ooit hebt gehad?

Waar word je enthousiast van?

Wat is de grootste prijs die je
ooit hebt gewonnen?

Een jaar geen snacks of een jaar
geen tv?

Welke dag zou je graag nog
eens overdoen?

Van welk boek zou je graag een
verfilming willen zien?

Met welke 5 foto’s zou je jouw
leven omschrijven?

Wanneer heb je voor het laatst
gehuild van het lachen?

Waar ben je het meest bang
voor?

Heb je vandaag een
complimentje gekregen?

Wat zou je uitvinden als alles te
realiseren was?

In welk boek zou jij de
hoofdpersoon willen zijn?

Als jij een glazen bol had, wat
zou jij graag willen zien?

Hoeveel paar schoenen heb jij?

Heb je een stopwoordje?

Waar kijk je als eerste naar bij
een man/vrouw?

Als je onsterfelijk zou zijn voor
1 dag, wat zou je dan doen?

Wat is het gekste dat je
vandaag hebt gezien?

Waar stoor jij je snel aan?

Welke landen heb je allemaal
bezocht?

Wat is je ergste nachtmerrie?

Wanneer vind je iemand oud?

Kook je liever zelf of bestel je
liever eten?

Wat zou je absoluut niet
kunnen missen?

Wat is je favoriete snoep?

Wat is je favoriete soep?

Wat is het meest romantische
dat jou is overkomen?

Wat is voor jou het beste
gevoel ter wereld?

Heb je iemand ontmoet dit jaar
die jouw leven heeft
veranderd?

Wat is jouw favoriete
vervoersmiddel?

Wat eet je het liefst bij het
ontbijt?

Lukt het jou om een dag je
telefoon uit te zetten?

Hoe ziet jouw verre toekomst
eruit?

Wat eet je het liefst op je
boterham?

Wat is het stomste dat je ooit
hebt gedaan?

Welk gerecht vind je lekker?

Ben jij een vroege vogel of een
avondmens?

Wat zijn jouw verborgen
talenten?

Wat is het liefste dat iemand
ooit voor jou heeft gedaan?

Welk verhaal vertellen je
vrienden altijd over jou?

Bij welke film moest jij voor het
laatst huilen?

Houd je meer van zoet of
hartig?

Hoe ziet jouw ochtendritueel
eruit?

Zou je liever het verleden
veranderen of de toekomst
zien?

Wat is het eerste dat je doet
zodra je opstaat?

Wat kocht je van je eerste
salaris?

Wat zou je doen als je nooit
meer hoefde te werken?

Welke voorwerpen uit je huis
zou je meenemen bij een
brand?

Wanneer heb je voor het laatst
een brief met de hand
geschreven?

Wat wil je vandaag anders
doen dan gisteren?

Wat is de naam van jouw
lievelingsknuffel?

Wat is jouw favoriete dag van
het jaar?

Wat zou je doen als je voor 1
dag van geslacht mag wisselen?

Wat zou je gaan doen als je een
carrière-switch kon maken?

Heb je liever je grootste vraag
beantwoord of je grootste
wens vervuld?

Wat is jouw favoriete seizoen?

Met wie moet je snel weer
eens afspreken?

Welke leeftijd zou je het liefst
voor altijd hebben?

Welk bekend persoon zou jij
een dag willen zijn?

Wat is jouw favoriete boek?

Wat heb je altijd al willen
leren?

Welke 3 woorden omschrijven
jou het beste?

Welk televisieprogramma
weiger je om te kijken?

Wat is je favoriete quote?

Wat vind jij het
allerbelangrijkste in het leven?

Welke film heb je al meer dan
10 keer gezien?

Wat zou je als eerste doen
wanneer je de loterij zou
winnen?

Van welke dingen geniet jij het
meest?

Wat is het eerste dat je doet
zodra je opstaat?

Naast wie zou jij het liefst
willen wonen?

Op welke manier rust jij het
beste uit?

Welke titel zou jij het boek over
jouw leven geven?

Wat is jouw mooiste
herinnering met jouw familie?

Zou je liever aan de zee wonen
of in de bergen?

Als je deze week opnieuw kon
doen, wat zou je anders doen?

Geloof jij in toeval?

Hoe belangrijk is Social Media
voor je?

Met wie zou je graag 24 uur
willen doorbrengen?

Wat is de leukste mop die je
ooit hebt gehoord?

Wat is jouw favoriete feestdag?

Om wie moet je het hardst
lachen?

Zou je liever al je eten rauw
eten of al je eten frituren?

Wat is jouw grootste prestatie
tot nu toe?

Wat is het avontuurlijkste dat
je ooit hebt gedaan?

Wat maakt jouw huis een
thuis?

Welk liedje herinnert je aan
jouw kindertijd?

Welke taal zou jij willen leren?

Met wie zou je een dag willen
ruilen?

Zou je liever goed kunnen
zingen of goed kunnen dansen?

Wat is het leukste feestje waar
je ooit bent geweest?

Als je iemand anders kan zijn,
wie zou je dan willen zijn?

Als je door de tijd kon reizen,
naar welke tijd zo je dan
willen?

Wat is jouw favoriete
vakantieland?

Welke keuken vind jij het
lekkerst?

Wat is de mooiste herinnering
uit jouw kindertijd?

Welke geur roept bij jou een
herinnering uit je jeugd op?

In welk tv-programma zou jij te
zien willen zijn?

In welk land zou je het liefst
willen wonen?

Welk geheim weet bijna
niemand van jou?

Wat is het mooiste cadeau dat
je ooit kreeg?

Wat zou jij het liefst tegen je
jongere zelf zeggen?

Van welke gebeurtenis zou je
graag getuige willen zijn?

Zou je liever gedachten kunnen
lezen of onzichtbaar willen zijn?

Met welk beroemd persoon
zou jij een dag willen ruilen?

Waarvoor kwam je vroeger
vaak in de problemen?

Wie is de leukste persoon die je
afgelopen jaar hebt leren
kennen?

Welk dier zou je voor een dag
willen zijn?

Van wie zou jij de gedachten
willen lezen?

Wat zou jij veranderen als je
minister-president was?

Zou je liever kunnen vliegen of
door de tijd kunnen reizen?

Wat doe jij het liefst in het
weekend?

Met welke beroemdheid zou jij
een kopje thee willen drinken?

Bij het spelen van welk spel
verlies jij altijd?

Waar ben jij het meest trots
op?

Wat maakt jou uniek?

Welk goede voornemen heb je
ieder jaar opnieuw?

Wie uit het verleden zou je
willen ontmoeten?

Wie is jouw persoonlijke held?

Welk dier geeft jouw
persoonlijkheid het best weer?

Zou je liever heel muzikaal zijn
of goed kunnen schrijven?

Zou je liever rijk of liever
beroemd willen zijn?

Met welke oude bekende zou
je graag weer eens afspreken?

Wat wil je voor je volgende
verjaardag bereikt hebben?

Hoe ziet jouw ideale vakantie
eruit?

Wat is jouw favoriete app?

Wat is jouw kostbaarste bezit?

Wat is jouw doel in het leven?

Zou je tien jaar korter willen
leven in ruil om rijk te zijn?

Zing je wel eens onder de
douche?

Wie heb je het laatst gebeld?

Welke uitdaging zou je nog
eens willen aangaan?

Welke superkracht zou je het
liefst willen hebben?

Welke naam zou je jezelf geven
als je deze mocht veranderen?

Welke plek ter wereld wil jij
naartoe?

Welke spelletjes speel jij het
liefst?

Welke gave zou je willen
hebben?

Welke droom zou je heel graag
zien uitkomen?

Welke dag uit je leven zou je
over willen doen?

Welke dag zou je nog een keer
willen beleven?

Welke beroemdheid heb je ooit
ontmoet?

Welke acteur zou de hoofdrol
spelen in de film over jouw
leven?

Wat mis je aan kind zijn?

Wat is jouw meest dierbare
plekje op aarde?

Wat is jouw ultieme
geluksmomentje?

Wat vind jij je beste
eigenschap?

Wat was de mooiste dag van je
leven?

Wat was het laatste waar je
gisteren aan dacht?

Wat was je grootste blunder?

Wat zou je graag nog eens
willen doen?

Wat zou je nog heel graag aan
iemand willen vragen?

Wat zou je op een dag willen
doen dat je nog nooit hebt
gedaan?

Wat zou je wensen als je drie
wensen had?

Welk boek heb je het laatst
gelezen?

Als je één ding uit je verleden
kon aanpassen, wat zou het
dan zijn?

Als je een eigen bedrijf zou
starten, wat zou je dan
verkopen?

Als je iets tegen de wereld zou
kunnen zeggen, wat zou het
zijn?

Ben je een pessimist of een
optimist?

Ben je gelukkig?

Ben je liever lang en dik, of
klein en atletisch?

Ben je ooit naar de eerste hulp
geweest?

Hoe lang ben je ooit achter
elkaar wakker geweest?

Hoe ziet je ideale vrije dag
eruit?

Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

Hoe ziet jouw perfecte dag
eruit?

Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?

Hoeveel tijd breng jij door met
jouw familie?

Hou je meer van honden of van
katten?

Wat is het laatste dat je doet
voor je gaat slapen?

Wat is het leukste wat je
geleerd hebt van je oma?

Wat is het meest bijzondere
wat iemand ooit voor je deed?

Wat is het meest nutteloze
advies dat je ooit hebt
gekregen?

Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?

Wat is je aller gekste bijbaan
geweest?

Wat is je favoriete spel?

Wat is je favoriete vraag om te
stellen?

Wat is je grootste droom?

Wat is je meest favoriete
kledingstuk?

Wat is je minst favoriete baan
die je ooit hebt gehad?

Wat is jouw doel in het leven?

Wat is jouw favoriete sprookje?

Waar mag ik je ’s nachts voor
wakker maken?

Waar schaam jij je het meest
voor?

Waar voel je jezelf het meest
op je gemak?

Waar voel jij je thuis?

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

Waar zou je morgen naar toe
willen op vakantie?

Waar zou je veel beter in willen
zijn?

Waar zou jij meer tijd aan
willen besteden?

Wanneer komt het kind in
jezelf weer boven?

Wanneer neem jij een
momentje voor jezelf?

Wat doe je het liefst op een
regenachtige dag?

Wat doe jij het liefst in je vrije
tijd?

Wat heb je het laatst gekocht?

Wat is de grootste gok die je
ooit hebt gewonnen?

Wat is de laatste droom die je
nog weet?

Wat is de laatste film die je
hebt gezien?

Wat is het gekste dat je graag
zou willen doen?

In welk tijdperk had jij wel
willen leven?

Naar welke dag in de
geschiedenis zou je terug
willen?

Tegen wie kijk je op?

Van welke kleine dingen geniet
jij het meest?

Van welke kleine dingen word
jij gelukkig?

Van wie kreeg je allemaal
vlinders in de buik?

Waar ben je dankbaar voor in
je leven?

Waar heb je het laatst een foto
van gemaakt?

Waar heb je het meest spijt
van?

Waar heb je om gelachen
vandaag?

