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HET 
GROTE 
FAMILIE 
VRIENDEN 
SPEL
Deze kerst loopt helaas helemaal anders. Wil 
je toch met z’n allen samen zijn? Dat kan met 
dit familie- en vriendenspel, dat zich prima via 
Zoom laat spelen. Wat weet je van elkaars 
jeugd, dromen, blunders en verlangens? Leer 
elkaar (en jezelf) nóg beter kennen.
tekst: nathalie hanssen
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WAT HEB JE NODIG?
Een download van dit spel en een platform om te videobellen, zoals 
Zoom of Teams. Een dobbelsteen, of twee als je met meer dan zes men-
sen bent. Verder hapjes, drankjes en ruimte voor openheid, verdieping 
en plezier. 
 
DE SPELREGELS
1) Deel het spel via je scherm met de andere spelers.
2) Geef elke deelnemer een nummer.
3) Prik om beurten blind een vraag van een van de pagina’s. Je krijgt of 
een vraag voor jezelf (lichtroze), of over een ander (roze).  
4) Stel en beantwoord de vraag hardop. Gaat de vraag over een ander, 
gooi dan eerst de dobbelste(e)n(en): beantwoord de vraag over de per-
soon met het getal dat je gooit. Laat de ander vertellen of het klopt en 
zo niet: hoe het werkelijk zit. Iedereen mag een keer één vraag passen.

De eerste mooie 
lentedag: neemt 
deze persoon vrij 

of niet?

Noem een van
de favoriete 

Netflix-series van 
deze persoon. 

Deze persoon 
moet meedoen 
aan karaoke: 

welk lied zingt 
hij/zij?

De eerste mooie 
lentedag: neemt 
deze persoon vrij 

of niet?

Welke band of 
zanger(es) staat 
in de favoriete 
afspeellijst van 
deze persoon?

 Een klasgenoot 
wil afkijken in ruil 
voor snoep: gaat 

deze persoon 
daarop in?

Wordt deze
persoon het 

gelukkigst van  
50 euro winnen, een 
avond met vrienden  
 of een lange 

wandeling?

Op een schaal 
van 1 tot 10: hoe 
prettig is of was 

de basisschooltijd 
van deze 
persoon?

Noem vijf 
landen waar deze 

persoon op 
vakantie is 
geweest.

Op een schaal 
van 1 tot 10: 

hoe bang is deze 
persoon voor de 

tandarts?

Bij wie zou deze 
persoon midden 

in de nacht 
aankloppen als er 
problemen zijn?

Als deze persoon 
een zintuig moet 

missen, welke 
zou hij/zij dan 

kiezen?

Stelt deze 
persoon zijn of 
haar organen 

beschikbaar voor 
donatie?

Met welke 
BN’er zou deze 

persoon het liefst 
op een onbewoond 
eiland bivakkeren?

Hoe optimistisch 
vindt deze persoon 

zichzelf, op een 
schaal van 1 tot 10?

Wat voor knuffel 
had/heeft deze 

persoon?

Waar kan 
deze persoon 
van wakker

 liggen?

Gebruikt deze  
persoon voedings-

supplementen? 

Noem een 
vreemd vakantie-

avontuur dat 
deze persoon 
heeft beleefd.

Gelooft deze 
persoon in een 

leven na de 
dood?

Noem een 
opvallende 

eetgewoonte 
van deze 
persoon.

Wiens baan 
zou je 

wel willen?

Verklap je 
slechtste 

eigenschap.

Zou deze 
persoon een 
cosmetische 

operatie 
overwegen?

Was deze 
persoon

 een lastige 
puber?

Noem een 
prijs die 

deze persoon 
ooit won.

Noem drie 
hobby’s 
van deze 
persoon.

Waar kreeg je 
je eerste zoen?

Wat zou 
je doen
met een 
miljoen?

Wanneer had je 
voor het laatst 

een kater?

Waarmee heb je 
deze week 

iemand gelukkig 
gemaakt?

Wat bewonder
 je het meest aan 

je moeder?

Waarvan raak je 
tot tranen toe 

geroerd?

Welke les heb je 
geleerd van 

iemand uit dit 
gezelschap?

 Als alles mogelijk 
was, waar zou je 

dan morgen 
willen zijn?

Wie was je 
grootste 

vakantieliefde?

Wat is 
essentieel 

voor je 
levensgeluk?

Je bent een 
weekend alleen 
thuis. Wat ga je 

doen?

Wanneer 
werd je voor 

het eerst 
verliefd?

Verklap
je beste 

spiekmethode

Heb je 
weleens iets 

gestolen?

Wie heeft de 
meeste invloed 

gehad op 
wie je geworden 

bent?

Noem de leukste 
eigenschap van je 

geliefde.

Als jij de baas 
was, waarom 

zou je jezelf dan 
inhuren?

Hoe breng je je 
vrije tijd liever 
door: luieren of 

iets doen?

Wat is je
grootste 
ergernis?

Wat is je 
grootste 
miskoop?

Wat is de 
belangrijkste 

waarde die je van 
je ouders hebt 
meegekregen?

Wat wil je 
graag nog doen 

in je leven?
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Welke huisregel 
heeft deze 

persoon ooit 
gebroken?

Hoe lang kan 
deze persoon 
zonder zijn of 
haar telefoon?

Wat is het 
lievelingsdier van 

deze persoon?

Welke eigenschap 
vindt deze 

persoon mooi 
aan zichzelf?

Welk 
muziekinstrument 
zou deze persoon 

willen leren 
bespelen?

Hoelang is 
deze persoon 

samen met 
zijn of haar 
partner?

Noem het 
favoriete 

schoolvak van 
deze persoon.

Als deze
 persoon 50 euro te 
veel terugkrijgt bij 
de kassa, zegt hij/
zij dat dan tegen 

de kassière? Van welk goed 
doel is deze 

persoon 
donateur?

 Raad wie van de 
deelnemers 

(inclusief jezelf) op 
dit moment het 

meeste geld in de 
portemonnee 

heeft.

 Op welke 
gebeurtenis in 
zijn/haar jeugd 

kijkt deze 
persoon met 
trots terug?

Kan deze 
persoon bevriend 
zijn met iemand 
die zijn of haar 
tegenpool is?

Wil deze 
persoon 

begraven of 
gecremeerd 

worden?

Wat wil deze 
persoon nog 

bereiken voor 
zijn of haar 

dood?
Beschrijf 

een van je 
allergelukkigste 

momenten.

Wat was de 
ongezondste 
periode in je 

leven?

Wat was je 
grappigste 

blunder in de 
liefde?

Wat heb je 
geleerd van een 

belangrijke 
relatie in je 

leven?

Aan welke 
vakantie heb je 

de beste 
herinneringen 
en waarom?

Voel je je
ouder of 

jonger dan 
je bent?

Wat wil je je 
kinderen (later) 

graag 
meegeven?

Wat is je 
verschrikkelijkste 

vakantie-
ervaring?

Wat heeft
je vandaag 
gelukkig 

gemaakt?

Vertel over de 
grootste blunder 
die je ooit op je 

werk of op school 
hebt begaan.

Doe 
een wens
(en spreek 
hem uit).

Als alles nog 
eens over mocht, 

wat zou je dan 
anders doen?

In wat voor
huis zou je het 

liefst willen 
wonen?

Wat 
bewonder je 

het meest 
aan je vader?

Wat was de 
grootste 

verrassing in je 
leven?

Wanneer 
ging je voor het 
eerst zonder je 

ouders op 
vakantie?

Wat is 
je beste 

eigenschap?

Waar 
heb 

je spijt 
van?

Welke 
stiekeme 
gewoonte 
heeft deze 
persoon?

Wat eet deze 
persoon als 

ontbijt?

Heeft 
deze persoon 

bitcoins?

Wat was
je leukste 

schooljaar?

Waarmee
erger je 

anderen?

Als deze persoon 
zijn school-  of 
studiecarrière 

mocht overdoen, 
wat zou hij/zij 

dan veranderen?

Wat wil deze  
persoon in zijn 

rouwadvertentie: een 
gedicht, persoonlijke  

afscheidsgroet of  
verwijzing naar wat  
hij heeft bereikt?

 Zou deze 
persoon een fiks 
bedrag lenen aan 
een goede vriend 

of vriendin?

Noem een 
stopwoordje van 

deze persoon.

Welke eigenschap 
zou deze persoon 

aan zichzelf 
willen 

veranderen?

Wat wil deze 
persoon het liefst 

tijdens een 
vakantie:  

strand, cultuur  
of natuur? Zou deze persoon 

vijf jaar niet op 
vakantie gaan in 

ruil voor een  
mooier huis?

Hoe oud was 
deze persoon bij 

zijn of haar 
eerste zoen?

Bij welke muziek 
gaat deze 

persoon de 
dansvloer op?

Zou deze 
persoon voor 
een baan of 

studie naar het 
buitenland 
verhuizen?

Op welke 
gebeurtenis in 
zijn/haar jeugd 

kijkt deze 
persoon met 
trots terug?

Wat veroorzaakt 
school-  of 

werkstress bij 
deze persoon?

Met welk 
onderdeel van 

zijn/haar uiterlijk 
is deze persoon 
erg gelukkig?

Wat wilde 
deze persoon als 

kind dolgraag 
hebben, maar 

heeft hij/zij nooit 
gekregen?

Hoe heette het 
eerste vriendje 
of vriendinnetje 

van deze 
persoon?

Wie leerde 
deze persoon 

fietsen?
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Vertel over een 
droom die je 
meermalen  

‘s nachts hebt 
gehad

Als je een dag 
een dier kon 

zijn, welk dier 
kies je dan?

Wat doet deze 
persoon het 
liefst op een 
vrije dag?

Wat wilde deze 
persoon worden 

als kind?

Hoe hebben je 
ouders elkaar 

ontmoet?

Wat is je 
vroegste 

herinnering?

Waar kun je deze 
persoon echt 
mee aan het 

lachen krijgen?

Met wie zou je 
weleens een 
dagje willen 

ruilen?

Als alles mogelijk 
was, waar zou je 

dan morgen 
willen zijn?

Hoe streng vindt 
deze persoon 

zichzelf als 
opvoeder, op een 
schaal van 1-10?
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