
1. Wat zijn je v oornamen?

2. Wanneer en hoe laat ben je geboren?

3. Waar ben je geboren?

4. Hoe zag je geboortekaartje eruit?

5. Welke bijnamen heb je al lemaal gehad?
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6. Hoe heten je ouders?

7. Hoe heten je grootouders?

8. Wie zijn je broers en zussen?

9. Wat is de meisjesnaam van je moeder?

10. Hoe ziet jouw droomhuis eruit?
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Welkom in 999 vragen aan je partner, het meest 
complete compendium over de leukste persoon die 
op deze aarde rondloopt: jouw eigen vriend of 
vriendin, je man of je vrouw! Dit boek staat bomvol 
vragen over alle aspecten van zijn of haar leven, 
maar ook over jullie leven samen: wie hij of zij is, wat 
hij of zij heeft meegemaakt, wat hij of zij denkt, vindt, 
kan, voelt, ervaart en alles over jullie relatie met 
elkaar. Er zijn 222 vragen over jullie samen, 222 open 
vragen, 222 ja/nee-vragen en 333 tweekeuzen-
vragen. Er is maar één regel: je moet alle vragen 
aan je partner stellen en hij of zij moet antwoorden! 
Voel je vrij om bij de ja/nee vragen ook naar 
verdere verduidelijking te vragen.

 

Dit ben ik:

Naam: 

Datum: 

 

Dit is mijn partner:

Naam: 

Datum: 

 

Wij hebben een relatie sinds: 
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Wie van ons: 
11. Kan het best kaartlezen?

  jij    ik

12. Kan beter autorijden?
  jij    ik

13. Is het meest relaxt?
  jij    ik

14. Stofzuigt het vaakst?
  jij    ik

15. Kookt het vaakst?
  jij    ik
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Wie van ons:
16. Is van de lijstjes?

  jij    ik

17. Leest de meeste boeken?
  jij    ik

18. Kijkt het langst televisie?
  jij    ik

19. Verwent de ander?
  jij    ik

20. Speelt graag spel letjes?
  jij    ik
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Kies:
21.   Kat   of  Hond

22.   Voorgerecht   of  Dessert

23.   Uiteten   of  Thuisbezorgd

24.   Sneeuwwitje   of  Assepoester

25.   Xbox   of  Playstation

999 vragen aan je partner BW.indd   8 01-06-18   11:55



Kies:
26.   Zitten   of  Staan

27.   Wandelen   of  Hardlopen

28.   Komedie   of  Thriller

29.   Te warm   of  Te koud

30.   Online   of  Offline
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31. Ben je thuis geboren?
  ja    nee

32. Hebben je ouders een babyplakboek voor je gemaakt?
  ja    nee

33. Heb je de complete serie  
Harry Potter-boeken gelezen?

  ja    nee

34. Kun jij iemand beledigen in de vorm  
van een compliment?

  ja    nee

35. Heb je al le Lord of the Rings-f ilms gezien?
  ja    nee
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36. Gaat het internet ooit kapot?
  ja    nee

37. Heb je een kinderwens?
  ja    nee

38. Klom je vr oeger in bomen?
  ja    nee

39. Was je een gelukkig kind?
  ja    nee

40. Ben je gelukkig?
  ja    nee
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Kies:
41.   Fruit   of  Groenten

42.   Gas   of  Elektrisch

43.   Skydiven   of  Bungeejumpen

44.   Gepocheerd   of  Gekookt 

45.   Stephen King   of  John Grisham
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