
 

Uitdaging van de week 1 van 3 

Uitdaging van de week!  

   

 

Grappige vragen om elkaar te stellen 

 

 

 
 

 

• Als je een dier zou moeten zijn, welk dier zou je dan zijn? 

• Wat was je grootste blunder ooit? 

• Ben je wel eens betrapt op in je neus peuteren?  

• Heb je wel eens in je broek geplast van het lachen? 

• Als ik je aankijk en zeg dat ik je mooi vindt, ga je dan wegkijken / blozen? 

• Iemand biedt 1 miljoen euro voor je hond. Zou je ‘m verkopen? 

• Knuffel je liever met jouw lievelingsdier dan met iemand anders? 

• Heb je het afgelopen jaar nog in een zwembad geplast? 

• Bij wie zou je nu liever zijn? Bij ons of bij je vriend(in)? 

• Waar slaap je in? 

• Wat is de beste smoes die je ooit gebruikt hebt? 

• Stel: Je merkt dat je uit je mond ruikt en je partner wil je kussen. Wat doe je? 

• Heb je je onderbroek wel eens meer dan 1 dag aangehad? 

• Vindt je ook dat jouw scheten lekker ruiken? 

• Als je moest kiezen tussen je beste vriend(in) of je huisdier, wie kies je dan? 

• Vond je mij direct aardig? 

• Wat is het vreemdste voorwerp in je kamer? 

• Wat voor koosnaampjes heb je gebruikt voor je vriend(in) of knuffel? 

• Zit je op je telefoon tijdens een etentje met je partner? 

• Noem een bekende Nederlander die je wel zou doen..? 

• Van welke muziek hou je stiekem zonder dat anderen het weten? 

• Ben je wel eens zonder onderbroek de deur uitgegaan? 

• Kan iemand die duidelijk niet zo slim is toch een goede vriend zijn? 

• Waar heb je het hardst om gelachen de afgelopen week? 

• Als je nu iemand moest kiezen om mee te zoenen, wie zou dat zijn? 

• Over wie van onze vrienden heb jij wel eens (liefdevol) gedroomd? 

• Als ik je zou vragen mij te zoenen, zou je dat dan doen? 
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• Voor welk beroemd persoon zou je je huidige vriend(in) inruilen? 

• Een goede heeft een blind date voor je geregeld. Doen of niet doen? 

• Laat jij scheten (hardop;)) als je bij je vriend(in) bent? 

• Krijg je het warm als ik naar je kijk? 

• Zonder te kijken, welke kleur ogen heeft je partner? 

• Ben je wel eens verliefd geweest op een bekend iemand van tv? 

• Is er iemand die je perfect kunt nadoen? 

• Zou je je kind of huisdier ooit vernoemen naar een bekende Nederlander? 

• Wat is jouw manier om iemand te versieren? 

• Je hebt haast, zou je stiekem voordringen in de winkel? 

• Als je moest kiezen tussen je vriend(in) of € 100.000,- zo in het handje. Wat kies je? 

• Als je een jaar op een onbewoond eiland zou worden gedropt, welke 2 dingen neem je in ieder geval mee? 

• Tegen wie moet je eigenlijk nog sorry zeggen? (doe maar gelijk dan;)) 

• Met welke filmster zou je jezelf kunnen vergelijken? 

• Zou je een maand lang elke dag je favoriete eten kunnen eten? 

• Je staat in de file en je moet nodig plassen. Doe je naast de auto? 

• Word je snel boos als iemand een geintje met je uithaalt? 

• Welk kledingstuk wat echt niet meer kan weiger je weg te gooien? 

• Zou je ooit nep haar zetten? 

• Like je wel eens berichten die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt? 

• Welk woord of welke zin gebruiken jij en je beste vriend of vriendin veel? 

• Wat is de grootste afknapper die je hebt meegemaakt? 

• Lach je nep als iemand een foto maakt? 

• Wat vind je de aller slechtste film ooit? 

• Wat was het meest gênante moment dat jij in lachen uitbarstte terwijl dat echt niet kon? 

• Hangt de wc-rol bij jou thuis met het papier tegen de muur of juist niet? 

• Wanneer heb je voor het laatst zo hard gelachen dat je moest huilen? 

• Wat is iets dat je nooit van je leven zal doen, no matter what? 

• Waarom stop je niet met Facebook? 

• Welke smoes heb je wel eens tegen de politie gebruikt? En tegen je vriend(in)? 

• Wat is het vreemdste wat je ooit gegeten hebt? 

• Welke serie volg je al jaren? 

• Show me your coolste dansmove! 

• Bij wie stap je echt nooit in de auto? 

• Wie mag jou wel komen verrassen met een beschuitje? 

• Waarom stop je niet met je werk? 

• Welke vreemde eetcombinatie vind jij lekker? 

• Welk deel van je lichaam vind je echt superlief? 

• Neem je stiekem spullen mee uit een hotelkamer? 

• Wat doe je als je helemaal los gaat met dansen en iemand ziet het? 

• Welke film heb je al meer dan 5x gezien? 

• Welke 3 dingen kun je echt niet zonder? 

• Waar moet je altijd weer om lachen? 

• Welk favoriete product koop je al heel je leven in de supermarkt? 

• Welke grap vertel je al je hele leven? 

• Hoe vaak heb je een duckface gemaakt voor je selfie? 

• Welke bijnaam had je vroeger? 

• Voor / tegen hoeveel mensen tegelijk heb je ooit gesproken? 
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• Welk accent kun je echt feilloos nadoen (vind je zelf)? 

• Johnny de Mol of Chantal Janzen? 

• Wanneer heb je voor het laatst iets geoefend in de spiegel? 

• Iemand struikelt en valt. Lachen of helpen? 

• Als je een bekend persoon was, wat zou jouw naam zijn? 

• Geef je snel ongevraagd advies? 

• Een vrouw is hoogzwanger en rookt een sigaret. Zeg je er wat van? 

• Wat was je naam geweest als je van het andere geslacht was geweest? 

• Wat vindt je dus absoluut niet grappig? 

• Waar kun je jou ’s nachts voor wakker maken? 

• Of wie mag jou ’s nachts wakker maken? 

• Hoe lang kijk je in de spiegel als je alleen in de lift staat? 

• Welke vraag ontbreek er nog…? 

 

 

 


