
Het Ganzenbordspel

Benodigdheden: een stuk papier met daarop een rij vakjes genummerd van een tot en met 
veertig, pionnen en een dobbelsteen.

De regels: Bepaal wie er mag beginnen bijvoorbeeld de jongste/oudste, diegene met het 
laagste/hoogste huisnummer enzovoort. Of als je met een kleine groep bent: laat iedereen 
om de beurt met twee dobbelstenen gooien en tel de ogen op, diegene met de hoogste 
score start. Gooi om de beurt de dobbelsteen en ga zoveel vakjes vooruit als het aantal ogen 
dat je hebt gegooid. Beantwoord de vraag die hoort bij het nummer waarop je pion belandt. 
Ga zo de kring rond totdat iemand op of over de veertig komt: die is de winnaar.

Tip: Het kan zijn dat de avond te kort duurt om het spel uit te spelen. Bepaal daarom van 
tevoren een eindtijd; diegene die bv om 22.00 het verst gekomen is, wint dan het spel.

1. Stel jezelf voor met je volledige doopnaam. Waarom ben je zo genoemd? 
2. Wat is je eerste jeugdherinnering?
3. Hoeveel broers en zussen heb je?
4. Neem je snel of langzaam belangrijke keuzes in je leven?
5. Wat wil je later als je groot bent worden?
6. Is er meer tussen hemel en aarde?
7. Ben je wel eens naar een (Jong) HV activiteit geweest (anders dan de gespreksgroep)?
8. Kun je wachten?
9. Kun je makkelijk dingen loslaten?
10. Wat is je lievelingskleur?
11. Over welk deel van jouw lichaam ben je het meest tevreden?
12. Wat is het opvallendste nieuws dat je deze week hebt gehoord?
13. Hoe vaak ga je per jaar naar de film?
14. Wat zijn de mooiste dingen in het leven?
15. Met wie zou je graag een keer een goed gesprek willen voeren?
16. Noem een paar eigenschappen in iemand anders waar je veel moeite mee hebt.
17. Waar kun je niet vanaf blijven?
18. Is er leven na de dood?
19. Wie bewonder je het meest?
20. Wat zijn je hobby's?
21. Welk dier staat symbool voor jezelf?
22. Ben je romantisch?
23. Wat doet de Nederlandse overheid helemaal verkeerd?
24. Waarop verheug je je het meest de komende tijd?
25. Hoeveel vrienden uit je lagere schooltijd zie je nog minimaal 1 x per jaar?
26. Draag je thuis pantoffels? Zo ja, beschrijf ze.
27. Wat doe je op dit tijdstip normaal gesproken?
28. Wie is je beste vriend? Waarom is hij/zij dat?
29. Wat is je favoriete kruid of specerij?
30. Waar krijg je het niet koud of warm van?
31. Noem 2 minder goede eigenschappen van jezelf.
32. Welk gerecht heb je als eerste leren koken?



33. Omschrijf jezelf in 3 woorden.
34. Vertel een toekomstdroom.
35. Noem iets unieks uit jouw jeugd waarvan je denkt dat anderen dat niet meegemaakt 
hebben.
36. Hoeveel en welke huisdieren heb je?
37. Noem een tic of gewoonte die je hebt.
38. Waar wil je in ieder geval een keer naar toe op reis?
39. In welke steden/dorpen heb je tot nu toe gewoond en welke beviel/bevalt het best?
40. Je hebt gewonnen! Je prijs: laat de anderen een lied naar jouw keuze zingen. Geniet 
ervan!


