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Ken je mij? Duur: .. min. 
Grootte:  
 

Doel 
Elkaar in tweetallen beter leren kennen. 
 
Bruikbaar bij 
Als kennismaking in een een-op-een situatie handiger is dan een 
groepskennismaking. En waarbij het wenselijk is dat de kennismaking verder 
gaat dan oppervlakkige zaken. 
 
Aanpak 
 Projecteer het volgende gedicht op het scherm of deel het uit. Ook kun je 

de uitvoering van Trijntje Oosterhuis afspelen. 
 

Ken je mij?  
Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
(…) Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart. 
(Huub Oosterhuis geschreven voor de geboorte van zijn dochter 
Trijntje) 

 
 Verdeel de speelkaarten. Speler A krijgt de zwarte speelkaarten met de 

zwarte pen en de zwarte vraagkaart. Speler B de rode speelkaarten met de 
rode pen en de rode vraagkaart. 
 

 Speler A gooit met wee dobbelstenen. Het aantal ogen bepaalt het nummer 
van de vraag die beantwoord moet worden.  
Dus als speler A 7 gooit, beantwoordt hij vraag 7 van zijn vraagkaart. Na 
beantwoording zet hij een kruisje bij de vraag. 
 

 Speler B beloont nu met een kaart uit zijn dek het antwoord van speler A:  
een aas (elf punten) voor een indrukwekkend antwoord, een twee voor slap 
geneuzel of alles daar tussenin. 
Let bij de antwoorden die je hoort op twee dingen: ‘Hoe oprecht en 
geloofwaardig klinkt het antwoord?’, en ‘Hoe concreet is het antwoord, of 
was het vaag gezwets’. 
 

 Nu gooit speler B en beloont speler A hem. 
 

 Gooit één van de spelers een aantal ogen waarvan de bijbehorende vraag al 
beantwoord is, dan moet hij de overeenkomstige vraag van de vragenkaart 
van zijn medespeler beantwoorden. 
Is deze vraag ook al beantwoord dan gaat je beurt voorbij en moet je 
zwijggeld betalen. Zwijggeld betaal je met een 10, B, V of H. Deze zijn 10 
punten waard. 
Voorbeeld: speler A gooit 8. Beide vragen 8 zijn beantwoord. Nu geeft 
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speler A speler B een 10, B, V of H. 
 

 Zijn alle vragen beantwoord, dan stopt het spel. Beide spelers tellen de 
punten van de gewonnen kaarten . Diegenen die het hoogste aantal punten 
heeft, is winnaar en heeft zichzelf dus het best laten zien. 
 

Nodig 
 Spellen kaarten (het aantal deelnemers gedeeld door twee). 
 Een rode en een blauwe/zwarte pen. 
 Twee dobbelstenen. 
 Vraagkaartjes. 

 
Tips 
Zorg voor een rustige omgeving. 
 
Variaties 
 De vragen kunnen variëren. Bedenk zelf toepasselijke vragen voor de 

situatie. 
 Het spel kan ook in teams gespeeld worden. Zet dan twee teams die 

bijvoorbeeld moeten samenwerken tegenover elkaar en pas de situatie aan 
naar de werksituatie. 

 Wil je meerdere rondes spelen? Maak dan verschillende versies van de 
vraagkaartjes en wissel de kaartjes na een ronde uit, zodat je niet 
tweemaal achter elkaar dezelfde vragen moet beantwoorden. 
 

Bron 
Gijsbert van Es (NRCNext) 
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Voorbeelden van Vraagkaartjes 
 
Vragen speler A (zwart): 
 

X Worp Vraag 

 2 Als geld geen probleem was, zou ik …. voor je kopen, want … 

 
3 Als ik iemand over jou zou vertellen, dan zeg ik … 

 4 Ik wens je toe dat je zou leren om … 

 5 Dat ik heus heel empathisch ben, blijkt uit … 

 
6 Wat is wijsheid? Voor mij is dat … 

 7 Als ik nu zestien jaar was, dan zou ik … 

 
8 Ik schaam me nog steeds voor … 

 9 Ik ontleen mijn zelfvertrouwen aan … 

 10 Liegen mag als … 

 
11 Ik voel me niet op mijn gemak als … 

 
12 Als ik mijn levensdoel in drie trefwoorden moest samenvatten, 

dan zijn dat … 
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Vragen speler B (rood): 
 

X Worp Vraag 

 2 Ik zou een week met jou naar … willen gaan om … 

 
3 Regelmatig offer ik mezelf op om … 

 4 Soms denk ik: was ik maar zoals …, dan zou ik … 

 5 Ik heb er spijt van dat ik … 

 
6 Mijn geheim is dat ik … 

 7 Op m’n allerbest ben ik als … 

 
8 Ik trek mijn grens bij … 

 9 Ik durf mezelf heus bloot te geven als ik … 

 
10 Mijn visie op ‘leven na de dood’ is … 

 11 Je zou ’s moeten afleren om … 

 
12 Als ik over jou een assessmentrapport moest schrijven, dan zou 

daarin staan … 
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