Dobbeldialoog “Variant Sport”
Introductie
Op de dobbelstenen staan verschillende icoontjes of afbeeldingen. Als je een
voorstelrondje wil doen, geef dan de dobbelstenen aan de eerste deelnemer. Deze
gooit de stenen en wordt uitgenodigd om aan de hand van één, twee of drie van de
bovenliggende plaatjes zichzelf voor te stellen. Iedereen associeert dan op zijn/ haar
eigen manier.
Om wat meer richting te geven aan de kennismaking vind je hieronder een aantal
vragen per afbeelding. De gooier bepaalt zelf welke vraag hij/ zij beantwoordt. Het
spreekt voor zich dat men het antwoord nader toelicht.
Afhankelijk van de beschikbare tijd is er meer ruimte voor toelichting en eventuele
verdiepingsvragen van de andere aanwezigen. Hou rekening met minimaal 3
minuten per deelnemer.
Veel plezier!
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Wanneer stond jij (in je werk) buitenspel?
Wanneer is er voor jou echt een grens overschreden?




Welk kunstje kan jij dat anderen niet kunnen?
Welk kunstje zou jij nog wel eens willen leren?




Met wie zou je weleens ‘de degens willen kruizen’?
Welk steekspel vind je leuk en/ of welke niet?




Waar wil jij komend jaar in scoren?
Welk schot voor open doel heb jij weleens gemist?




Welke trofee zou jij in je kast willen zetten?
Waarvan heb jij bekers in de kast?




Wanneer ben jij wel eens (on-)gewenst teruggefloten?
Waar zou jij weleens een scheidsrechter willen zijn?
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Wanneer voel(de) jij je alleen?
Wanneer moest jij echt roeien met de riemen die je hebt?




Welk kunstje kan jij dat anderen niet kunnen?
Welk kunstje zou jij nog wel eens willen leren?




Wanneer ben/ wordt jij competitief?
Wat is/ zijn je favoriete sport(en)?




Met wie zou jij weleens willen scrummen?
Wie zou jij weleens willen vloeren?




Waarover zou jij een balletje op willen gooien en bij wie?
Wanneer heb jij je echt uit het veld laten slaan?




Wat is je favoriete masker(-ing)?
Wanneer was je recent echt kwaad, en liet je dat niet merken?




Welke discussie zou je nog weleens willen voeren en met wie?
Vul aan: in discussies ben ik vaak degene die…….




Wat is je favoriete (huis-)dier?
Ben je meer een luxe- of werkpaard?




Wie zou jij weleens een hak willen zetten?
Waar ben jij wel eens pijnlijk ‘over gestruikeld’?




Welk doel heb jij voor jezelf gesteld voor de komende periode?
Wanneer heb jij het euforische gevoel gehad dat je ‘in de roos’ zat!




In welke situatie(s) zweet jij wel eens peentjes?
Wat heb je liever: oververhitte discussies of tamme dialoog, leg uit?




Waarvoor mogen ze jou uit je bed lichten?
Hoe ga je om met tijdsdruk?
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