
 

 

 

Dobbeldialoog “Variant Enigme” 

 

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! 

Vragen voor dobbelsteen 1 

 

 Wie zou jij nog wel eens flink aan de tand willen voelen?  

 Wat is jouw guilty pleasure? 
 

 

 Op welk moment zou jij weleens onzichtbaar willen zijn?  

 Wanneer voelde je je totaal onzichtbaar? 
 

 

 Wanneer heb jij je voor het laatst bescheurd van het lachen?  

 Welke dag van het afgelopen jaar zou je eruit willen scheuren? 
 

 

 Wat zorgt er voor dat jouw ‘werk-vuur’ blijft branden?  

 Voor wie zou jij graag een kaarsje willen branden? 
 

 

 Welke film heeft jou recent geraakt?  

 Welke rol in een film zou je weleens willen spelen? 

 

 

 Waarover heb jij je recent verwonderd? 

 Welke vraagstukken houden jou momenteel bezig? 

 

 



 

 

 

Dobbelsteen 2 

 

 Waar ga je heen/ wat doe je als je even helemaal alleen wilt zijn? 

 Ben je meer een stads- of plattelandsmens, leg uit? 
 

 

 Welk persoon in je leven mis je?  

 Wie in je leven zou je nog weleens terug willen zien? 
 

 

 Wanneer voelde jij je een roepende in de woestijn?  

 Voor welke issues zou jij de barricades op gaan? 
 

 

 Waar ben jij gevoelig voor?  

 In hoeverre ben jij een gevoelsmens? 
 

 

 Wat zou jij nog weleens nader willen onderzoeken?  

 Hoe ga je om met slecht nieuws? 
 

 

 Wanneer stond bij jou het water aan je lippen?  

 Wat zijn jouw monster/ monstertjes? 

 

Dobbelsteen 3 

 

 Welke kansen zie jij in de toekomst?  

 Waar wil jij zijn over drie jaar? 
 

 

 Wie zou jij weleens de mond willen snoeren?  

 Hoe ga je om met het bewaren van geheimen? 
 

 

 Wie of wat heeft jou weleens behoed voor een ramp?  

 Wat was voor jou een lichtpunt in donkere tijden? 
 

 

 Wat heeft voor jou een verschil van dag en nacht gemaakt?  

 Ben je meer een ochtend- of een avondmens, leg uit? 

 

 Wanneer ging het jou voor de wind?  

 Wanneer moest je alle zeilen bijzetten? 
 

 

 Wat wil je delen dat anderen écht nog niet van je weten? 

 Op wie was jij verliefd op de basisschool? 

 

 

 


