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Speed Friending Question Ideas
Kinky 

Wat staat er op je kinky to-do list? 

Hoe heb je ontdekt dat je kinky bent? 

Hoe ben je bij Kajira terecht gekomen? 

Is het feit dat je kinkt bent een geheim? 

Ben je kinky in public of niet? 

Grootste kinks? 

Aftercare? 

Hard limits? 

Hoe ontmoet je andere kinky mensen? 

Ken je al veel mensen in Kajira? 

Wie zou je in Kajira graag beter leren kennen? 

Als je je seksleven moest omschrijven met een songtitel, welke? 

Favorietjes 
Kleur 

Song / album / playlist 

Comfort food / fancy food / … 

Sport 

Woord / zin / uitdrukking 

Esthetische / fashion stijl? (grunge, pastel, goth, cabincore,...) 

Grap / pickup lines 

Guilty pleasures? (Muziek, Series, Films, Boeken) 

Drank (Fris/Cocktail) 

Wat is je favoriete fictieve character? 

Wat is je grootste passie? 

Film? 

Genre? (muziek of tv) 

Acteur / actrice 

Ervaringen 
Beste / slechtste / meest vreemde 

Meest zotte schoolervaring? 

Meest rustgevende moment in je leven? 

Meest avontuurlijke dat je ooit deed? 

Beste ervaring sinds corona? 

Wat is het meest roekeloze dat je ooit gedaan hebt? 

Wat zou voor jou de ideale reis zijn? 

Iets over jezelf 
Hobby’s / interesses / passies? 

Studies / werk? 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 woord? 

Ben je een vroege vogel of eerder een nachtuil? 

Welk nummer past het best bij je karakter? 

Wat maakt jou gelukkig/boos/triest? 

Wat is het meest pijnlijke wat je ooit ervaren hebt? 

Wat maakt een slechte dag voor jou beter? 

Raar ding dat je kan doen? 

Wat maakt je extreem nostalgisch? 

Als je met een waarschuwingslabel zou komen, wat zou hier opstaan? 

Heb je pet peeves? (kleine dingen die erg op je zenuwen werken) 

Grootste insecurity? 

Beste / raarste compliment dat je ooit kreeg? 

Ken je een raar / tof feitje? 

Hoe zou je beste vriend(in) jou omschrijven? 

Wat is je droomjob? 

Meest nuttige (maar onderschatte) skill die je in je leven geleerd hebt? 

Heb je een good luck charm? (of ritueel) 

Welke kleur past het best bij je persoonlijkheid 
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Wat vind je je beste eigenschappen? 

Lees je graag boeken?  Wat lees je op het moment? 

Wat doet jou lachen? 

Snurk je? 

Heb je vreemde gewoontes of kleine vormen van bijgeloof waar je je aan 

houdt? 

DIY of een expert bellen? 

Relatie(s) 
Ben je in een relatie? 

Partner(s)? 

Welke soort/vorm van relatie zou je het liefst hebben? 

Wat zijn de grootste red flags die je al tegenkwam bij het daten? 

Hoe ziet een goede relatie er uit voor je? 

Hoe was je eerste crush? 

Wat is je grootste onmogelijke crush? (Fictief karakter, Muzikant, Acteur) 

Welke eigenschappen vind jij belangrijk in een persoon? 

 
Quircky / fun 

Één dag is alles legaal, wat zou je doen? 

Wat doe jij om van de hik af te geraken? 
Zou je willen leven met een kloon van (waarom)? 

Welke stereotype fantasy class zou jij het liefst zijn? (rogue, wizard, 

fighter, barbarian, alchemist, …) 

Welke superpower zou je het liefst hebben? 

Als je een spook was, wie zou je wel eens willen overnemen? 

Welk fictief karakter zou de slechtste roommate zijn en waarom? 

Wat is het tegenovergestelde van een koala? 

Als je een dier zou kunnen zijn, welk dier zou je zijn? (bestaand of fantasy) 

Wat is het laatste dat je gegoogled hebt? 

Wat is iets dat gecorreleerd is maar totaal geen causaal verband heeft? 

Wat zou je koken als je vrienden op bezoek hebt? 

Wat zou je meenemen op een verlaten eiland? (1 ding) 

Zouden wij met z’n tweeën kunnen overleven op een verlaten eiland? 

Als je voor een dag in iemand anders zijn schoenen kon staan, wie zou je 

kiezen? 

Als je een etentje kon hebben met eender wie (levend of dood) met wie zou 

je dan samen eten? 

Als je een tijdmachine had, naar welke periode zou je graag even terug 

keren? 

Wat zou de titel zijn voor jou biografie? 

Wat zou je allemaal kopen als je de lotto won? 

Kun je je elleboog likken? 

Geloof je in het bestaan van aliens? 

Waar stond/sta je bekend voor op school? 

Wat zou je doen als je nog maar 6 maanden te leven had? 

Als er een film gemaakt zou worden over je leven, wie zou je willen dat 

jou acteert? 

Je mag 3 wensen doen, waarvoor zou je wensen? (geen extra wensen 

wensen!) 

Assumpties 
Wat is de eerste indruk die je kreeg van mij? 

Als je mij een nickname moest geven, welke naam zou je kiezen? 

Maak een assumptie over me en ik zal zeggen of deze waar is of niet. 

Welk dier denk jij dat bij mij zou passen? 

Welke muziek denk je dat ik zoal luister? 

 


