
en dit heb ik over jou geleerd:

*nee, geen koffie, maar:

En dan is dit het 
eerste wat je doet:

UUR

Jij staat meestal 
om dit uur op:

Jij leest 
‘s morgens graag 

de krant.

Ja, dat is waar:

MIN

KOPPEN

METER, IK HEB EEN ONDERZOEK

NAAR JOU GEDAAN

Zoveel koppen koffie* 
drink jij 's morgens:

Neen, dat is niet waar

in stilte

En je doet dat:

met begeleidende commentaar

ga naar de volgende pagina



Met deze zanger(es) 
zing jij altijd mee:

Als je naar de winkel 
gaat, doe je dat meestal 

op deze manier:

Jij kijkt eigenlijk 
liever op je telefoon

naar: 

Instagram

Je bent grappig

Je bent lief

Je ruikt lekker

Je bent slim

Je kunt goed dieren nadoen

Je bent (een beetje) raar

Je bent sportief

Facebook

je mailbox

het weerbericht

Dit zijn de eigenschappen 
die het beste bij jou passen:
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Ik heb voor dit 
onderzoek twee tattoos 

voor jou ontworpen!

Die zien er zo uit:

En jij koos deze tattoo als je favoriet:

Vokla sartabietso! 
Gallallo paterello, 
na hajat ich flappo 

noch enie klobo ko koto!

Ik heb je voor dit onderzoek
opgebeld en 30 sec. lang 
in een onbestaande taal

 tegen je gesproken

Dit is wat je toen 
teruggezegd hebt:
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Ik heb je een sms gestuurd met 
daarin de volgende boodschap:

Je hebt me 
toen dit 
terug-

gestuurd:

Liefste meter, je zou me heel 
gelukkig maken mocht je een 
tekening van een vliegend konijn 
met cape willen maken en 
doorsturen! 

Dit was toen mijn 
reactie op je antwoord:

ik heb luidop 
gelachen

ik heb je  
ingeschreven 
voor tekenlessen
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