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1. 

Een vage vriend(in) flirt op een 

feestje met je partner. Die doet 

enthousiast mee.  

 

2. 

Je hebt een super leren jack voor 

een prikkie in een winkel gezien 

en wil die kopen. Je praat erover 

met een vriend(in). De volgende 

dag loopt die te showen met jouw 

superjack. 

 

3. 

Een vriend rijdt je nieuwe auto  

in de prak door te bellen  

tijdens het rijden.  

Zelf heeft-ie geen schrammetje.  

 

4. 

Een vriendin vertelt je dat je 

partner vreemdgaat. 

 

5. 

Jullie vriendengroep gaat ieder 

jaar naar een festival. In je hart 

vind je er helemaal niets aan, 

maar als je zegt dat je niet mee 

wilt, beginnen ze allemaal te 

zeuren.  

 

6. 

Een van je vrienden is verliefd op 

een strenggelovig meisje en doet 

nu mee met de rituelen uit haar 

geloof. 
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7. 

Je vrienden nodigen je uit voor 

een leuk zomerreisje. Je hebt 

geen geld om mee te gaan. 

 

8. 

Binnen je vriendengroep heeft 

iedereen een partner. Jij niet. 

 

9. 

Twee vrienden uit je 

vriendengroep krijgen ruzie. 

 

10. 

Je nodigt je vrienden uit om 

samen naar de film te gaan.  

Tot drie keer toe zeggen ze 

allemaal af. 

 

11. 

Je beste vriendin koopt steeds 

dezelfde soort en kleur kleding 

als jij, zodat jullie haast een 

tweeling lijken. 

 

12.  

Je vriend is alleen lief tegen je als 

jullie samen zijn. Als jullie 

uitgaan, trekt hij alleen met zijn 

kameraden op en laat jou bij hun 

vriendinnen. 
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13. 

Een vriend van je partner maakt 

voortdurend seksueel getinte 

opmerkingen tegen jou. 

  

 

14. 

Je vindt de nieuwste vriend van 

je vriendin een engerd. 

  

 

15. 

Een van je vriendinnen neemt elk 

weekend een andere jongen mee 

als jullie gaan stappen. 

 


