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Het is bijna Valentijnsdag. 

De dag waarop je jouw geheime liefde 

een romantische boodschap kunt 

sturen. Heb jij al een kaart of rode roos 

klaarliggen? Of is 14 februari voor jou 

een dag als elke andere? Test of er in jou 

een echte Romeo of Julia schuilt. 

Door Nathalie Strijker

Jouw eerste gedachte bij het woord 'hart ' is:a  Het symbool van de liefde.b  Een belangrijk orgaan dat bloed   rondpompt.
c  Lekkere snoepjes met een lief    woord er op.

Als je iemand op school heel leuk vindt dan…a  zit je in de klas stil te dromen en teken je hartjes in je  
 schrift.
b  schrijf je diegene een briefje waarin je eerlijk vertelt dat  
 je verliefd bent.
c  probeer je op te vallen door bijvoorbeeld een extra   grappige mop te vertellen of een bal naar diegene te   gooien. 

Wat wil je later 

worden?

a Dokter

b Schrijver

c Gamemaker Voor je verjaardag geef je een 

slaapfeestje. Welke fi lm kies je 

uit?

a Een Marvel-fi lm of iets anders spannends. 

 Dan kunnen we daar later in bed nog samen   

 over na griezelen.

b Een fi lm van de Minions of een andere waar je   

 om kunt lachen. Dat doe ik het liefst met vrienden. 

c A Dog’s Purpose, over een hond die elke keer 

 in een nieuw leven bij een nieuwe baasje komt.

 Best een zielige fi lm waar we dan met z’n 

 allen een traantje om moeten laten. Best een zielige fi lm waar we dan met z’n 

 allen een traantje om moeten laten.

 allen een traantje om moeten laten.

Wat is jouw 

lievelingskleur?

a Blauw

b Groen

c Rood

c Gamemaker 

Naar welke muziek 
luister jij het liefst?

a  Suzan & Freek, mooie liedjes   

 die je tenminste kunt verstaan.

b  Billie Eilish, je wordt op een fi jne  

 manier verdrietig van haar liedjes.

c  Kris Kross Amsterdam: ‘130 op de  

 vluchtstrook om bij jou te zijhijhijhijn.’

Hier! Voor 
jou! 

Oh, nu word 
ik rood! 

Ik ben tot 
over mijn oren 

verliefd!
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Wat wil je later 

worden?

a Dokter

b Schrijver

c Gamemaker 

Een s�randwandeling en naar de zonsondergang kijken. Dat vind jij:a  Geweldig, het is de beste afsluiter van de dag. b  Best leuk, maar ik verheug me vooral op de warme   chocolademelk na afl oop.c  Echt zoiets wat je alleen in fi lms ziet. 

Bij kaarsen denk je 

aan…

a  Brandgevaar!

b  Gezelligheid en knus samen aan  

 tafel eten.

c  Geurkaarsjes die naar vanille of  

 kaneel ruiken.

Vanavond mag jij koken! 

Wat wordt het? 

a Pizza, daar maak je iedereen blij mee!

b  Iets wat je zelf super lekker vindt.

c  Je vraagt eerst aan de rest van jouw   

 gezin waar ze vanavond zin in hebben.

Het duurt  nog een hele tijd

 voor het weer kerst is, maar…

a  jij kunt eigenlijk niet wachten tot die gezellige tijd weer  

 begint. 

b  jij bent juist blij dat het langzaam weer lichter wordt  

 buiten. Kom maar door met die zomer!

c  Hoezo is de kersttijd voorbij? In jouw kamer staat nog  

 steeds een mini-boompje met mooie lampjes. Die gaat  

 pas weg als je straks paastakken met versierde eitjes  

 gaat neerzetten.

10 tot 17 puntenJij bent veel te nuchter om een echte romanticus te zijn. Als je verliefd bent, vertel je dat gewoon eerlijk. Je houdt niet van moeilijk gedoe met rozen en hartjes. Als er in een � lm gezoend wordt, kijk je het liefst de andere kant op. Voor jou is 14 februari niet anders dan 13 of 15 februari. 

17  tot 24 punten
Een lief briefje of een klein cadeautje van iemand die je aardig vindt, kun je erg waarderen. En zelf ben je ook best attent. Je vindt het heerlijk om te dagdromen over degene op wie je verliefd bent. En op Valentijnsdag stuur je altijd wel iemand een kaartje. Al is het maar naar je beste vriend(in).

24 tot 30 
punten
Jij bent een echte Romeo 

of Julia in de dop. Je bent 

dol op sfeer maken. Het 

liefst zet je bij het ontbijt 

al gezellig kaarsjes op tafel. 

Degene op wie jij verliefd 

bent, heeft maar geluk. Jij 

haalt alles uit de kast om 

indruk te maken. Rozen, 

snoepjes, kaarten en een 

zelfgemaakt gedicht: voor 

jou is niets te gek.

  Iets wat je zelf super lekker vindt.

  Je vraagt eerst aan de rest van jouw   

 gezin waar ze vanavond zin in hebben.

17  tot 24 

Score:
1 a3  b1  c2

2 a3  b1  c2

3 a2  b1  c3

4 a1  b2  c3

5 a2  b3  c1

6 a2  b3  c1

7 a3  b2  c1

8 a1  b3  c2

9 a2  b1  c3

10 a2 b1  c3

c Gamemaker 

Ik ben tot 
over mijn oren 

verliefd!


