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Help, je bent verliefd op iemand  
die drie jaar ouder is!  
Wat doe je?

a.  Niks, iemand die zoveel ouder is, ziet mij vast 
niet staan

b.  Ik probeer zijn/haar hart te veroveren, in de 
liefde telt leeftijd niet

c.  Ik probeer bij hem/haar op te vallen, maar 
durf niet de eerste stap te zetten

 2 
Als Fitz Adam net kent, zegt ze dat ze 
zijn achternaam zou willen hebben. ‘Dan 
moet je met me trouwen’, antwoordt hij. 

Wat zou jij doen als iemand die je leuk vindt 
dat tegen je zegt?
a.  Mijn agenda halen, dan kan ik de trouwda

tum meteen vastleggen
b.  Van binnen juichen en ondertussen koel 

proberen te blijven en lachen om zijn/haar 
grap

c.  Ik maak me uit de voeten, ik spring nog 
liever in een vulkaan dan dat ik met iemand 
trouw

 3 
Iemand die je leuk vindt, schrijft  
zijn/haar nummer op je hand.  
Wat doe je?

a.  Ik schrijf het nummer overal op, zodat ik het 
niet kan verliezen en m’n hand was ik nooit 
meer

b.  Ik vraag waarom hij/zij het niet op een brief
je had kunnen schrijven, nu is m’n hand vies

c.  Ik schrijf het nummer thuis over en teken er 
een hartje bij, maar no way dat ik hem/haar 
durf te bellen

 4 
Degene die je leuk vindt, zit met iemand 
anders te praten en lacht hardop om zijn/
haar grapjes. Hoe reageer je?

a.  Ik bedenk welke grappige dingen ik tegen 
hem/haar kan zeggen, zodat hij/zij de vol
gende keer om mij lacht

b.  Eerst draait mijn maag zich om, dan loop ik 
op ze af, ik zal weleens laten zien wie hier 
het grappigst is

c.  Ik reageer niet, dit had ik al verwacht, hij/zij 
ziet me vast niet staan

 5
Wat denk je als je hoort dat  
iemand gaat trouwen?
 

a.  Wat romantisch, over tien jaar is het mijn 
beurt!

b.  Wat een sukkels, ze weten zeker niet dat één 
derde van alle huwelijken misgaat!

c. Leuk, ik hoop dat ik ben uitgenodigd!
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Kun je het woord liefde niet uitstaan of ben je juist vaak verliefd? En als je 
het bent, vertel je het dan aan die ander of is het je best bewaarde geheim? 
Doe de test en ontdek welk liefdestype jij bent.

De grote Gips liefdestest Deze test is 
ook geschikt 
voor koele 
kikkers!



 6
Je kent twee mensen die elkaar leuk vin-
den, maar dat niet tegen elkaar durven te 
zeggen. Wat doe je?

a.  Niks, ze hebben vast een reden om het niet 
tegen elkaar te zeggen

b.  Ik haal alles uit de kast om die twee aan el
kaar te koppelen, er is toch niks mooiers dan 
de liefde?

c.  Ik zeg tegen de een dat ik het wel snap dat 
hij/zij niet durft, misschien kan hij/zij de 
ander een anoniem briefje sturen?

 7 
Welke omschrijving past het beste  
bij de afspeellijst waar jij graag naar 
luistert?

a.  Gevoelige nummers die over de liefde gaan
b.  Vrolijke nummers waarop je goed kunt dan

sen
c.  Harde stampmuziek, die je de wereld om je 

heen doen vergeten

 8 
Hoe vind je het om alleen samen te  
zijn met degene die je leuk vindt?
 

a. Geen idee, ik vind niemand leuk
b.  Zo spannend dat ik ineens niks meer weet te 

zeggen
c.  Fantastisch, nu kan ik eindelijk verkering 

vragen!

 9 
Degene die je leuk vindt, is geconcen-
treerd ergens mee bezig waardoor hij/zij 
jou niet ziet. Wat doe je?

a.  Ik staar stiekem naar hem/haar en hoop dat 
hij/zij het niet doorheeft

b.  Ik staar naar hem/haar en probeer oogcon
tact te zoeken, als dat niet lukt dan zwaai 
ik met beide armen om duidelijk te maken: 
‘hallo, hier ben ik’

c.  Ik loop door, hij/zij heeft het duidelijk druk 
met andere zaken
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7 t/m 15 punten? Hallo ijskonijn
Liefde? Dat woord komt niet voor in 
jouw woordenboek. Komt dat omdat je 
nog nooit verliefd bent geweest of om
dat je het – net als Fitz – niet aan jezelf 
durft toe te geven? Probeer je er toch 
een beetje voor open te stellen, want 
verliefd zijn, kan zó lekker voelen. Dat 
ontdekt zelfs Fitz als ze eindelijk een 
beetje ontdooit. 

16 t/m 25 punten?  
Wachten duurt lang… 
Verliefd zijn, jij weet precies hoe dat 
voelt, maar wat moet je met dat ge
voel? Want ja, hoe fijn verliefd zijn ook 
is, afgewezen worden, is vooral pijnlijk. 
Logisch dat je zo denkt, maar als jullie 
dat allebei doen, is het lang wachten op 
de prins(es) op het witte paard. Probeer 
dus toch een manier te verzinnen om 
die ander (subtiel) te laten weten dat je 
hem/haar leuk vindt. Als het weder
zijds is, heeft die ander het vast door.   

26 t/m 35 punten?  
Jij staat in vuur en vlam
Verliefd zijn is je lust en je leven. Je 
bent altijd wel op iemand en anders 
ben je druk bezig om anderen aan 
elkaar te koppelen. Als je zelf iemand 
leuk vindt, laat je dat die ander meteen 
weten. Het leven is veel te kort voor 
onzekerheid, vind jij. Klopt, bedenk al
leen dat je een ander met je gevoelens 
kunt overvallen. Trap dus soms even 
op de handrem als je de drang voelt om 
een trouwdatum te plannen of te vra
gen hoeveel kinderen die ander wil.   

Bekijk hier je uitslag
1. a. = 1  b. = 5  c. = 3 
2. a. = 5  b. = 3  c. = 1 
3. a. = 5  b. = 1  c. = 3 
4. a. = 3  b. = 5  c. = 1 

5. a. = 5  b. = 1  c. = 3 
6. a. = 1  b. = 5  c. = 3 
7. a. = 5  b. = 3  c. = 1 
8. a. = 1  b. = 3  c. = 5 
9. a. = 3  b. = 5  c. = 1

Ben jij een ijs-
konijn of een 
hete bliksem?

Tel op  
hoeveel 

punten je 
hebt!


