
Afspraakspel. 
 
De personen: een kapper, een klant, nog een klant en een kapper 
Waar en wanneer speelt het zich af: in een kapsalon vlak voor een feestje 

Wat is er aan de hand: de kapper knipt het haar van de klant te kort af 

Hoe wordt er op gereageerd: De klant is woedend, ze vraagt de mening van een 
andere klant en die vindt dat het allemaal wel mee valt. Er ontstaat een ruzie 

met woorden tussen de klanten en de kapper. Uiteindelijk komt de andere 
kapper erbij die het allemaal probeert op te lossen. Wat de oplossing is mag je 

zelf bedenken. 

 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 
je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

Afspraakspel. 
 

De personen: een politieagent, een vrouw die in de war is, een kind, nog een 
agent. 

Waar en wanneer speelt het zich af: ’s avonds als het al een beetje donker is en 

het regent zachtjes. 
Wat is er aan de hand: de kat van de vrouw is weggelopen en de politie gaat 

hem zoeken 
Hoe wordt er op gereageerd: De vrouw die haar kat kwijt is belt de politie, die 

zegt dat de vrouw het zelf maar moet uitzoeken. De vrouw wordt uiteindelijk 

boos en dat zie je aan haar. Haar dochter moet haar rustig houden en zegt nog 
wel een keer te bellen. Uiteindelijk komt de politie naar het huis van de mensen 

en gaat op zoek naar de kat. Dit zie je gebeuren. Als de kat terug gevonden is 
zijn de vrouw en de dochter erg blij en bedanken de agenten.  

 
Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 

kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

 

Afspraakspel. 
 
Op deze kaartjes staat informatie voor het afspraakspel. Op elk kaartje staan 
de personen, waar en wanneer het zich af speelt, wat er aan de hand is en 
hoe er gereageerd wordt. De kaartjes zijn gemaakt om met 4 personen te 
spelen. 3 personen kan ook; dan moet de laatste weggelaten worden. Dit 
spel is goed te spelen als de kinderen nog weinig ervaring hebben met 
drama en dus nog veel houvast / structuur nodig hebben. 
 
De kinderen moeten zelf het begin en het einde afspreken. Als de kinderen 
meer ervaring hebben in drama kan je ook bepaalde informatie weg laten. 
Dan moeten ze bijv. zelf kiezen waar en wanneer het zich af speelt. Het is 
belangrijk dat je de eerste keer uitlegt hoe er gewerkt wordt met het kaartje 
en dat het belangrijk is om veel te overleggen. Als er ergens een vrouwelijke 
vorm staat kan dat ook gelezen worden als man en andersom. Bij sommige 
kaarten hebben de kinderen attributen nodig, deze attributen zijn niet 
verplicht maar het maakt het stuk wel een leuker. 
 
Veel plezier / succes ermee. Je hebt in totaal 23 kaartjes die je kunt 
gebruiken.  
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een beveiligbeambte, een dove oma, een manke opa en nog een 
beveiligingsbeambte 

Waar en wanneer speelt het zich af: in een museum met prachtige schilderijen 

Wat is er aan de hand: opa en oma denken dat ze de schilderijen kunnen kopen 
maar dat kan natuurlijk niet 

Hoe wordt er op gereageerd: opa en oma lopen door het museum en kijken 
naar de verschillende schilderijen. Opeens zien ze een prachtig schilderij en ze 

lopen naar de beveiligbeambte om te vragen hoeveel het kost, die zegt dat het 

niet te koop is maar dat verstaan opa en oma niet. Er gebeurt van alles en 
uiteindelijk komt de tweede beveiligbeambte en die zet na geprobeerd te 

hebben om het duidelijk te maken opa en oma het museum uit. 
 

 
Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 

kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

 



Afspraakspel. 
 

De personen: een waarzegster, een man, een vrouw en een kind 
Waar en wanneer speelt het zich af: in het hokje van een waarzegster 

Wat is er aan de hand: de waarzegster voorspelt de toekomst van het gezin, ze 
krijgen nog 3 kinderen erbij, worden allebei werkeloos en komen op een klein 

flatje te wonen,  

Hoe wordt er op gereageerd: je ziet eerst een kort gesprek tussen waarzegster 
en het gezin, zijn ze gelukkig enz. Dan begint de waarzegster met het 

voorspellen van de toekomst, ze kijkt in haar glazen bol en vertelt aan het gezin 
wat ze ziet. Dit gezin is hier helemaal niet blij mee en ze beginnen allebei heel 

hard te huilen, ze wilden zo groot een mooi groot landhuis, geen kinderen meer, 

een goede baan enz. De waarzegster probeert het gezin gerust te stellen en zegt 
dat het allemaal wel goed komt, het gezin denkt dat het nooit meer goed komt. 

Na lang praten en huilen besluit de waarzegster om nog eens te kijken, dan komt 
ze er achter dat ze helemaal in de war was met een andere familie en dat deze 

familie te toekomst krijgt waar ze zo op hopen. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag je 

zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het kaartje 
staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 

Afspraakspel. 
 

De personen: een beroemde acteur, een Eskimo, iemand van het recreatiepark 

en een boswachter 
Waar en wanneer speelt het zich af: in een vakantiehuisje op een groot park 

midden in de bossen, het wordt al laat er het is erg koud buiten 
Wat is er aan de hand: de acteur en de Eskimo zitten gezellig te praten als 

opeens de verwarming kapot gaat 

Hoe wordt er op gereageerd: De beroemde acteur vindt het belachelijk dat ze 
zo’n belangrijk iemand als hem in de kou laten zitten. Hij had er al geen zin in, zit 

liever in een duur hotel. De Eskimo zegt dat het hem niet uitmaakt die is wel kou 
gewend. De acteur besluit dat de Eskimo maar hout moet gaan hakken om een 

vuur te maken, de boswachter ziet dit en is hier helemaal niet blij mee en gaat 

naar de parkmedewerker, die komt ook naar huisje toe en na lang zeuren van de 
acteur komt de parkmedewerker er achter dat ze gewoon de knop op aan 

hadden moeten zetten i.p.v. uit. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag je 
zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het kaartje 

staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: conciërge, een opstandige puber, een leraar en nog een puber 
Waar en wanneer speelt het zich af: op een middelbare school, om 4 uur  

Wat is er aan de hand: de opstandige puber moet de kantine opruimen omdat 
hij er tijdens een les uitgestuurd is, de conciërge houdt hier toezicht over, de 

puber weigert dit en maakt juist meer rommel, dit doet hij (eventueel) samen 

met een andere puber maar zonder dat de conciërge het doorheeft, die fluit 
maar wat, totdat ze gesnapt worden door een leerkracht 

Hoe wordt er op gereageerd: Eerst zie je het gesprekje tussen de pubers en de 
conciërge, waarom ze er uitgestuurd zijn. Ze moeten voor straf de kantine 

schoon maken, De puber(s) vervuilen de kantine maar willen natuurlijk niet 

gesnapt worden, ze letten constant op of de conciërge ze niet ziet. Hij komt een 
keertje langs en op dat moment zijn ze natuurlijk net wel aan het werk. Totdat 

er een leerkracht langs komt die de pubers ziet, eerst wacht hij even af en kijkt 
hij wat ze aan het doen zijn, uiteindelijk grijpt hij in en brengt hij de pubers naar 

de conciërge, die wordt boos en samen met de leerkracht bedenkt hij een straf. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een clown, een monteur, iemand die kleine ruimtes eng vind en 
iemand die erg moe is 

Waar en wanneer speelt het zich af: ’s morgens vroeg in de lift van een hotel 

Wat is er aan de hand: De mensen stappen 1 voor 1 in de lift en laten zien wie 
ze zijn, (de monteur stapt natuurlijk niet in), de lift blijft hangen tussen 2 

verdiepingen in 
Hoe wordt er op gereageerd: de persoon die niet tegen kleine ruimtes kan raakt 

helemaal in paniek, de clown probeert deze persoon op te vrolijken maar dat 

helpt niet, de persoon die het eng vindt, wordt alleen maar banger. De persoon 
die lui is maakt het allemaal niet zo veel uit, die slaapt lekker door maar vindt 

het vervelend dat hij steeds wakker gemaakt wordt door de clown. Uiteindelijk 
belt iemand de liftmonteur die na lang wachten de lift komt maken zodat de 

mensen er weer uit kunnen. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 



Afspraakspel. 
 

De personen: een bruid, een bruidegom, een iemand die de bruiloft verzorgt en 
een getuige 

Waar en wanneer speelt het zich af: in het gemeentehuis in de trouwzaal 

Wat is er aan de hand: de jurk gaat kapot en de bruidegom komt te laat 
Hoe wordt er op gereageerd: je ziet de bruid binnen komen in de trouwzaal, 

helemaal trots dat ze gaat trouwen, hier houdt ze een gesprek over met de 
gene die de bruiloft verzorgt. De muziek gaat aan zodat de bruidegom binnen 

kan komen, maar dan opeens hoort de bruid een gekraak, haar jurk scheurt, ze 
moet bijna huilen maar houdt zich in, nogmaals de muziek, maar de bruidegom 

komt niet binnen, de bruid wordt boos, hij is ook altijd overal te laat, de getuige 

probeert de bruid gerust te stellen dat het allemaal wel goed komt maar de 
bruid raakt steeds meer overstuur, na lang wachten komt de bruidegom binnen 

gerend, de bruid begint meteen te schreeuwen, maar de bruidegom 
onderbreekt haar, de bruid was de ringen vergeten en die is de bruidegom snel 

gaan halen daarom is hij te laat, uiteindelijk trouwen ze gewoon, gelukkig 

 
Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een reiziger, een persoon, samen met een kameel en nog een 
persoon (deze laatste 3 zijn de fata morgana en zijn dus niet echt) 

Waar en wanneer speelt het zich af: in de Sahara op een warme zomerdag 
Wat is er aan de hand: de reiziger zwerft door de Sahara maar kan nergens 

water vinden, uiteindelijk ziet hij een fata morgana 

Hoe wordt er op gereageerd: De reiziger is al dagenlang onderweg door de 
Sahara, hij praat in zichzelf over waar hij vandaan komt, wat hij hier komt doen, 

en dat hij zo’n dorst heeft maar nergens water kan vinden. Dan ziet hij een fata 
morgana, hij denkt dat de mensen die er zitten echt zijn en gaat een gesprek 

met ze aan. Deze mensen vertellen hem dat ze water hebben en de kameel 

bemoeid zich ook met het gesprek (hij kan praten), uiteindelijk als de reiziger er 
naartoe gaat en een lekkere slok water wil nemen valt hij met zijn gezicht in het 

zand en blijkt alles nep te zijn (de mensen van de fata morgana zijn weg), dan 
zit er maar 1 ding op, verder op reis op zoek naar water (bedenk zelf of hij die 

uiteindelijk vindt) 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een presentator, een kandidaat, iemand die de loterij wint en 
iemand die de prijs uit reikt 

Waar en wanneer speelt het zich af: in een tv-studio in een live uitzending  
Wat is er aan de hand: De presentator zit midden in een quiz en gaat er dan uit 

voor de uitreiking van de prijs, bij het controleren van het lot blijkt de winnaar 1 

nummer verkeerd te hebben en krijgt hij dus niet de prijs van 1 miljoen euro 
Hoe wordt er op gereageerd: de kandidaat geeft antwoord op de vragen van de 

presentator, bij het overschakelen naar de prijswinnaar (kan bij 4 personen bij 
iemand thuis zijn, bij 3 is het iemand uit het publiek en geeft de presentator de 

prijs) de gene die de prijs uit reikt houdt een gesprek met de winnaar over wat 
hij met 1 miljoen zou doen, de prijs wordt overhandigd en de winnaar gaat 

helemaal uit zijn dak. Vervolgens zegt de presentator laten we nog even kijken 

naar de winnende nummers, dan blijkt de winnaar 1 nummer verkeerd te 
hebben en dat betekent dat hij de prijs niet wint, hij is helemaal overstuur en de 

presentator weet niet zo goed hoe hij moet reageren 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een piloot, een stewardess, passagier 1 en passagier 2 
Waar en wanneer speelt het zich af: in een vliegtuig, hoog in de lucht vlak 

voordat hij gaat landen 
Wat is er aan de hand: 1 van de motoren van het vliegtuig valt uit, de piloot 

moet moeite doen om het vliegtuig aan de grond te krijgen, loopt het goed af? 

Hoe wordt er op gereageerd: In het begin is er niks aan de hand, vliegtuig vliegt 
gewoon totdat de piloot roept dat 1 van de motoren uitgevallen is, de 

passagiers proberen rustig te blijven maar praten wel over hun laatste wensen, 
wat moeten ze nou doen als ze neerstorten (als je maar 1 passagier hebt, zegt 

deze het allemaal hardop voor zichzelf), de stewardess probeert rustig te blijven 

maar rent als een kip zonder kop door het vliegtuig heen, de piloot heeft 
duidelijk moeite met het bestuderen van het vliegtuig, zijn handen trillen en je 

merkt aan hem dat hij bang is, doordat het vliegtuig schokt, valt er bagage uit 
de kastjes, rijdt het etenskarretje door het gangpad en komen de mondkapjes al 

naar beneden. Jullie mogen zelf bedenken of het goed afloopt of niet 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 



Afspraakspel. 
 

De personen: 2 beste vrienden/vriendinnen, iemand die graag vrienden met hen 
wil zijn en een moeder 

Waar en wanneer speelt het zich af: in de achtertuin van een huis  

Wat is er aan de hand: persoon 3 wil graag vrienden zijn met nummer 1 en 2, 
dan bedenkt ze zich opeens dat er vroeger een schat begraven is waar 1 van de 

2 beste vrienden niks van af weet 
Hoe wordt er op gereageerd: eerst zie je een stukje in het verleden, 2 vrienden maken 
een afspraak door iets in de grond te verstoppen en dit aan niemand te vertellen, dan 
gaan we weer terug naar het nu, de 2 personen die vroeger goede vrienden waren zijn 

dat nu niet meer, 1 van de 2 besluit te gaan stoken tussen de 2 goede vrienden nu en 
besluit het geheime ding op te graven en deze aan de ander te laten zien, die raakt 
helemaal overstuur en wordt boos, de moeder bekijkt alles en probeert zich er mee te 
bemoeien maar wordt steeds onderbroken door de kinderen, jullie mogen zelf bepalen of 
het goed af loopt (en de vrienden dus voortaan met z’n 3-en om gaan) of slecht (en er 
dus 1 iemand voortaan alleen is. 
 
Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag je zelf 
nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het kaartje staat dan laat 
je de laatste persoon weg. 

 

Afspraakspel. 
 

De personen: een gevaarlijke zeerover, een gevangene, een lieve zeerover en 

een vriend van de gevangene 
Waar en wanneer speelt het zich af: op een boot, het is vies weer en erg vroeg  

Wat is er aan de hand: een persoon is gevangen genomen door de gevaarlijke 
zeerover, de gevangene wil het liefst van boord springen maar de gevaarlijke 

zeerover houdt hem tegen, de lieve zeerover probeert de gevaarlijke zeerover 

steeds te overtuigen dat ze hem vrij moeten laten  
Hoe wordt er op gereageerd: Je ziet eerst hoe en waarom de gevangene 

gevangen genomen wordt, hij is natuurlijk helemaal in paniek, er volgt een kort 
gevecht maar dan gaat de lieve zeerover zich er mee bemoeien, hij probeert de 

gevaarlijke zeerover steeds te overtuigen dat ze er niks aan hebben, hij kan 

beter over boord springen of bij het volgende eiland vrij gelaten worden. Jullie 
mogen zelf bepalen of het goed af loopt (en de gevangene dus vrij komt) of 

slecht (en de gevangene het misschien wel niet overleefd) 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 
je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 

kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: 2 laboratorium medewerkers, een specialist in gevaarlijke stoffen 

en nog een laboratorium medewerker 
Waar en wanneer speelt het zich af: in een laboratorium tijdens het uitvoeren 

van een gevaarlijk experiment 
Wat is er aan de hand: een reageerbuisje met een gevaarlijke stof valt, iedereen 

raakt in paniek, uiteindelijk is er iemand zo slim om de specialist in gevaarlijke 

stoffen in te schakelen, die is nogal in de war dus zegt steeds de verkeerde 
dingen 

Hoe wordt er op gereageerd: eerst zie je dat het goed gaat maar dan op eens 
valt er een buisje een zeer gevaarlijk gif op de grond, de mensen raken in 

paniek, ze gaan dood denken ze, dan is er 1 die bedenkt om de specialist te 

bellen, die komt heel snel maar hij haalt alles door elkaar (dit moet er erg 
grappig uit zien) hij pakt bijvoorbeeld een vork i.p.v. een plastic zakje, bedenk 

samen of het goed af loopt (en de specialist het probleem oplost) of dat het 
slecht af loopt (en de hele boel dus ontploft) 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 

kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een geschrokken winkeljuffrouw, een dief, bedrijfsleider, en de 
politie 

Waar en wanneer speelt het zich af: in een supermarkt tegen sluitingstijd  

Wat is er aan de hand: de dief probeert geld te stelen uit de kassa, uiteindelijk 
wordt hij overmeesterd door de bedrijfsleider die hem aflevert bij de politie 

Hoe wordt er op gereageerd: het spel begint dat de dief als gewone klant bij de 
kassa komt, hij doet net of hij wat wil komen kopen. Opeens grijpt hij naar het 

geld in de kassa, de winkeljuffrouw schreeuwt om hulp, je merkt duidelijk dat ze 

overstuur is. Dan komt de baas van de winkel en die probeert de vrouw te 
helpen eerst gelooft hij de vrouw niet dat er geprobeerd is om te stelen dus hij 

biedt zijn excuses aan aan de dief. Uiteindelijk weet de vrouw de baas te 
overtuigen dat er echt gestolen werd en dan overmeesterd de baas de dief. 

Vervolgens komt de politie erbij en die neemt de dief mee naar het bureau. 
Jullie mogen zelf bedenken of de dief uiteindelijk het geld te pakken krijgt ja of 

nee. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 



Afspraakspel. 
 

De personen: een conducteur, een bijdehante puber, een oud vrouwtje die bijna 

doof is, een verlegen meisje  
Waar en wanneer speelt het zich af: in een treincoupe 

Wat is er aan de hand: de mensen zitten met z’n drieën bij elkaar en ieder heeft 
een duidelijk kenmerk; de oude vrouw hoort weinig en vraagt constant “wat zeg 

je”, het verlegen meisje probeert soms heel zacht wat te zeggen maar komt er 

niet bovenuit en de bijdehante puber heeft maling aan alles (kauwgom kauwen, 
meezingen met muziek, schoenen op de bank enz.) dan komt de conducteur en 

de puber blijkt geen kaartje te hebben  
Hoe wordt er op gereageerd: eerst zie je de mensen in de trein zitten, de 

conducteur komt pas later, het meisje en de oude vrouw laten netjes hun 

kaartje zien maar de puber heeft die dus niet, hij probeert minimaal 5 redenen 
te verzinnen waarom hij niet met een kaartje hoeft te reizen (hij betaalt al 

genoeg, neemt weinig ruimte in enz.) Uiteindelijk sleept de conducteur de 
bijdehante puber de treincoupe uit, het vrouwtje en het meisje blijven achter.  
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een slechtziende vrouw, een supermarktmedewerker, een 

schoonmaker en een slechtziende man 
Waar en wanneer speelt het zich af: in een supermarkt op de afdeling wijnen 

Wat is er aan de hand: de slechtziende vrouw loopt met een bindestok tijdens 
het tikken tikt ze per ongeluk een hele stelling met wijnflessen om, de 

supermarktmedewerker ziet dit en raakt in paniek 

Hoe wordt er op gereageerd: de medewerker probeert de wijnflessen op te 
vangen, dit lukt natuurlijk niet dus het komt er grappig uit te zien, na veel 

gedoe wordt de schoonmaker er bij gehaald die uiteindelijk alles schoonmaakt. 
De blinde vrouw ziet weinig maar weet nog wel precies waar alles ligt en ze 

wijst de schoonmaker dan ook steeds op elk klein druppeltje wat er ligt. (bij 4 

personen doen de man en de vrouw het samen) Jullie mogen zelf bedenken of 
de man en de vrouw uiteindelijk zonder nog meer te slopen de winkel uit gaan 

of dat ze misschien wel zelf moeten helpen met het opruimen) 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 
je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 

kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een zanger, iemand die in het publiek zit, een medewerker van 
het theater en een zangeres 

Waar en wanneer speelt het zich af: op een groot podium in een theater 

Wat is er aan de hand: de zanger en zangeres zijn aan het optreden totdat er 
opeens iets kraakt, het blijkt de broek/rok te zijn van 1 van de 2 zangers. Deze 

doet net alsof er niks aan de hand is en zingt gewoon door  
Hoe wordt er op gereageerd: het publiek heeft het toch door en begint te 

lachen, de medewerker van het theater probeert het ter plekke op te lossen 

door bijv. de broek vast te houden/vast te plakken met plakband/het aan elkaar 
lijmen enz. maar niks blijkt te helpen, het optreden is inmiddels gestopt en daar 

wordt het publiek boos om, ze schreeuwt en vindt het allemaal belachelijk, ze 
eist haar geld terug. De medewerker en zangers zijn het hier niet mee eens en 

er ontstaat een discussie. Uiteindelijk probeert een zanger het op te lossen door 
een extra mooi lied te zingen (helaas is dit vals) Jullie mogen zelf bepalen of het 

publiek zijn geld terug krijgt ja of nee. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een dokter, iemand die doof wordt, een moeder en een broer 
Waar en wanneer speelt het zich af: tijdens het muziek maken  

Wat is er aan de hand: tijdens het drummen slaat een persoon zo hard op een 

trom dat hij door de harde knal doof wordt, ze gaan naar een arts 
Hoe wordt er op gereageerd: je ziet eerst het drummen en het moment dat de 

persoon doof wordt, hij moet het tegen zijn moeder duidelijk maken maar dat 
gaat lastig zonder te praten, de broer begrijpt er ook helemaal niks van en 

denkt dat er een geintje gemaakt wordt (het moet er erg grappig uit zien, 

iemand probeert met handen en voeten duidelijk te maken wat er aan de hand 
is) broer besluit uiteindelijk om een alfabet te maken met gebaren om zo toch te 

begrijpen wat er aan de hand is, het hele gezin gaat naar de dokter en daar 
gebeurt hetzelfde (hij begrijpt dus niet wat er aan de hand is), uiteindelijk heeft 

de dokter een hele speciale behandelmethode waardoor de persoon niet meer 
doof is, als blijkt dat hij weer kan horen gaat hij helemaal uit zijn dak, zo blij is 

hij. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 



Afspraakspel. 
 

De personen: een bloemist, een klant, een bloemist van een andere winkel en 
een klant 

Waar en wanneer speelt het zich af: op de markt bij 2 bloemenkramen die vlak 

bij elkaar staan  
Wat is er aan de hand: de 2 bloemisten zijn concurrenten van elkaar en dat 

merk je duidelijk, ze proberen allebei zoveel mogelijk klanten te krijgen 
Hoe wordt er op gereageerd:  je ziet 2 klanten over de markt lopen op zoek 

naar een bloemetje, als ze er vlakbij zijn horen de bloemisten allebei hun 

reclames roepen, ze twijfelen duidelijk naar welke ze zullen gaan, de bloemisten 
proberen de klanten te overtuigen dus hen allerlei prachtige dingen te beloven 

die ze meteen waar kunnen maken (bijv. ik zing een serenade voor jou of ik sta 
5 minuten op mijn handen), de klanten bepalen uiteindelijk zelf bij wie ze hun 

bloemen kopen en de beloning moet dan ook uitgevoerd worden tijdens dit 
stuk. 

 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 
je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 

kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 

Afspraakspel. 
 

De personen: 2 mode-ontwerpers, een model en nog een model (bij 3 personen 

speelt 1 persoon beide modellen) 
Waar en wanneer speelt het zich af: op een catwalk van een belangrijke show 

Wat is er aan de hand: tijdens het wisselen van ontwerper blijken de 2 
ontwerpers precies dezelfde jurk gemaakt te hebben 

Hoe wordt er op gereageerd: we zien eerst een modeshow van mode-ontwerper 

1, hij is natuurlijk helemaal trots op zijn model en geeft haar dan ook erg veel 
complimentjes. Vervolgens gaat ontwerper 1 af en kondigt nummer 2 zijn show 

aan, hij vertelt wat zijn inspiratie was bij het ontwerpen en vertelt ook dat hij 
begint met het topstuk uit de show. Hij kondigt zijn model aan en als zij op 

komt blijkt het precies dezelfde jurk te zijn als die van de vorige ontwerper 

(alleen 1 detail verschil) ontwerper 1 is natuurlijk woest en stormt het podium 
op, er ontstaat een hevige discussie en uiteindelijk rent het model huilend het 

podium af, de 2 ontwerpers zijn hier helemaal verbaasd over en hebben het er 
over dat ze dat niet kan maken, ze rennen achter haar aan en dat is het einde. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 

je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 
kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een moeder, een zoon, een vriend en een buurvrouw 
Waar en wanneer speelt het zich af: in een huiskamer van een net gezin  

Wat is er aan de hand: de zoon en zijn vriend willen geld stelen van de moeder 

omdat ze niet thuis is en ze hebben zin om nieuwe muziek te kopen, opeens 
komen de moeder en de buurvrouw thuis en de jongens worden betrapt 

Hoe wordt er op gereageerd: eerst zien we de jongens die zich vervelen, opeens 
komt er 1 met het idee om nieuwe muziek te gaan kopen alleen ze hebben geen 

geld, dan zien ze de portemonnee van de moeder op tafel liggen en ze besluiten 

om er 50 euro uit te halen, net als ze het briefje in hun handen hebben komen 
de moeder en buurvrouw gezellig pratend binnen. De jongens stoppen het geld 

snel weg en doen net of ze niks doen. De moeder heeft ze alleen al gezien en 
vraagt waar het geld is, ze ontkennen alles totdat de moeder boos wordt en eist 

dat ze het geld terug geven. Uiteindelijk doen ze het maar er staat wel een straf 
tegenover, wat de straf is verzinnen jullie zelf, het moet wel iets zijn waar de 

jongens niet blij mee zijn (bijv. 100 keer opdrukken, het huis poetsen  enz.) 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag 
je zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het 

kaartje staat dan laat je de laatste persoon weg. 

 
 

Afspraakspel. 
 

De personen: een glazenwasser met hoogtevrees, een klant, een baas en een 

echtgenoot 
Waar en wanneer speelt het zich af: buiten voor een groot hoog huis  

Wat is er aan de hand: het is de eerste keer voor de glazenwasser en hij gaat 
samen met zijn baas naar de klant toe, daar raakt de glazenwasser op eens in 

paniek, hij durft de grote trap niet op,  

Hoe wordt er op gereageerd: de baas vindt dat hij niet zo moet zeuren en zegt 
dat hij het moet doen, de glazenwasser raakt hierdoor in paniek en wil eigen zo 

snel mogelijk weg, de klant merkt dit en samen proberen ze de glazenwasser zo 
ver te krijgen om toch de trap op te klimmen (eerst op een papiertje, daarna op 

een blikje, op een gummetje, op een stoeprand enz. bedenk zelf leuke/grappige 

dingen) de baas vindt het allemaal maar raar en lacht zich kapot, de echtgenoot 
probeert ondertussen samen met de klant om de glazenwasser zo ver te krijgen. 

Jullie mogen zelf bepalen of  de glazenwasser uiteindelijk wel of niet de trap op 
gaat om de glazen van de klant te wassen. 
 

Bedenk samen hoe het stukje begint en hoe het precies eindigt. Natuurlijk mag je 

zelf nog dingen erbij bedenken. Ben je met minder kinderen dan op het kaartje 
staat dan laat je de laatste persoon weg. 
 

 


