
1) De speciale gast 

 
De rollen 
Jaap Harm:   Rijke baas van het restaurant 
Truus:   Overdreven, goed gebekte oma 
Nel:    Rustige, oude oma die niet meer zo goed ter been is 
 
Het verhaal 
Jaap Harm heeft vandaag een speciale actie. De honderdste klant zal gratis mogen 
eten. Jaap Harm staat enthousiast bij de deur te wachten als Truus en Nel 
binnenkomen. Jaap Harm overvalt de dames met het blijde nieuws. Truus vindt dat 
zij als eerste binnenkwam en dus niet hoeft te betalen. Nel vindt dit oneerlijk, omdat 
ze niet meer zo snel kan lopen. Hoe loopt dit af? 
 
De opdracht 

1. Verdeel de rollen 
2. Verzin hoe het verhaal kan aflopen 
3. Zoek verkleedkleding 
4. Oefen de scène goed 

 
 
 
 
 

2) Liefdesaanzoek 

 
De rollen 
Lars:    Serieuze student van de universiteit 
Chantal:   Mooie, aantrekkelijke en spontane vrouw 
Dennis:   Stoere, breed gebouwde fitnessinstructeur 
 
Het verhaal 
Lars zit te wachten met een roos. Vandaag wil hij Chantal, op wie hij al maanden een 
oogje heeft, zijn liefde verklaren. Chantal drinkt elke middag een kopje koffie in het 
restaurant. Chantal komt binnen en Lars staat op. Dan ziet hij Dennis, zijn grootste 
vijand. Hij heeft een date met Chantal. Hoe loopt dit af? 
 
De opdracht 

1. Verdeel de rollen 
2. Verzin hoe het verhaal kan aflopen 
3. Zoek verkleedkleding 
4. Oefen de scène goed 

 
 
 
 



3) De vieze man 

 
De rollen 
Suzan:   Stoere, melige puber  
Jacqueline:   Lieve, bange en onzekere puber  
Henk:    Vies, onbeschoft en stinkend mannetje  
 
Het verhaal 
Suzan en Jacqueline drinken wat in het restaurant. Henk komt naast hun zitten. Henk 
schuift steeds een stukje dichterbij. Suzan krijgt de slappe lach van zijn verschijning. 
Jacqueline loopt bang weg. Henk blijft doorgaan met zijn vreemde gedrag en drinkt 
de cola van Jacqueline op. Hoe loopt dit af? 
 
De opdracht 

1. Verdeel de rollen 
2. Verzin hoe het verhaal kan aflopen 
3. Zoek verkleedkleding 
4. Oefen de scène goed 

 
 
 
 
 

4) De verkouden ober 

 
De rollen 
Willem:   Gefrustreerde en chagrijnige man van Pieternel 
Pieternel:   Emotionele en paniekerige vrouw van Willem 
Niels:    Onhandige, verkouden ober 
 
Het verhaal 
Willem en Pieternel, een getrouwd stel, hebben een romantisch etentje. Niels komt 
het eten brengen. Als hij de soep opdient, niest hij onbehoorlijk in de soep van 
Pieternel. Willem wordt woedend en Pieternel raakt van slag. Hoe loopt dit af? 
 
De opdracht 

1. Verdeel de rollen 
2. Verzin hoe het verhaal kan aflopen 
3. Zoek verkleedkleding 
4. Oefen de scène goed 

 
 
 
 
 



5) De behulpzame ober 

 
De rollen 
Fred:    Slungelige, eenzame zakenman 
Angela:   Hippe, vrolijke kapster 
Hans:    Enthousiaste, overdreven behulpzame ober 
 
Het verhaal 
Fred zit aan een tafeltje alleen. Hij bestelt zijn eten bij Hans. Angela komt 
binnenlopen. Voor Fred is het liefde op het eerste gezicht. Hij vraagt Hans om dit 
door te geven aan Angela. Zij wil niks van hem weten, maar Fred blijft proberen. Hoe 
loopt dit af? 
 
De opdracht 

1. Verdeel de rollen 
2. Verzin hoe het verhaal kan aflopen 
3. Zoek verkleedkleding 
4. Oefen de scène goed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


