
1) Het gebroken gebaksbordje 

Een aantal keurig nette mensen zijn aan het rondkijken in een servieswinkel. Een 
bijzonder duur gebaksbordje spreekt hen meteen aan. Op het moment dat een hen 
het vastpakt, glijdt het uit de handen. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

2) De gescheurde broek 

Een aantal mensen van een amateur zanggroep zullen gaan optreden voor een 
belangrijk publiek. Net voordat ze naar het podium willen lopen, ontdekt een iemand 
dat hij uit zijn broek is gescheurd. Het resultaat is niet om aan te zien, maar het 
optreden moet doorgaan. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

3) De omgevallen soep 

Een aantal mensen van een vriendengroep zit lekker te eten in een restaurant. Als 
de ober de soep komt brengen, laat hij per ongeluk het bord uit zijn handen vallen. 
De soep valt zo over de kleding van een van de klanten. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

4) De bloemen allergie 

Een aantal mensen is uitgenodigd om een zeer belangrijk persoon tijdens een 
bijeenkomst een bos bloemen aan te bieden. De bos bloemen hebben ze zelf 
uitgezocht. Op het moment dat ze de bloemen overhandigen, krijgt de belangrijke 
persoon een ontzettende niesaanval en overal jeuk. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

5) De mislukte overval 

Een aantal mensen van een bende hebben dagenlang overleg gehad over de te 
plegen bankoverval. Vandaag zal deze plaats gaan vinden. Terwijl de bende de bank 
binnen loopt en de leider het pistool uit zijn zak wil halen, blijkt deze kwijt te zijn. Wat 
gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 



6) De stroomstoring 

Een aantal artsen en chirurgen zullen vandaag een lastige operatie moeten 
uitvoeren. De operatie is in volle gang als de stroom opeens uitvalt. Het is pikdonker 
en de patiënt ligt in een kritieke toestand. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

7) Het alarm 

Een aantal mensen van een bejaardenhuis bezoekt een museum. Alle schilderijen en 
beelden worden bekeken. Terwijl ze rondlopen stoot een persoon per ongeluk met 
zijn stok tegen een beeld aan. Het alarm gaat direct af. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

8) De verkeerde naam 

Een aantal mensen is meegegaan naar de prijsuitreiking van hun vriend. De vriend is 
eergisteren gebeld omdat hij de hoofdprijs heeft gewonnen bij de loterij. Op het 
moment dat de prijs uitgereikt gaat worden blijkt er sprake te zijn van een vergissing 
in de naam. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

9) De maagkrampen 

Een aantal mensen van een toneelvereniging zal een optreden gaan verzorgen. 
Voordat ze het podium opgaan hebben ze lekker pizza gegeten. Met een volle maag 
betreden ze het podium. Alles gaat goed, tot dat een van hen opeens enorme 
maagkrampen krijgt. De pizza bleek niet goed gaar te zijn en zijn hele maag raakt 
overstuur. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

10) De drugssmokkel 

Een aantal mensen van een smokkelbende zijn op schiphol aangekomen om een 
flinke partij drugs te smokkelen. Alles loopt gesmeerd, en zonder enig probleem 
komen ze de douanepoortjes door. Eenmaal aangekomen in het land van 
bestemming willen ze de drugs overhandigen. Als het opengemaakt wordt blijkt er 
helemaal geen drugs in te zitten. Wat gebeurt er? 
 

1) Verdeel de rollen, wat voor types spelen jullie? 
2) Verzin een einde, wat kan er gebeuren in deze situatie? 
3) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


