
De studiebol 

In je klas zit een enorme studiebol. Hij zit hele dagen achter de computer met een koptelefoon op. Als je 
naar hem toe loopt om een vervelende opmerking te maken, zie je in beeld een muziekprogramma. Je 
pakt zijn koptelefoon en hoort de beste beats die je ooit gehoord hebt. Ze zijn door hem geschreven. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 

De dikke jongen 

Op het schoolplein staat een hele dikke jongen, die jullie altijd buitensluiten. Hij eet elke pauze chips en 
koekjes. De laatste paar dagen eet hij niks. Je denkt dat hij aan het lijnen is en wilt een vervelende 
opmerking maken. Dan zegt hij dat het Ramadan is en dat hij niet mag eten. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 

Het ordinaire meisje 

In de nette buurt waar jij woont, is een meisje extreem ordinair. Ze loopt elke dag met korte rokjes en 
hoge hakken over straat. Je heb nog nooit met haar gesproken. Op een gegeven moment wandelt ze 
kauwgomkauwend achter een kinderwagen. Jij denkt dat ze ongewenst zwanger is geweest en loopt er 
op af. Ze blijkt een leuke baan in een kinderdagverblijf te hebben. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 

De waarschuwing 

Een buitenlands echtpaar loopt over straat. De vrouw loopt voor de man. Jij denkt dat hij haar in de 
gaten houd. Op een gegeven moment wil de vrouw oversteken en begint de man te schreeuwen. Jij 
denkt dat hij haar slecht behandeld, totdat er een auto veel te hard komt aanrijden. De man heeft de 
vrouw net op tijd gewaarschuwd. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 

De asociale gast 

Jij bent de uitsmijter van een discotheek. Op een avond staat er een asociale man met veel tatoeages 
voor de deur. Hij wil naar binnen, maar jij weigert hem. Je beschuldigt hem voor van alles en nog wat en 
vindt het een fout type. Als de nette bazin er bij gehaald wordt, blijkt dit haar broer te zijn. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 



De sollicitant 

Je bent de baas van een oer-Hollands melk bedrijf. In jouw bedrijf werken alleen maar Nederlandse 
boerenjongens. Op een dag wordt je gebeld door een keurig nette jongen met goede diploma’s. Je 
nodigt hem uit voor een sollicitatie. Bij binnenkomst blijkt hij Karim El Youffi te heten.   

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 

De cd speler 

Je hebt een dure cd-speler gekocht die niet werkt. Je gaat terug naar de winkel en spreekt een 
medewerkster aan. Ze haalt de baas erbij, een vrouw met een hoofddoek. Jij gaat langzaam 
Nederlands spreken en legt uit dat je de baas wil spreken. De vrouw zegt dat zij de baas is van deze 
elektronicazaak. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 

Het alarm 

Jij bent aan het winkelen en loopt richting uitgang. Het alarm gaat af. Hoewel er meer mensen stonden, 
wordt jij eruit gepikt als de dief. Je moet mee naar boven komen en wordt volledig gecontroleerd. Er is 
niks te vinden. De bewakers geloven jou niet en bellen de baas. De baas zegt dat er een defect in het 
alarmpoortje is gevonden en dat jij de dief niet bent. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 

De verloren sleutel 

Je kijkt uit het raam en ziet een onbekende jongen zoekend rondlopen. Na veel bellen in een 
onbegrijpelijke taal, tikt hij een ruitje in. Je vertrouwt hem niet en besluit er op af te stappen. De jongen 
stelt zich voor als de overbuurjongen. Hij was zijn sleutel kwijt geraakt. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 
 

De vergeten handschoenen 

Je zit in de trein naar je werk toe. Je gaat naast een oude man zitten. Op het moment dat jij plaats 
neemt schuift hij een stukje op. Ook pakt hij gauw zijn tas stevig vast. Aangekomen op het volgende 
station wil hij in een ander treindeel gaan zitten. Hij vergeet zijn handschoenen. Je loopt hem achterna 
en geeft ze terug. 

- Verzin welke types jullie gaan spelen 

- Verzin hoe jullie de scène gaan spelen 

- Oefen de scène goed 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


