
8 uur in de ochtend: kort rokje 
Het is 8 uur ’s ochtends en de familie zit aan het ontbijt. Dochter komt 
binnenlopen met een heel kort rokje en overdreven hoge laarzen. Vader verslikt 
zich in zijn koffie en moeder valt van verbazing van haar stoel. Hoe loopt dit af? 
 
- Verzin hoe deze situatie kan aflopen. 
- Oefen de hele scène goed. 

 

3 uur in de middag: geschorst 
Het is 3 uur ‘s middags en de familie drinkt een kopje thee. Zoon komt 
mopperend thuis en gooit zijn schooltas op de bank. Vader vraagt wat er aan de 
hand is en moeder verteld dat ze al gebeld is door een leraar van school: hij is 
geschorst. Hoe loopt dit af? 
 
- Verzin hoe deze situatie kan aflopen. 
- Oefen de hele scène goed. 

 

6 uur in de avond: fout vriendje 
Het is 6 uur ‘s avonds en de familie gaat eten. De dochter zit nerveus op haar 
stoel te wiebelen als de deurbel gaat. Vader doet open en ziet een “fout” type die 
op zoek is naar dochter. Moeder kijkt dochter vragend aan, waarop ze antwoord 
dat dit haar vriend is. Hoe loopt dit af? 
 
- Verzin hoe deze situatie kan aflopen. 
- Oefen de hele scène goed. 

 

9 uur in de avond: dronken op tv 
Het is 9 uur ‘s avonds en de familie zit voor de televisie. Terwijl ze zappen, komen 
ze langs een muziekzender. In beeld zien we jonge meisjes die veel te veel 
alcohol hebben gedronken. Moeder herkent dochter meteen en barst in tranen uit. 
Dan ziet ook vader hoe zijn eigen dochter op televisie is en stomdronken de 
grootste onzin uitkraamt. Hoe loopt dit af? 
 
- Verzin hoe deze situatie kan aflopen. 
- Oefen de hele scène goed. 

 

12 uur in de nacht: stiekem uitgaan  
Het is 12 uur ‘s nachts en vader en moeder lezen de krant. Opeens horen ze wat 
gerommel en zien ze de zoon via het keukenraampje naar buiten klimmen. Hij 
heeft zijn mooiste kleren aan en wil stiekem naar de discotheek. Moeder schuift 
de gordijnen open en betrapt hem in de tuin. Hoe loopt dit af? 
 
- Verzin hoe deze situatie kan aflopen. 
- Oefen de hele scène goed. 
 

 

 

 


