
1) De voetbalwedstrijd 

Je gaat een toneelstukje verzinnen met sporters en een verslaggever. De sporters 
beelden uit en de verslaggever doet verslag. Het spannendste moment van de 
wedstrijd wordt in slowmotion uitgebeeld. 
 
Een voetbalteam zit midden in de alles beslissende wedstrijd. Op het moment dat het 
echt spannend wordt, gaat er iets mis: de belangrijkste voetballer wordt onderuit 
gehaald en valt met een blessure op de grond. Hoe loopt dit af? 
 

1) Verdeel de rollen, wie is voetballer, wie is verslaggever? 
2) Verzin een einde, hoe loopt het af? 
3) Verzin hoe de slowmotion (het vallen) plaats vindt 
4) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

2) De basketbalwedstrijd 

Je gaat een toneelstukje verzinnen met sporters en een verslaggever. De sporters 
beelden uit en de verslaggever doet verslag. Het spannendste moment van de 
wedstrijd wordt in slowmotion uitgebeeld. 
 
Een groepje basketballers strijden om de wereldbeker. Het is een spannende 
wedstrijd, waarbij iedereen even goed lijkt te zijn. Als de wedstrijd bijna afgelopen is, 
en de spelers helemaal uitgeput zijn, gebeurt er iets:  er wordt nog net een 
doelpunt gemaakt. Hoe loopt dit af? 
 

1) Verdeel de rollen, wie is basketballer, wie is verslaggever? 
2) Verzin een einde, hoe loopt het af? 
3) Verzin hoe de slowmotion (het doelpunt) plaats vindt 
4) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

3) De bokswedstrijd 

Je gaat een toneelstukje verzinnen met sporters en een verslaggever. De sporters 
beelden uit en de verslaggever doet verslag. Het spannendste moment van de 
wedstrijd wordt in slowmotion uitgebeeld. 
 
Er is een belangrijke bokswedstrijd gaande tussen twee gespierde sporters. De 
klappen gaan over en weer en ze lijken even sterk totdat er iets vreemds gebeurt:  
de ene bokser krijgt een ontzettende niesaanval. Hoe gaat dit verder? 
 

1) Verdeel de rollen, wie is bokser, wie is verslaggever? 
2) Verzin een einde, hoe loopt het af? 
3) Verzin hoe de slowmotion (de niesaanval) plaats vindt 
4) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 
 



4) De body building wedstrijd 

Je gaat een toneelstukje verzinnen met sporters en een verslaggever. De sporters 
beelden uit en de verslaggever doet verslag. Het spannendste moment van de 
wedstrijd wordt in slowmotion uitgebeeld. 
 
De finalewedstrijd body building is in volle gang. Bij het laatste onderdeel, 
gewichtheffen, is het reuze spannend. Beide body builders zijn ontzettend sterk. 
Maar dan opeens: een body builder laat zijn gewicht (dumbbell) vallen op de 
tenen van de tegenstander. Hoe loopt dit af? 
 

1) Verdeel de rollen, wie is bodybuilder, wie is verslaggever? 
2) Verzin een einde, hoe loopt het af? 
3) Verzin hoe de slowmotion (het vallen van het gewicht) plaats vindt 
4) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 

5) De danswedstrijd 

Je gaat een toneelstukje verzinnen met sporters en een verslaggever. De sporters 
beelden uit en de verslaggever doet verslag. Het spannendste moment van de 
wedstrijd wordt in slowmotion uitgebeeld. 
 
Twee dansers strijden om de belangrijkste dans award van Nederland. De competitie 
is in volle gang en de dansers dansen op topniveau. Maar dan opeens gebeurt er 
iets onverwachts: een van de dansers scheurt uit zijn broek. Hoe loopt dit af? 
 

1) Verdeel de rollen, wie is danser, wie is verslaggever? 
2) Verzin een einde, hoe loopt het af? 
3) Verzin hoe de slowmotion (het scheuren van de broek) plaats vindt 
4) Oefen de scène, hoe speel je het begin, midden en einde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


