
1) De tentrits 

Een paar vrienden zijn op vakantie in de bergen. Hun tent staat op een 
eenzaam plekje in de natuur. Het is drie uur 's nachts en de jongens liggen te 
slapen. Opeens wordt een van hen wakker omdat de rits voorzichtig open gaat. 
Hoe loopt dit af? 
 
1) Verzin hoe de scène kan aflopen 
2) Verzin welke types jullie gaan spelen 
3) Oefen de scène goed 
4) Maak de scène af met verkleedkleren, decor en muziek 
5) Oefen de scène nogmaals goed 
 

2) De zee 

Een stel vriendinnen zijn aan het zwemmen in de Spaanse zee. Ze zijn lekker 
aan het kletsen en voordat ze het doorhebben zijn ze verder dan mag. De drie 
meisjes besluiten terug te zwemmen, totdat een van de meisjes iets aan haar 
been voelt. Hoe loopt dit af? 
 
1) Verzin hoe de scène kan aflopen 
2) Verzin welke types jullie gaan spelen 
3) Oefen de scène goed 
4) Maak de scène af met verkleedkleren, decor en muziek 
5) Oefen de scène nogmaals goed 
 

3) De douane controle 

Een ouder echtpaar gaat op vakantie naar de zon. Ze checken in op het 
vliegveld en geven hun tassen aan de douane. Tijdens de controle schrikt de 
douanebeambte zich rot. Er zit iets vreemds in de tas. Hoe loopt dit af? 
 
1) Verzin hoe de scène kan aflopen 
2) Verzin welke types jullie gaan spelen 
3) Oefen de scène goed 
4) Maak de scène af met verkleedkleren, decor en muziek 
5) Oefen de scène nogmaals goed 
 

4) De zaklamp 

Een familie is op vakantie in de natuur. Vandaag maken ze een nachtwandeling. 
Vader heeft de zaklamp en leidt de familie langs smalle en onverlichte paadjes. 
Het wordt steeds donkerder als vader opeens de zaklamp laat vallen. De lamp 
gaat uit en het is zo donker, dat niemand hem kan vinden. Hoe loopt dit af? 
 
1) Verzin hoe de scène kan aflopen 
2) Verzin welke types jullie gaan spelen 
3) Oefen de scène goed 
4) Maak de scène af met verkleedkleren, decor en muziek 
5) Oefen de scène nogmaals goed 
 
 
 



5) De boot 

Een familie gaat met de boot op vakantie. Ze staan in de snikhete zon te 
wachten op de overtocht als oma opeens naar het toilet moet. Oma gaat in een 
cafeetje aan de kust, als de boot opeens vertrekt. Op het moment dat ze 
wegvaren, beseffen ze zich dat ze oma zijn vergeten. Hoe loopt dit af? 
 
1) Verzin hoe de scène kan aflopen 
2) Verzin welke types jullie gaan spelen 
3) Oefen de scène goed 
4) Maak de scène af met verkleedkleren, decor en muziek 
5) Oefen de scène nogmaals goed 
 

6) De sleutel 

Een stel vrienden heeft een huisje gehuurd in een populair vakantieoord. De 
sleutel hebben ze bij aankomst op het vliegveld gekregen van de 
reisorganisatie. Enthousiast komen ze aan bij het vakantieadres. Ze steken de 
sleutel in het slot en zien een berg met koffers staan. Hoe loopt dit af? 
 
1) Verzin hoe de scène kan aflopen 
2) Verzin welke types jullie gaan spelen 
3) Oefen de scène goed 
4) Maak de scène af met verkleedkleren, decor en muziek 
5) Oefen de scène nogmaals goed 
 

7) De discobus 

Een stel vrienden staat op een saaie camping in een rustig dorpje. Op een 
avond besluiten ze de bus te nemen naar een disco verderop in de stad. Na een 
hele avond te hebben gefeest, willen ze de bus terug nemen. Ze wachten bij de 
halte, maar de bus komt niet. Hoe loopt dit af? 
 
1) Verzin hoe de scène kan aflopen 
2) Verzin welke types jullie gaan spelen 
3) Oefen de scène goed 
4) Maak de scène af met verkleedkleren, decor en muziek 
5) Oefen de scène nogmaals goed 
 

8) De marktvrouw 

Een stel vrienden is op vakantie in een ver land. Ze spreken de taal niet, maar 
doen hun uiterste best om zichzelf verstaanbaar te maken. Als ze op de markt 
lopen, en in gebrekkige taal bananen willen bestellen, barst de oude 
verkoopster in tranen uit. Waarschijnlijk heeft ze de boodschap verkeerd 
begrepen. Hoe loopt dit af? 
 
1) Verzin hoe de scène kan aflopen 
2) Verzin welke types jullie gaan spelen 
3) Oefen de scène goed 
4) Maak de scène af met verkleedkleren, decor en muziek 
5) Oefen de scène nogmaals goed 
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