
REACTIES UITLOKKEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Zorg eventueel dat je de reacties op beeld kan zetten/brengen. Zodanig kan je achteraf met de tieners alles 

nog eens bekijken en lachen met de mensen hun reacties. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
. 

SPEELIMPULSEN           

Goed voor de Lijn: Voor dit spel heb je een hoop sjieke verkleedkledij nodig en een bus. Eén van de tieners 

verkleedt zich als sjieke dame of heer en stapt op een bus (liefst ééntje met veel volk). De rijke luis van dienst 

neemt zijn of haar gsm en bestelt een drankje. De volgende halte stapt er een deftige butler op met een echt 

cocktail en stapt weer af. Daarna volgt nog een manicure, een masseur, een fitnesstrainer,... Probeer het zo 

realistisch mogelijk te maken (en niet te veel te overdrijven), des te meer kan je genieten van de verbaasde 

reacties van de gewone busgebruikers... 

 

Etalage: Een klassieker misschien. Vraag in een bevriende winkel of de tieners voor één uurtje de rol van 

winkelpop kunnen overnemen. Probeer het met stijl te doen en goed voor te bereiden met de tieners zelf. 

Enkele dingen om te proberen : probeer op het speelplein eerst een aantal typische poses en kijk welke je lang 

kan volhouden. Schmink jezelf een beetje 'mat', zodat je het verschil bijna niet ziet. Probeer eens stiekem te 

wuiven naar iemand, als hij er iemand bij haalt, blijf dan stokstijf staan. Als iemand even wegkijkt, verander 

gauw van positie en probeer zo twijfel te zaaien. Speel als twee poppen een stukje slow motion met elkaar. 

Knutsel een oude deurbel vast aan de console waar je op staat, met daarnaast een grote pijl : druk hier. Als de 

mensen dat doen... 

 

Popcornverkoop: De voorbereiding. Natuurlijk massa's popcorn bakken (gemakkelijk en leuk !) en in zakjes 

doen (koffiefilters bijvoorbeeld). Daarna maak je met linten en platte kartonnen dozen (van margarine bvb.) 

een bakje om de popcorn in te doen. Vervolgens verkleden als 'pauze'meisjes en jongens (die vroeger in de 

bioscoop rond kwamen met ijspralines en zo). Een rokje, een oude giletvest, een wit hem en een strikje. Een 

hoedje zoals van een piccolo (gemakkelijk te maken met papier en karton). Vervolgens de straat op. Je krijgt 

zeer positieve reacties en het verkoopt bijzonder goed. 

 

Smile, you're on candid camera: Via de gemeentelijke of provinciale uitleendienst, of via vrienden of familie 

kan je misschien een dagje een videocamera lenen. Je kan met je tieners een aantal echte 'candid camera' 

situaties bedenken (misschien kan je ter inspiratie eerst naar zo'n programma kijken). En dan natuurlijk 

uitvoeren. Een andere mogelijkheid : funniest speelplein video's. Je bedenkt een aantal belachelijke situaties 

die je dan gaat naspelen en opnemen. 

 

De stunt van de week: Bedenk met je tieners een aantal stunts die de rest van het speelplein met verstomming 

slaan : springen door een brandende hoepel, met een fiets over het zwembad, met de skeelers jumpen over 

drie gillende grieten,… 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Daag hen maar een beetje uit om zotte dingen uit te proberen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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