
 

 

LINKEN 
De Verkleedkoffer website 
Kort promofilmpje 
 
SPELERS 
Arno Huibers (voormailig leerkracht p.o.) 
verdiepte zich als docent drama in de 
verschillende stromingen binnen de clownerie. 
Hij werkte als mime-clown in grote circussen in 
Nederland, Frankrijk en Italië. Zijn 
theatervoorstellingen die hij vanaf 1980 maakt, 
brengen hem van Duitsland, Italië en Roemenië 
tot in Indonesië en de Nederlandse Antillen. 
Hij stond mede aan de basis van Cliniclowns 
Nederland en Roemenië. Ook richtte hij de 
stichting miMakkus op, clowns voor mensen met 
Alzheimer. 
 
Paul van der Heijden  
Als conservatorium afgestudeerd musicus 
bespeelt Paul van der Heijden in de 
Verkleedkoffer bijzondere percussie-
instrumenten als de marimba, djembé en ook 
slagwerk. Naast acteur en musicus in de 
Verkleedkoffer is hij tevens orkestleider van 
diverse sambabands en geeft hij muzieklessen 
aan muziekscholen. 
 
DE VERKLEEDKOFFER 
Op ontdekkingsreis gaan is natuurlijk het 
leukste dat er is. Een vrolijk mannetje droomt 
ervan de wijde wereld in te trekken om 
iets anders te worden dan de hele dag op het 
kantoor van zijn vader te zitten. Hij gaat op 
avontuur met een grote verkleedkoffer en komt 
een 'keigoeie' muzikant tegen. Wat is er fijner 
dan samen muziek te maken en sexy-fonist te 
worden... "Saxofonist zul je bedoelen... maar 
dan moet je wel eerst je blouse strijken!" (zucht). 
Of toch liever danseres worden...oei of een 
reuzen-baby, of djembé trommelende oma of 
drummend straatschoffie. 
 
 
 
 
 
In de voorstelling zijn een aantal theater-
disciplines verweven, die makkelijk te verwerken 

zijn in spelopdrachten. De disciplines zijn 
maskerspel, pantomime, clownspel, toneelspel 
en muziek. U vindt hierna een aantal ideeën van 
waaruit u spel/muziekopdrachten kunt uitwerken. 
 
SPELOPDRACHTEN 
Pantomime 
Omdat pantomime in haar zuiverste vorm een 
zeer gedegen kennis en kunde vereist, wil ik in 
dit lesverband, pantomime alleen als spel zonder 
attributen en zonder woorden bestempelen. U 
kunt dus tal van oefeningen bedenken, waarbij 
de kinderen kleine situaties moeten uitbeelden in 
spel zonder tekst en zonder spulletjes/attributen. 
 
Voorbeeldoefening: 
Onderwerpen kunt u zelf zoveel bedenken als u 
wilt. Haal ze vooral uit dagelijkse situaties die 
kinderen allemaal (her)kennen. Hieronder een 
voorbeeld uitgewerkt. 

* Individueel (de hele groep tegelijkertijd, daarna 
enkele kinderen voor de groep): Nr. 1 staat ‘s 
morgens voor de spiegel: gapen, ogen 
uitwrijven, gekke gezichten trekken; 
tandenpoetsen: tube pakken, dop afdraaien, 
pasta op borstel smeren, glas water vullen, 
mond spoelen, handen wassen, etc. 

* In duo’s deze oefening herhalen maar nr. 2 
speelt het spiegelbeeld (=de spiegel) van nr 1 

* Deze oefening kan evt. geabstraheerd worden 
tot een bewegingsspel, waarbij nr. 1 in slow 
motion beweegt en nr. 2 in slowmotion ‘spiegelt’. 
Hierbij mogen alle bewegingen zo groot 
overdreven mogelijk worden gemaakt. Evt  met 
rustige muziek op de achtergrond. 
* Zelfs is dit met de hele groep te doen, die 
allemaal één iemand ‘spiegelen’.  
 
Clownspel 

* (tweetallen) Nr 1 zit tegenover een spiegel (=nr 
2). Beiden hebben een rode clownsneus op. 
Langzaam verandert je gezicht (eerst bv. 
mond, dan ogen) in verschillende gevoelens 
(bedroefd, lachen, bang, boos, verlegen). De 
ander ‘spiegelt’. Hoe langzamer hoe beter. 

* (tweetallen) Daarna kan dezelfde oefening 
maar dan staand tegenover elkaar. En dan 
doet het hele lijf mee. 

* In de voorstelling is er een moment waarop de 
speler heel overdreven denkbeeldig uit zijn neus 
pulkt.  Vervolgens jongleert hij met het 
neuspulkje en maakt er zelfs een springtouw 
van.   

https://www.arnohuibers.nl/in-het-theater/de-verkleedkoffer.html
https://youtu.be/c27uy0-wD80


 

 

Speel letterlijk bovengenoemde situatie:  
- en maak van het neuspulkje de gekste dingen. 
- zo kun je ook in een kring een denkbeeldig 
bolletje klei kneden tot een denkbeeldig 
voorwerp. Dit voorwerp moet iedereen begrijpen, 
waarna het mag worden doorgegeven aan de 
buur. Deze maakt er weer een bolletje klei van 
om het vervolgens weer tot iets nieuws te 
kneden. 
 
Maskerspel 
In de voorstelling wordt met schuimrubberen 
maskers gewerkt. Maar het spel is eigenlijk 
hetzelfde als het spel met een plastic masker of 
een zelfgemaakt kartonnen/papieren masker. 
De aandacht ligt op houdingen van het lichaam, 
omdat door een masker geen mimiek mogelijk is. 
Hoe eenvoudiger een masker (ovaal papier met 
twee kijkgaten en elastiekjes om de oren), hoe 
mooier het effect van verschillende 
lichaamshoudingen is.  
 
Opdrachten kunnen zijn: 
- (in kring staand, om de beurt het masker op): 
beeld een gevoel uit met je lichaam (geen 
geluiden of tekst). De andere kinderen zeggen 
welk gevoel ze denken te zien. 

- Twee kinderen hebben maskers op. Ze staan 
voor de klas of in de kring en ze spelen 
standbeelden. Een kind uit de kring mag de 
twee standbeelden zo neerzetten/vormen dat 
ze iets met elkaar te maken hebben. Het 
makkelijkste is om eerst van situaties uit te 
gaan, bijvoorbeeld: twee boksers, handballers, 
fotograaf en model. Daarna kunnen evt wat 
abstraktere situaties worden neergezet met 
bijvoorbeeld: vader geeft straf aan kind, 
verliefdheid etc. 

 
Maken van een verhaal 
Vanuit het werken met tableaus zijn tal van 
oefeningen te maken die op een gecontroleerde 
manier een goed inzicht geven hoe de structuur 
van een verhaal moet worden gemaakt en hoe 
relaties in spel helder worden. 
 
Voorbeeld spelopdrachten (zonder teksten): 
- Zoek een partner en loop met de hele groep 
kris kras door elkaar. Op een woord geroepen 
door de docent, zoek je zo snel mogelijk je 
partner op en zet dat woord/situatie als 
standbeelden neer. Bv. handballen/groenteboer/ 
kunstschilder en model etc. 

Bespreek kort een enkel standbeeld op punten 
als “wie gooit die bal? Hoe zie je dat? etc.” 
* De oefening kan opklimmen in 
moeilijkheidsgraad door van situaties over te 
gaan in gevoelens-relaties (straffen / verliefd / 
uitzwaaien station / iemand herkennen op 
afstand etc) 
* Maak nu groepen van ± 4. Alle groepen zitten 
aan de kant. De docent roept een woord en 
noemt het nummer van de groep die zonder 
overleg, direct de ‘foto’ van die situatie moet 
neerzetten. Bv. auto-ongeluk. Bespreek de ‘foto’ 
met de toeschouwers. Andere voorbeelden: ‘op 
de filmset; etc. 
* maak nu in tweetallen een stripverhaal van 10 
plaatjes (foto’s), met een duidelijke beginsituatie, 
een gebeurtenis, (ruzie/ongeluk/verliefdheid 
etc.) en een oplossing. Bereid je 10 minuten voor 
en oefen de ‘foto’s’.  
* Ieder tweetal laat hun stripverhaal zien. 
Eventueel doen de toeschouwers tussen de 
foto’s even hun ogen dicht (leuk effect, omdat ze 
niet de verbindende bewegingen zien). 
 
MUZIEK 
Instrumentarium bij de verkleedkoffer door Paul 
van der Heijden. 
Achtergronden  

- Het Drumstel bestaat uit verschillende 
instrumenten. Aan het begin van de 20ste 
eeuw werd er de in de “loop”orkesten gebruik 
gemaakt van 3 slagwerkers, 1 voor de grote 
trom, 1 voor de kleine trom en 1 voor de 
bekkens. Toen de orkesten meer stilstaande 
optredens gingen doen, bedacht iemand een 
constructie om al deze 3 instrumenten 
tegelijkertijd te bespelen door 1 persoon. De 
grote trom werd op de grond gezet en 
bespeeld met een pedaal waarmee ook 
tegelijkertijd tegen een bekken werd geslagen. 
Later werd voor het bekken een eigen 
constructie bedacht, een pedaal met daarop 2 
bekkens, de Low-Hat, en nog later werd het 
bekken op een hoge standaard gezet zodat er 
ook op geslagen kon worden, de Hi(gh)-Hat. 
Omdat iedereen een beetje een eigen klank 
wilde hebben kwamen er steeds weer nieuwe 
instrumenten zoals trommels uit China en 
bekkens uit Turkije. Zo ontstond geleidelijk aan 
het huidige drumstel. 

- Het drumstel is nog uitgebreid met een set 
Bongo’s en een set (mini) Conga’s. Dit zijn 
trommels, meestal per 2 voorkomend, uit zuid 



 

 

Amerika. Deze trommels bestaan uit houten 
ketels met echte dierenvellen daarop 
gespannen, en moeten daarom ook met de 
hand bespeeld worden. 

- Bij het drumstel staat ook een grote Gong uit 
Thailand. Dit is een metalen plaat die gestemd 
is doormiddel van het ombuigen van de rand. 

- Naast het drumstel staat de zuid Amerikaanse 
Marimba. Dit melodische slagwerk is via de 
slavenhandel vanuit Afrika daar 
terechtgekomen. Hij stamt af van de balafoon. 
Dit is een instrument bestaande uit in lengte 
variërende plankjes die boven kalebassen 
(uitgeholde vruchten) hangen. De marimba lijkt 
erg op de xylofoon, maar is veel lager en 
warmer van klank en is beter geschikt om solo 
te spelen. Een karakteristiek van de marimba 
is het spelen met 4 stokken, waardoor 
begeleiding en melodie gespeeld kan worden. 

- Bij de marimba staan 2 Afrikaanse Djembé’s. 
Dit instrument bestaat net als de conga uit een 
houten ketel met een dierenhuid, maar heeft 
door zijn kenmerkende trechter vorm een 
mooie diepe bastoon. De djembé wordt 
meestal in groepsverband bespeeld, terwijl de 
conga/bongo meer gebruikt wordt als ritmische 
begeleiding van andere instrumenten.  
 
Naast deze grotere instrumenten wordt er veel 
klein percussie-instrumentarium gebruikt: 
*Barchimes; ijzeren staafjes hangend van 
hoog naar laag waar je langs strijkt *Flexa-
tone; ijzeren plaatje waartegen 2 hamertjes 
slaan en die je in toon kunt variëren. 
*Vibraslap; origineel een ezels kaak met losse 
kiezen die rammelen *Guiro; Holle buis van 
hout met ribbels, waar je met een dun staafje; 
over raspt *Slide Whistle Fluit; waar je traploos 
tonen kunt maken *Shakers; Rieten mandjes 
gevuld met steentjes die je moet schudden 
*Ratel een breed tandwiel ratelt langs plankjes 
die 1 voor 1 terugslaan 
 
Dan worden er naast gewone drumstokken 
nog stokken gebruikt met vilten bollen om de 
gong en de bekkens te bespelen, en stokken 
die bestaan uit bij elkaar gebonden kleine 
stokjes waardoor je een minder zwaar geluid 
krijgt dan bij normale stokken. 

De marimba wordt bespeeld met stokken die een 
met garen omwikkelde bol hebben. 
 

Een leuk aspect van slagwerk is dat je het altijd 
bij de hand hebt (klap maar in je handen en 
stamp op de grond) en dat sommige 
instrumenten helemaal niet moeilijk zijn te 
maken. 
 
Zelf percussie-instrument maken 
- Shaker 
Neem een lege toilet of keuken rol. Dek 1 kant af 
met een papier en plak dit vast. Doe er een paar 
kleine steentjes in en maak ook de andere kant 
dicht. En nu ritmisch schudden maar. 
- Guiro 
Neem een PVC-buis en zaag er om de 
centimeter een klein gleufje in. Je kunt er over 
raspen met een pen of potlood. 
- Trommel 
Neem emmers van verschillende grootte bij 
elkaar, lege verfblikken op hun kop, en zet dozen 
op hun kop bij elkaar. Zo maak je al verschillende 
‘trommels’ die je met de handen kunt bespelen of 
met stokjes (van oude klerenhangers of takjes).  
Samen met het handengeklap, vingergeknip en 
voetgestamp kun je zo een heel slagwerkorkest 
vormen, 
 
Veel plezier !! 
 
 
 
www.arnohuibers.nl / info@arnohuibers.nl 
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