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ccent Tijd voor Taal a

Les 1: Laat je niet bedotten! 
Je leert een kritische houding aannemen ten opzichte van reclame.

Geen ontsnappen aan …
Je ziet het overal: op tv, in je favoriete tijdschrift, op het internet … 
Reclame maakt deel uit van ons leven en heeft een grote invloed op onze 
gebruiken en gewoontes. 
Reclame wordt gemaakt om klanten te trekken. Door je product op verschillende 
manieren aan te prijzen, bereik je een heleboel mensen. En door de reclame 
vaak genoeg te herhalen, gaan mensen je product sneller kopen.
Wat opvalt, is dat een groot aantal reclamemakers zich vooral richt op jongeren.

Waar houdt een reclamemaker zoal rekening mee? 
We vroegen het aan Adriaan Vertentie, reclamemaker van beroep:
- reclame moet creatief zijn;
- het is belangrijk dat je boodschap opvalt: een slagzin, een grapje, 

een leuk muziekje … Alles wat de aandacht trekt van een jongere;

- de reclame moet gedenkwaardig zijn: hij moet blijven ‘hangen’;
- de reclame moet duidelijk zijn: de boodschap is eenvoudig en makkelijk te 

begrijpen;
- de reclame moet informatief zijn: het is belangrijk dat je doelgroep weet 

waarom ze jouw producten moeten kopen.

woordenschat

de groepsgeest
samenhorigheidsgevoel, het 
gevoel erbij te horen

het watervalsysteem
systeem waarbij iets steeds meer 
mensen bereikt

het abonnement 
het geabonneerd zijn, bewijs dat 
je iets regelmatig ontvangt of mag 
gebruiken

het ideaalbeeld
beeld van iets in onze gedachte 
dat de perfectie benadert

de slogan
slagzin, korte maar krachtige zin

subsidiëren
fi nanciële steun geven (van de 
overheid)
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Waarom richten reclamemakers zich op jongeren?
Jongeren zijn beïnvloedbaar en hechten veel belang aan de ‘groepsgeest’. Reclame kan je het gevoel geven 
dat je ergens wel of niet bij hoort. Vaak zijn jongeren op zoek naar een eigen stijl en die vinden ze terug in een 
popster, een acteur of een sporter. Wanneer die bekende mensen een bepaald product aanprijzen, worden ze 
daardoor natuurlijk beïnvloed.

Ook op het internet ontsnappen we niet aan reclamemakers. Er zijn fi rma’s die de interesses van jongeren 
voortdurend onderzoeken. Zij weten dat bijna iedereen graag chat, gek is op muziek en heel graag videospel-
letjes speelt. Daarom ontwerpen ze gratis gamesites met fantastische en razend spannende games. Op die 
sites zal men dan grappige, boeiende of spannende reclamefi lmpjes plaatsen. 
De jongeren praten erover met elkaar en plaatsen het leuke fi lmpje op sites als facebook. Al hun vrienden en 
kennissen kunnen op die manier het fi lmpje bekijken. Daarna delen zij het fi lmpje met hún vrienden. Een soort 
watervalsysteem dus! Knap gevonden, niet?

Gsm-abonnementen spelen eveneens in op de groeps-
geest. Jongeren sms’en, bellen en chatten naar elkaar. 
Het is daarom belangrijk dat je ouders een abonnement 
kiezen dat goedkoop is om te voorkomen dat je op het 
einde van de maand een te hoge factuur in de bus krijgt! 
Vaak kun je naar vrienden en vriendinnen die bij dezelf-
de operator zitten gratis bellen of sms’en.
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Opletten voor bedrog…
Men probeert met reclame een 
ideaalbeeld te scheppen. Door 
foto’s te bewerken kan men ie-
mand er helemaal anders laten 
uitzien. Om ouders en jongeren 
hiervan bewust te maken, zette het 
tijdschrift ‘Klasse’ ooit een bewerk-
te foto van een dertienjarig meisje 
op de cover. Door allerlei technie-
ken toe te passen op de computer, 
zag het meisje er helemaal anders 

uit dan in de werkelijkheid. Klasse 
wou daarmee ouders oproepen 
om samen met hun kind op zoek te 

gaan naar bedrog in de reclame-
wereld. Het is belangrijk dat jon-
geren weten dat reclame niet altijd 
geloofwaardig is!
Heel wat modeontwerpers wil-
len trouwens tegenwoordig geen 
graatmagere modellen meer op 
de catwalk. Op die manier wil men 
voorkomen dat meisjes op jonge 
leeftijd al op dieet gaan.

Later word ik …
Reclamemakers willen ook beantwoor-
den aan de dromen en de verlangens 
die jongeren hebben. Voor heel wat 
meisjes is modeontwerper een droom-
beroep. Door hen te laten deelnemen 
aan wedstrijden waarbij ze kledij kunnen 
ontwerpen, beantwoordt de reclame-
maker aan die droom. Want misschien 
word je wel echt een modeontwerper! 
Dat je ondertussen meer te weten komt 
over de nieuwste Barbiepoppen is mooi 
meegenomen voor de producent …
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’t Is maar om te lachen!
Humor is zeer belangrijk bij het maken van reclame. Het zorgt ervoor dat mensen praten over je product. 
Humor bestaat altijd uit twee delen: aan de ene kant toont men een herkenbare situatie, aan de andere kant 
speelt men met de verwachting die mensen hebben.

Op de afbeelding hieronder is het kammen van je haar een herkenbare situatie, maar niemand verwacht dat je 
dat doet met je voeten. Men maakt hier reclame voor yogalessen. Op de afbeelding rechts maakt men reclame 
voor een koksmes. De reclameslogan is: “Opgelet: Niet laten vallen!” Dat een koksmes scherp is weet 
iedereen. Niemand verwacht echter dat het door de vloer en het plafond snijdt wanneer je het laat vallen.

De belangrijkste regel is dat je product opvalt. Niet iedereen is 
ervan overtuigd dat yoga echt werkt, maar met dit beeld wek 
je de interesse bij de mensen. Je kijkt ook langer naar een 
humoristisch beeld dan naar een saaie advertentie.
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Positieve reclame 
Bestaat er zoiets als ‘positieve reclame’? 
Natuurlijk wel, en gelukkig maar! 
Organisaties die een goed doel nastreven 
zoals Greenpeace maken er ook dankbaar 
gebruik van. Zij bereiken een groot publiek 
met hun campagnes en dat heeft een 
positieve invloed op het gedrag van de 
mensen.

Een aantal reclame-
campagnes wordt zelfs 
gesubsidieerd door de 
overheid. Door bijvoorbeeld 
op een grappige manier 
het gebruik van melk te 
benadrukken, hopen ze 
jongeren te overtuigen om 
vaker melk te drinken.
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Les 2: Prietpraat 
Je leert een kritische houding aannemen ten opzichte van reclame en argumenten Je leert een kritische houding aannemen ten opzichte van reclame en argumenten 
formuleren.

Denk jij dat deze toekomstige uitvindingen succesvol zullen zijn? 
Wat zijn de voor- en nadelen?

formuleren.

woordenschat

de prietpraat
kletspraat, onzin

De Witte Geit
Je kent het wel. Je moet dringend naar de wc voor een grote boodschap, maar je 
bent zo gehaast dat je vergeet te controleren of er nog toiletpapier is! Ramp, 
o ramp! 
Niet gevreesd, er is een oplossing: de Witte Geit. De Witte Geit is een machine die 
zelf toiletpapier maakt. Gooi je oude krantenpapier, reclamefolders, schriften … 
in de machine en je krijgt er wc-rollen voor terug! Helaas kost de elektriciteit die 
de Witte Geit verbruikt om één wc-rol te maken meer dan een gewone wc-rol, 
maar in geval van (hoge) nood, kan deze machine altijd van pas komen!
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Nooit meer koken
Ook zo’n hekel aan koken? Misschien hoeft het in de toekomst niet meer! Een 
voedselprinter produceert je gewenste gerecht met één druk op de knop. In de 
voedselprinter zitten kamers met verschillende ingrediënten. Die ingrediënten 
komen samen in een mixkamer, waar de smurrie wordt gekookt of gekoeld. 
Uiteindelijk plaatst de printerkop het gerecht laag voor laag op een bord. 
Lekker!

Overbodig toetsenbord
Denken gaat razendsnel. Je denkt vlugger dan je praat of schrijft. Wat als die 
gedachten automatisch omgezet kunnen worden naar woorden? Dat zou je leven 
een stuk makkelijker (en sneller) maken! Met deze nieuwe uitvinding verschijnen je 
gedachten op het scherm van de computer. Je zult je gedachten wel onder controle 
moeten houden en oefenen hoe je aan sommige dingen niet kunt denken … 
Moeilijk, want waaraan je niet wilt denken, denk je toch. Niet? Toch?

Thema 5: Wie het laatst lacht ... • Les 2

U
itsluitend te gebruiken door S

id D
e Jongh (2007-05-10) • G

em
eentelijke Lagere S

chool



ccent 

 

TVT_TBK 6A_p3-99.indd   82 28/06/13   16:32

82

Tijd voor Taal a

Les 3: Te gek voor woorden! 
Je leest enkele bijzondere krantenkoppen en bedenkt er zelf een artikel bij. 

Wommelgem

door sigaret
Verbrande billen en gebroken botten 

F. Davidse werd midden in de nacht 
wakker en besloot even op te staan. 
Bij het raam stond hij een sigaret te 
roken toen hij van achteren benaderd 
werd door zijn hond. De hond plaatste 
zijn koude en natte neus tussen de 
man zijn billen. Filip schrok zich een 
ongeluk en sprong van schrik uit het 
raam.
Wakker geworden door het geluid van 
brekend glas, ging zijn vrouw Ema-
nuelle een kijkje nemen. Ze trof haar 
echtgenoot in de tuin aan, onder de 
schrammen. In de badkamer maakte 
ze zo goed en zo kwaad als het ging 
de wonden van haar man schoon. De 
jongedame gebruikte daar een licht 
ontvlambaar ontsmettingsmiddel 
voor. De zakdoekjes die ze gebruikte, 
gooide ze in het badkamertoilet. 
Daarna belde ze een ambulance om-
dat de verwondingen toch wel redelijk 
ernstig waren.

De gewonde man ging ondertussen op 
het toilet zitten. Om te bekomen van 
de schrik stak hij een sigaret aan. Toen 
hij uitgerookt was, gooide hij de peuk 
in de wc. De licht ontvlambare vloei-
stof die op de zakdoekjes zat, vloog 
in brand waardoor de pechvogel zijn 
achterste danig verbrandde.

Toen de ambulanciers met hem de 
trappen afdaalden en hoorden wat er 
gebeurd was, moesten ze zo hard la-
chen dat ze de brancard lieten vallen. 
Daardoor brak de arme man beide 
benen en een arm.

Naar: broodjeaap.nl

woordenschat

ontvlambaar
snel vuur vattend

de brancard
draagbaar bed voor het transport 
van zieken en gewonden
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Tijd voor Taal accent 

Man overvalt supermarkt met slagroomtaart

Inbreker stofzuigt en lapt de ramen

Dorpsevacuatie door ongelukje in zeepfabriek 

VIJFSTERRENRESTAURANT ZET 
REGENWORMEN OP DE KAART

KAT EET ENKEL PRALINES

Buschauffeur bestuurt bus met hoofd

Vrouw ruilt man in tegen reisje naar Hawaï

LERAAR KAN EIGEN TOETSVRAGEN 
NIET OPLOSSEN

Miljonair schenkt al zijn geld aan bedelaar

Astronaut mist lancering raket
Man wil trouwen met zichzelf

Politieagent geeft boete aan zichzelf

Architect ontwerpt huisje van peperkoek
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Hoe schrijf ik een meesterwerk?

Zo niet:

Alice is echt speciaal.
Niemand lijkt op Alice.
Ik ken Alice al lang.
Al van toen Alice en ik 
nog kleuters waren.

Zo wél:

Alice is echt speciaal.
Niemand lijkt op haar.
Ik ken mijn vriendin al lang.
Al van toen zij en ik nog 
kleuters waren.

Tip: gebruik niet telkens hetzelfde woord!
- Vervang het onderwerp regelmatig door een verwijswoord.
- Gebruik eens een ander woord, dat ook naar het onderwerp verwijst.

Hoe verdeel ik mijn tekst?

Tip: verdeel je tekst in verschillende onderdelen.
- Begin met een inleiding. 
- Verdeel het midden van je verhaal in alinea’s.
- Voorzie ook een slot.

Thema 5: Wie het laatst lacht ... • Les 3

U
itsluitend te gebruiken door S

id D
e Jongh (2007-05-10) • G

em
eentelijke Lagere S

chool



1 2

TVT_TBK 6A_p3-99.indd   85 28/06/13   16:32

3 4

 85

ccent Tijd voor Taal a

Les 5: Dagboek van een loser 
Je leest een tekst en beantwoordt de vragen.

Je weet vast nog dat een cartoon een getekende grap is, vaak zonder tekst. Elk jaar vindt er een Internationaal 
Cartoonfestival plaats in Knokke. Cartoonisten (zo worden de tekenaars genoemd) van over heel de wereld stellen 
dan hun werk tentoon.
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woordenschat

de populariteitpunten
punten die je behaalt omdat je 
populair bent 

de graszode
uitgestoken stuk gras

serieus
ernstig
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Donderdag
Het sneeuwde vandaag, voor het eerst deze winter, en de school bleef dicht. Ik belde Theo en zei dat hij naar mij 
moest komen. Hij en ik hebben het er al jaren over dat we de grootste sneeuwpop aller tijden gaan maken. En ik 
maak geen grapje, ik bedoel echt de grootste sneeuwpop aller tijden. We willen in het ‘Guinness Book Of World 
Records’ komen. Maar iedere keer als we een serieuze poging wilden wagen, was de sneeuw net gesmolten en 
onze gouden kans verkeken. Dit jaar wou ik dus meteen beginnen. Toen Theo er was, begonnen we de eerste 
sneeuwbal te rollen. Dat moest de basis worden. Ik schatte dat de basis al minstens 2,5 meter hoog zou moeten 
zijn als we het record wilden verbreken. Maar die bal werd echt zwaar en we moesten tussen het rollen door steeds 
even stoppen om op adem te komen. Tijdens één van die pauzes kwam mam naar buiten om boodschappen te 
gaan doen, maar onze sneeuwbal blokkeerde haar auto. Dus deed ze gratis wat werk voor ons. Daarna duwden 
Theo en ik de sneeuwbal verder totdat we echt niet meer konden. Pas toen we omkeken zagen we wat een rotzooi 
we hadden gemaakt. De sneeuwbal was zo zwaar geworden dat hij alle graszoden had meegetrokken die pap in de 
herfst had gelegd. Ik hoopte dat een paar centimeter extra sneeuw onze sporen zou uitwissen, maar op dat moment 
stopte het plotseling met sneeuwen. Daar ging ons plan om de grootste sneeuwman aller tijden te maken.

Meer lezen?
Het leven van een loser, logboek van Bram Botermans
Jeff Kinney
De Fontein, 2012
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Les 6: Het verbodenwoordenspel 
Je leert gegeven woorden omschrijven. 

SPELREGELS
 Om beurten trekken jullie een kaartje uit de stapel. Gedurende één 

minuut moet je zo veel mogelijk vertellen over het vetgedrukte woord 
op het kaartje (één leerling neemt de tijd op met een chronometer of 
kookwekker). De leerling die aan het woord is, mag de twee verboden 
woorden niet gebruiken. Lukt dat binnen de minuut, dan krijgt hij de 
punten die op het kaartje vermeld staan.

 De tijd start zodra de verteller begint te spreken.

 Wanneer de verteller langer dan 5 seconden zwijgt, wordt hij gedis-
kwalifi ceerd en vervalt zijn beurt.

 Tijdens het spel mag elk kind uit de groep maximum één bijkomende 
vraag stellen om de verteller te misleiden. De verteller MOET hierop 
antwoorden.

 Meervouden, afl eidingen en samenstellingen van de verboden woor-
den zijn eveneens verboden. Dus wanneer ‘kind’ een verboden woord 
is, dan zijn ‘kinderen’, ‘kinderachtig’ en ‘kinderboek’ ook verboden. 

 Elke vorm van het werkwoord wordt ook als verboden woord gezien. 
Dus wanneer ‘schrijven’ een verboden woord is, dan zijn ‘schreef’, 
‘geschreven’, ‘schrijft’ … dat ook.
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NABESPREKING
1 Wat vond je van het spel?

 ● saai ● boeiend ● …
 ● spannend ● grappig

2 Wat vond je van de verboden woorden die je kreeg?

● veel te moeilijk 
● haalbaar 

● moeilijk 
● te gemakkelijk

3 De tijdsdruk van 1 minuut: wat is jouw mening?

 ● Veel te lang, ik wist niet meer wat zeggen na een halve minuut!
 ● Net goed! Ik kon mijn gesprekje mooi afronden.
 ●  Belachelijk kort! Ik kon nog uren doorgaan zonder een verboden 

woord te noemen.

4 De vragen van de medeleerlingen waren:

 ● te gemakkelijk om te beantwoorden. ● te moeilijk om te beantwoorden.
 ● soms wat misleidend. ● …

5 Bedenk nu zelf een kaartje voor het spel en daag de meester of de juf uit!

 ● Bedenk een woord dat omschreven moet worden.
 ● Bedenk 2 verboden woorden.
 ●  Bedenk bijkomende vragen. Probeer de meester of de juf 

te misleiden zodat hij/zij een verboden woord zegt!
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Les 7: De titel van deze les is geheim. 
Je leert over bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden, over lidwoorden en eigennamen.

Meer lezen?
De naam van dit boek is geheim
Pseudonimus Bosch
Querido, 2008
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Wat is een bijvoeglijk naamwoord?

Een bijvoeglijk naamwoord vertelt hoe iets of iemand is. 
Reclamemakers zijn dol op bijvoeglijke naamwoorden.

Waar vind ik een bijvoeglijk naamwoord?
Meestal staat een bijvoeglijk naamwoord vóór een zelfstandig naamwoord.
Het past zich aan dat zelfstandig naamwoord aan.

een nieuw bankstel   een groot geluk

Meestal staat een bijvoeglijk naamwoord vóór een zelfstandig naamwoord.

een nieuwe iPad   een grote deugniet

Soms staat het bijvoeglijk naamwoord ook ‘los’. Dan zegt het hoe het onderwerp is.
Vandaag ben ik zo vrolijk.

Vind jij in deze reclameboodschappen alle bijvoeglijke naamwoorden?

DE BESTE EN DE LEKKERSTE CHOCOLADE
Nieuwe collectie

Verschillende kleuren

NIET ELKE KLEUR IS BESCHIKBAAR IN DE WINKEL.

VOEDING TEGEN DE BESTE PRIJZEN Draagbare pc!

Vloeibaar wasmiddel met zachte frisheid

Normale prijs per l: 8,68 € Halve maantjes ricotta 

Deze promotie is geldig t.e.m. 14 maart.
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Wat zijn zelfstandige naamwoorden?

Dat zijn woorden die een naam geven aan personen, dingen, dieren of planten.
personen   → papa, directeur, mevrouw, juf ...
dingen → kast, lijm, deur, schaar ...
dieren → hond, schaap, dinosaurus ...
planten → klimop, lelie, iep ...

Bestaan er mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden?

Ja hoor! Er bestaan trouwens ook onzijdige naamwoorden.
Het geslacht van het naamwoord bepaalt welk lidwoord je moet kiezen en met welk 
woord je naar het naamwoord moet verwijzen.

Wat is een eigennaam?Wat is een eigennaam?

We hebben allemaal een eigen naam. 
Die schrijven we met een hoofdletter.
Ook dieren, dingen of plaatsen hebben soms 
een eigen naam. 
Die eigennamen schrijven we ook met een 
hoofdletter.
Bv. Mijn hond heet Bas. 
 Mijn lijm heet Pritt.
 Ik woon in de stad Brussel.
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Wat is een lidwoord?

mannelijk

Een ...

De computer is versleten.
Hij werkt erg traag.

Zijn geheugen zit vol.

Dat is een makkie! Er zijn maar drie lidwoorden: de, het, een.
Lidwoorden staan altijd bij een zelfstandig naamwoord: de grap, 
het bezoek, een plons.
Het lidwoord een kun je bij álle zelfstandige naamwoorden gebruiken.
De en het lukt niet altijd.

Is Nederlands niet je moedertaal? 
Dan vind je dit vast supermoeilijk.
Enkele tips?

-  Een kan altijd!
-  Als je gokt, gok dan op het lidwoord de. 

(3/4 van alle woorden zijn de-woorden.)
-  Leg een lijstje aan met alle het-woorden. 

Oefenen maar!

vrouwelijk

De peer is lekker.
Ze/Zij is lekker sappig.

Haar schil is mooi groen.

onzijdig

Het schaap staat in de stal.
Het heeft honger.

Zijn voederbak is leeg.
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Les 8: Op zoek naar de ideale grap 
Je leert de belangrijkste informatie uit een tekst halen en sleutelwoorden in een Je leert de belangrijkste informatie uit een tekst halen en sleutelwoorden in een 
schema plaatsen.schema plaatsen.

LOL
(Laugh out loud) OP ZOEK NAAR 

DE IDEALE 

Jullie favoriete tijdschrift interviewde komiek Alex Host

GRAP 
Waarom kunnen katten zien in het donker?* 
Twee bananen graven een put in de woestijn. “Ik 
hou ermee op,” zegt de ene, “want ik krijg er een 
kromme rug van!”
Een babyslang vraagt angstig aan zijn mama: 
“Mama, zijn wij giftig?” “Natuurlijk!”, antwoordt 
mama. “Waarom vraag je dat?” “Ik heb net op 
mijn tong gebeten …”

We vertellen allemaal wel eens een mopje, de ene 
al wat fl auwer dan de andere. We vertellen ze 
om mensen aan het lachen te brengen. Maar wist 
je dat er mensen zijn die hun geld verdienen met 
humor? Door hun grappen en grollen bereiken 
ze een groot publiek. Ze vullen theaterzalen en 
komen soms zelfs op tv!

Laten we eens onderzoeken hoe dat allemaal 
in zijn werk gaat. Hoe word je een komiek of  
cabaretier? Hoe verzin je de ideale grap? We 
vroegen het aan Alex Hoste, komiek van beroep.

Thema 5: Wie het laatst lacht ... • Les 8

woordenschat

de komiek
acteur in grappige rollen, grapjas

de bindtekst
stukje tekst dat twee delen van 
een tekst met elkaar verbindt   

de slagzin
korte, pakkende zin

de maatschappij 
samenleving

het ingrediënt
bestanddeel, waaruit iets bestaat

de reactie
terugwerking op een actie, wat je 
zegt of doet als antwoord op iets 
anders
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LOL: Hallo, Alex. Ben jij een 
komiek of een cabaretier?
Alex: Dat is een goede vraag. Er is 
namelijk een groot verschil tussen 
beide. Een cabaretier is iemand 
die theater brengt door muziek, 
grappen en sketches te combineren. 
Omdat een cabaretier meestal alleen 
op het podium staat, spreekt men 
soms ook van een onemanshow. 
Cabaretiers bereiken een heel 
groot publiek omdat sommige 
mensen geïnteresseerd zijn in hun 
muzikale kunsten, terwijl anderen 
dan weer houden van de grappige 
bindteksten die ze tussen de 
muziekstukken brengen. 

LOL: Jij brengt geen muziek, dus 
jij bent geen cabaretier?
Alex: Neen, ik ben een komiek, ook 
wel ‘comedian’ genoemd. Ik vertel 
enkel korte humoristische verhalen. 
Ik kan ook niet op m’n eentje een 
hele avondvoorstelling vullen. 
Vaak bestaat een comedy-avond 
uit optredens van drie komieken 
en een MC. MC staat voor Master 
of Ceremony, letterlijk vertaald: 

ceremoniemeester. De MC warmt het 
publiek op en kondigt de comedians 
aan.

LOL: Zijn er grote verschillen 
tussen komieken?
Alex: Uiteraard heeft iedere komiek 
zijn eigen stijl en kun je verschillende 
vormen van humor onderscheiden. 

LOL: Zoals?
Alex: Ik denk bijvoorbeeld aan droge 
humor. Daarbij is je houding zeer 
belangrijk. Je probeert zo weinig 
mogelijk te bewegen en je toont zo 
weinig mogelijk emotie. Komieken 
die droge humor brengen, vertellen 
vaak verzonnen verhalen 
over tegenslagen die ze 
meegemaakt hebben. 
Omdat ze dat op zo’n droge 
manier doen, krijgen ze de 
zaal gemakkelijk aan het 
lachen.
Aan de andere kant heb 
je slapstick. Dat is bijna 
het tegenover gestelde van 
droge humor. Bij slapstick 
staat de beweging centraal. 

Denk maar aan de lomperik die 
uitglijdt over een bananenschil of 
iemand die een taart in het gezicht 
krijgt.

LOL: Doet me een beetje denken 
aan ‘De dikke en de dunne’.
Alex: Inderdaad, ook Charlie Chaplin 
was een meester in slapstick. In zijn 
fi lms wordt niet gesproken. Vandaar 
dat de grappige bewegingen zo op 
de lachspieren werken.

LOL: Komt slapstick vandaag ook 
nog voor?
Alex: Echte slapstick kun je het niet 
noemen, maar een aantal komieken 

*Omdat ze niet aan de lichtschakelaar kunnen.
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maakt wel gebruik van die overdreven 
bewegingen. Zij spelen een typetje, 
zoals je ze regelmatig tegenkomt in 
komische tv-series. Typetjes worden 
verzonnen en gespeeld door één 
acteur, denk maar aan de personages 
uit F.C. De Kampioenen. Ze zien er 
grappig uit en ze hebben meestal een 
slagzin. ‘Pascalleke, nen dagschotel!’ 
of ‘Mijn gedacht!’ zijn uitspraken 
die in elke afl evering terugkomen 
en toch grappig blijven. Van zo’n 
typetje maakt men in strips vaak een 
karikatuur.

LOL: Hoe zou je de humor die jij 
brengt omschrijven?
Alex: Sommige mensen noemen 
de humor die ik breng sarcasme, 
maar eigenlijk breng ik satire. Ik 
geef kritiek op de maatschappij 
en ik verzin verhalen over bekende 
personen. Ik lach met hen en soms 
imiteer ik ze zelfs. Omdat mijn 
publiek die BV’s kent, vinden ze het 
grappig dat ik er de spot mee drijf.
LOL: Het lijkt me wel leuk om 
later komiek te worden. Kun 
jij me helpen? Hoe verzin je je 
moppen eigenlijk?

Alex: Laat één ding duidelijk zijn: 
ik verzin geen moppen. Een mop 
is kort en meestal gemakkelijk om 
te begrijpen. De lach die volgt op 
een mop is meestal kort. Een mop 
werkt niet als je optreedt voor een 
volle zaal. Ik verzin eerder grappige 
verhalen.
Alles begint met een goed idee. 
Dat vind ik in de krant of door tv te 
kijken. Ik maak een woordspin en 
noteer alles wat in me opkomt. Ik 
schrap wat niet grappig is en weef 
een verhaal rond de echt grappige 
ideeën. 
Soms hergebruik ik een bestaande 
mop. Ik haal een oude mop uit elkaar 
en voeg er nieuwe dingen aan toe, 
maar ik probeer steeds zo origineel 
mogelijk te zijn.

LOL: Dat lijkt me heel moeilijk. 
Hoe weet ik of een grap goed is?
Alex: Door ze uit te testen op 
vrienden en familie. Wanneer je hen 
aan het lachen krijgt, weet je of een 
grap bruikbaar is of niet. 
Vertel af en toe iets wat niet waar is. 
Iets wat de mensen vreemd vinden. 
Vertel bijvoorbeeld dat je nooit 

sokken draagt of verzin iets over 
de ingrediënten van een snoepje 
dat iedereen kent. ‘Wisten jullie dat 
men kauwgom maakt van oude 
schoenzolen? Echt waar! Onlangs 
nam ik een kauwgom uit een pakje 
en de schoenmaat stond er nog 
op …’
Kritiek geven op dingen die mensen 
ergeren, werkt ook altijd heel goed. 
Je kunt het bijvoorbeeld hebben over 
bejaarden die aan de kassa naar hun 
kleingeld zoeken of de tante met de 
snor die erop staat dat je haar een 
dikke zoen komt geven. 

LOL: Krijg je soms commentaar 
van BV’s die je belachelijk maakt?
Alex: De meeste reacties zijn 
positief. BV’s vinden het sowieso leuk 
om aandacht te krijgen. Bekende 
mensen die niet bij mekaar passen 
iets laten beleven, werkt altijd. In 
mijn nieuwe show vertel ik over de 
koning en Mega Mindy die samen op 
vakantie gaan naar Honolulu.
 
LOL: Daar kun je inderdaad 
grappige situaties rond 
bedenken! 
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Alex: Inderdaad! Op een bepaald 
moment wordt de koning ziek. 
Hij heeft keelpijn. Mega Mindy 
vraagt: “Heb je je hoestsiroop 
opgedronken en daarna een lekker 
warm bad?” “Ja,” antwoordt de 
koning, “maar dat warme bad heb 
ik niet helemaal kunnen opdrinken 

LOL: Hahaha! Bedankt voor het 
interview, Alex, en veel succes 
met je nieuwe show!

Nieuwe zaalshow

(G)een lachertje?
Voorstellingen:
Gent: 18 januari
Antwerpen: 25 januari
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