
SCENARIO  

 

N.B.: zie voor een uitgebreide beschrijving van de personages, 

hun uiterlijk, hun karakter, hun stemmen e.d. de beide 

bestanden met charactersheets. 

 

BLOK A 

 

1. De Oxana’s komen eraan 

ALLE GROEPEN 

[BEELD] Journaallezer op televisie in laboratorium/woonkamer 

professor Spontini. 

[TEKST] Journaallezer, op rustige, paternalistische maar ook 

ietwat opgewonden toon: ‘Na een jarenlange speurtocht [beeld 

antenneschotel à la Robert Zemeckis’ film Contact] heeft onze 

aarde dan eindelijk contact weten te leggen met een andere 

planeet! Die planeet bevindt zich ver, heel ver hiervandaan. 

Hij heet Oxana [beeld van de planeet]. De bewoners ervan, de 

Oxana’s, lijken op mensen, maar toch ook weer niet [vage, 

teasende foto alien]. Ze zien er misschien wat raar uit, maar 

sterk dat ze zijn! En met hun handen en hersenen is ook niets 

mis. Ze hebben geweldige uitvindingen gedaan, zoals 

razendsnelle ruimteschepen. Verder zijn ze in staat om elke 

taal te begrijpen en zelfs te spreken, dus ook de onze. 

Mysterieus zijn ze! Anders! Maar zeker niet onaardig. De 

Oxana’s hebben de wereld laten weten dat ze ons graag beter 

willen leren kennen. De leiders van onze landen vinden dat een 

prachtig plan. Wie weet wat we van hen kunnen leren! Er wordt 

een vriendschappelijke voetbalwedstrijd georganiseerd tussen 

een team van hen en “aardse” club. Voor een eerste 

kennismaking. Op korte termijn komen ze hiernaar...’ (Krijgt 

iets ingefluisterd via oortje) ‘Wat? Nu al!’ > consternatie, 

want veel eerder dan verwacht. Journaallezer: ‘Geachte 

kijkers, ik krijg te horen dat de voetballers van Oxana elk 



moment kunnen landen! De raketten van die buitenaardse types 

zijn nog véél sneller dan we dachten! O, wat is dit spannend!’ 

 

[overgang naar] 

 

2. Landing aliens 

ALLE GROEPEN 

[BEELD] Woonkamer/laboratorium professor Spontini. 

Leerling wordt inderhaast bij de landing betrokken. 

Professor Spontini, de maffe geleerde en ad hoc 

luchtverkeersleider verschijnt in beeld. 

[TEKST] Spontini roept tegen leerling (Italiaans accent): 

‘Hallo! Ja, jij daar! Help me dan toch! Het ruimteschip komt 

er zo aan, en al m’n collega’s staan in de file. Hier! Lees 

dit even, een van mijn meesterwerkjes. Zorg dat het schip 

fatsoenlijk kan landen! Ik ga nu als een speer weer achter de 

knoppen zitten om het radiocontact met onze Vrienden van Ver 

te onderhouden.’ 

[BEELD] Document: Hoe laat ik ufo’s landen? 

[BEELD] groot vraagteken o.i.d. van leerling 

[BEELD] Spontini. 

[TEKST] Spontini: ‘Je hebt de primeur! Mijn Persoonlijke 

Digitale Assistent, kortweg PDA. Extreem handig apparaatje om 

allerlei informatie in op te slaan. Gemaakt met geheime 

informatie van de Oxana’s! Telefoon, zakcomputer, agenda, 

fototoestel, naslagwerk! Alles in één!... Sta niet zo verbaasd 

te kijken! Maak een foto van m’n boek en het verschijnt in het 

apparaat! En dan lezen! Heb geen tijd om het je uit te leggen! 

Klik alle belangrijke woorden aan als je er meer over wilt 

weten! O nee, daar komt het schip al! Presto, presto, tempo!’ 

[GELUID] angstaanjagend geluid ruimteschip 

[ACTIE] leerling 

- maakt foto van boek 



- [OPTIE] moet zoveel mogelijk woorden in de PDA aanklikken 

die volgens hem met een bepaald thema te maken hebben, waarna 

ze naar zijn woordenlijst verhuizen 

- hij moet van ieder nieuw woord de juiste betekenis 

aanklikken 

> eerste hindernis genomen 

SPEL: laat de ufo landen. Aliens komen aan en stellen vragen 

over het weer (groep 6), over reizen (groep 7) of 

natuurverschijnselen (groep 8). Per juist beantwoorde vraag 

daalt de ufo een stukje, tot hij ten slotte landt. Dan begint 

de volgende scène. 

LOCATIE LANDING: raadhuisplein/voor het voetbalstadion/... 

 

*** 

 

GROEP 6 

 

[BEELD] PDA: 

Hoe laat ik een ruimteschip landen? 

Geschreven door de wel zéér geleerde professor Alberto 

Spontini 

 

[BEELD (optie)] OPLICHTENDE BOODSCHAP: ‘Klik alle woorden aan 

die volgens jou te maken hebben met het weer.’ 

 

[BEELD] Zonder grondige kennis van het weer kan niemand een 

ruimteschip veilig laten landen. Daarom duiken we nu met 

gezwinde spoed in de bijzondere wereld van wind, regen, sneeuw 

én... zon! 

 Mamma mia! Wat heeft Nederland een nat klimaat. Er vallen 

helaas allerlei soorten regen, zoals zeurderige motregen en – 

nóg afschuwelijker! – heftige stortregen. Op een planeet als 

Oxana bestaat zoiets als regen niet. Sta dan ook niet raar te 

kijken als de piloten van een buitenaards ruimteschip 



schrikken van onze neerslag. Die valt hier gelukkig alleen 

maar als er bewolking boven ons hoofd hangt. Maar ai! In dat 

geval kan er ook onweer losbarsten, vooral in de zomer. Dan 

zie je vaak een bliksemschicht: zo’n lichtgevende bibberstreep 

door de lucht die een ruimteschip in één keer kan doen 

neerstorten. Loods het ding daar dus met een grote boog 

omheen! Na onweer volgt gelukkig vaak snel een opklaring. De 

zon schijnt dan op de regen, die verdampt en weer in de lucht 

terechtkomt... Zoiets heet een kringloop. 

 Je hebt vast wel eens een weersvoorspelling gezien, toch, 

op tv? Zo’n man of vrouw die een minuutje wat staat te kletsen 

over het weertype van de komende dagen, de temperatuur die 

daarbij hoort, het weerstation waar al die weetjes zijn 

verzameld, en ga zo maar door. Nou, zo iemand kletst niet: die 

geeft je belangrijke informatie! Zonder die informatie géén 

geslaagde landing van welk ruimteschip dan ook! Als er eentje 

aankomt, vergeet dan bijvoorbeeld nooit de bestuurders ervan 

door te geven hoe groot de windkracht is, en met welke 

windrichting ze rekening moeten houden. 

 Winters zijn eigenlijk verschrikkelijk ongeschikt voor de 

landing van zo’n vliegende schotel uit de ruimte. Het is ’s 

winters meestal hondenweer. Komt de temperatuur onder het 

vriespunt, jaagt er voor je het weet een kille ijswind door de 

lucht. Sneeuwkristallen vriezen vast aan belangrijke 

onderdelen van het schip. Laat die marsmannetjes en -vrouwtjes 

hun vervoermiddel dus flink warm stoken! Zeker als het vriest 

dat het kraakt. 

 Als het iets warmer wordt, is het gevaar nog niet geweken. 

Voetgangers, fietsers, auto’s én ruimteschepen hebben dan na 

regen soms last van spekgladde straten als gevolg van ijzel, 

omdat de grond nog zo koud is. Op het water drijft een 

eenzame, o zo verraderlijke ijsschots (géén geschikte 

landingsplek!), en af en toe valt van een dakrand een 



messcherpe ijspegel die belangrijke onderdelen van het schip 

kapot kan maken. 

 Maar dan, als de lente komt... wordt het zelfs in 

Nederland mild. Het is soms zalig windstil, ’s ochtends ligt 

de dauw te glinsteren op de velden. En met wat geluk krijg je 

een stukje Italië in Nederland...: een hittegolf! Daar voelt 

een landend ruimteschip zich eigenlijk wel het lekkerst onder, 

met z’n brullende motoren en vlammende uitlaatpijpen. Neem dat 

maar aan van de wel zéér geleerde professor Alberto Spontini 

uit het zonnige Rome. 

 

En nu... aan de slag! 

 

*** 

 

WOORDEN 

het klimaat 

het onweer 

de bliksemschicht 

de weersvoorspelling 

De temperatuur 

het weerstation 

de motregen 

de stortregen 

het weertype 

de bewolking 

de opklaring 

de kringloop 

de ijzel 

de ijsschots 

het hondenweer 

mild 

de dauw 

het vriest dat het kraakt 



de ijspegel 

de hittegolf 

de ijswind 

windstil 

de sneeuwkristal 

de windkracht 

de windrichting 

het vriespunt 

 

[CONSOLIDATIE] SPEL: Laat de ufo landen. 

 

1. 

[BEELD] Onweer 

[TEKST] Rare stem (vrouwelijke?) Oxana-piloot, slechte 

ontvangst (of geschreven tekst?)] ‘Hallo aarde, hier kapitein 

Jirk van de Vit’voya.., Wat is dat?! Dat donkergrijze, 

pluizige ding en al dat donderlawaai?’ 

[ACTIE] Leerling kiest in PDA ‘onweer’ 

[TEKST] ‘Krrr..., vertel daar ’s wat meer over.’ 

[ACTIE] Leerling klikt op juiste omschrijving fenomeen onweer. 

[TEKST] ‘Prrrt, ik ga er met een grote boog omheen!’ 

[BEELD] Ufo daalt een stukje, om de onweerswolk heen 

2. 

[BEELD] Er schiet een bliksemschicht uit de wolk. 

[TEKST] ‘Alarrrrm! We worden aangevallen! Tussen de aarde en 

Oxana heerste toch vrede? Wat is dan die flits uit die 

donderwolk?’ 

[ACTIE] Leerling kiest ‘bliksemschicht’ 

[TEKST] ‘Bliksemschicht? Snap ik niet.’ 

[ACTIE] Leerling klikt op toelichting. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

3. 

[BEELD] Sneeuw 



[TEKST] ‘Oehoe! Er verschijnen allemaal witte sterretjes op 

mijn ruit. Wat zijn dat?’ 

[ACTIE] Leerling kiest ‘sneeuwkristallen’. 

[TEKST] ‘Sneeuwkristallen? Hebben we ook niet op Oxana. Licht 

toe, alsjeblieft!’ 

[ACTIE] Leerling klikt op betekenis. 

[TEKST] ‘Oké, we zetten de verwarming wel een paar graden 

hoger.’ 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

4. 

[BEELD] Bevroren water? 

[TEKST] ‘Zeg, jullie hadden toch zo’n punt waaronder water 

bevriest? Hoe heet dat ook alweer en wat is het?’ 

[ACTIE] Leerling klikt ‘vriespunt’ + betekenis aan. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

5. 

[BEELD] Wind? 

[BEELD] Tekstbericht – automatisch – gestuurd naar piloot (of 

andere, kinderstem?):] ‘Let op, de windrichting is noordoost!’ 

[TEKST] ‘Tsss..., windrichting. Wat is dat voor een raar, vies 

woord?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op juiste betekenis. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

6. 

[BEELD] Wind? 

[BEELD][tekstbericht naar piloot:] ‘Let op, het is windkracht 

8!’ 

[TEKST] ‘Rijmt leuk, maar verklaar je nader.’ 

[ACTIE] Leerling klikt op juiste betekenis. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

7. 

[TEKST] ‘Waarom voel ik opeens zo’n gemeen koude tocht langs 

m’n voeten?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘ijswind’. 



[TEKST] ‘IJswind? Een wind van ijsjes?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op juiste omschrijving. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

8. 

[TEKST] ‘Ik had dit graag allemaal geweten vóórdat we aan dit 

gevaarlijke avontuur in zulk rottig hoestieproest-weer 

begonnen. Of hoe noemen jullie dat? Graag meteen even een 

toelichting.’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘hondenweer’ + betekenis daarvan. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

9. 

[ACTIE] Leerling klikt voor afmaken volgende sms-je één woord 

aan: ‘Tja, dan had je maar moeten luisteren naar de 

weersvoorspelling!’] 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

10. 

[TEKST] ‘Okido, wijsneus... Klaar om te landen?... Wacht! Wat 

glinstert daar op het asfalt?’ 

[ACTIE] Leerling klikt ‘ijzel’ aan. 

[TEKST] ‘IJzel? Bedoel je soms ijzer?’ 

[ACTIE] Leerling klikt betekenis aan. 

[TEKST] ‘Glad wegdek, dus! Ma’boetoe, wat is dit voor een 

wereld? We zetten hem gewoon neer, die kist!’ 

[BEELD] Ufo landt. 

 

[TEKST] ANDERE STEM DAN PILOOT: ‘Geweldig, het is je gelukt!’ 

 

[meteen overgang naar scène 3] 

 

*** 

 

GROEP 7 

 

[BEELD] PDA: 



Hoe help ik bij de landing van een ruimteschip? 

Geschreven door de wel zéér geleerde professor Alberto 

Spontini 

 

[BEELD (optie)] OPLICHTENDE BOODSCHAP op PDA: ‘Klik alle 

woorden aan die volgens jou te maken hebben met reizen.’ 

 

[BEELD] Wie meehelpt met de landing van een ruimteschip moet 

vooral één ding onthouden: wees hoffelijk! De passagiers 

hebben vaak een lange reis achter de rug, zijn moe en hebben 

honger. Sommigen geven aan dat ze graag meteen na de landing 

verder willen reizen, in korte tijd zo veel mogelijk van de 

aarde willen zien. Jouw kennis van onze planeet komt dan goed 

van pas. 

 Om te beginnen stel je je voor aan de bemanning van het 

vaartuig, het ruimteschip. Je laat de bestuurders weten dat er 

beneden grondpersoneel klaarstaat om te helpen, met wat dan 

ook. Onder jouw leiding, natuurlijk! 

 De aarde kent veel luchtvaart, iets waarvoor je de piloten 

moet waarschuwen. Het wemelt bij ons van de vliegtuigen, maar 

ook zijn er aardig wat mensen die aan ballonvaren doen. Kan 

het ruimteschip op het water landen, maak dan zeker ook 

melding van onze drukke scheepvaart. Een ongeval is snel 

gebeurd! Je vraagt welke route de piloten volgen, of ze op de 

plaatselijke luchthaven willen landen of misschien wel ergens 

anders, bijvoorbeeld in de woestijn of pal naast een 

wegrestaurant. 

 In dat laatste geval kun je er donder op zeggen dat ze 

honger hebben. Ze zullen vast wat langer op die plek willen 

verblijven. Informeer of ze belangstelling hebben voor een 

pension, of liever opteren voor een appartement vanwege de 

privacy. 



 Vervolgens vraag je naar het uiteindelijke reisdoel van de 

passagiers. Wat willen ze doen nadat ze zijn aangekomen en 

uitgerust? 

 Hoor je dat ze een kleine tour willen maken? Geen 

probleem, ook dat kun je regelen. Gaat het om tochtjes met het 

openbaar vervoer? Gelukkig is er een fantastisch netwerk van 

bussen en treinen. Je vertelt waar ze de halte of het station 

kunnen vinden en bij welk loket een plaatsbewijs te koop is. 

Een reis met een hogesnelheidstrein naar het buitenland is 

iets ingewikkelder. Je zult even moeten bellen of internetten 

om te boeken. Eenmaal aangekomen op het station kunnen je 

bijzondere gasten altijd een spoorwegbeambte vragen van welk 

perron de trein vertrekt. Ruimtewezens die belangstelling 

hebben voor een korte cruise wijs je de weg naar de haven.  

 De grens van je inspanningen ligt bij een wereldreis. Een 

dergelijke onderneming is zo complex dat je je gasten moet 

doorsturen naar een reisbureau. Daar kunnen ze de meest 

prachtige reisgidsen vinden, en personeel dat een en ander 

graag toelicht. Je roept hen na: ‘Prettige voortzetting van uw 

reis!’  

 

reizen 

de bemanning 

het vaartuig 

het grondpersoneel 

het reisdoel 

aankomen 

de luchtvaart 

de route 

het ongeval 

ballonvaren 

de luchthaven 

het wegrestaurant 

verblijven 



het appartement 

het pension 

de scheepvaart 

de tour 

het openbaar vervoer 

het station 

de hogesnelheidstrein 

de spoorwegbeambte 

het plaatsbewijs 

de haven 

de reisgids 

het reisbureau 

de wereldreis 

 

[CONSOLIDATIE] 

1. 

[TEKST] Rare stem (vrouwelijke?) Oxana-piloot, slechte 

ontvangst (of geschreven tekst?): ‘Hallo aarde, hier kapitein 

Jirk van de Vit’voya... Wat is dat?! Die vliegende dingetjes 

met die vleugeltjes?’ 

[ACTIE] Leerling kiest in PDA ‘luchtvaart’. 

[TEKST] ‘Krrr..., vertel daar ’s wat meer over.’ 

[ACTIE] Leerling klikt op juiste omschrijving fenomeen 

luchtvaart. 

[TEKST] ‘Prrrt, ik slalom er wel tussendoor!’ 

[BEELD] Ufo daalt een stukje, tussen de vliegtuigen door. 

2. 

[BEELD] Een luchtballon. 

[TEKST] ‘Hé! Nou zie ik opeens een vliegende bol met een 

mandje met twee mensen eronder. Wat doen die?’ 

[ACTIE] Leerling kiest ‘ballonvaren’. 

[TEKST] ‘Ballonváren? Het ding vlíégt toch? Dat begrijp ik 

niet.’ 

[ACTIE] Leerling klikt op betekenis. 



[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

3. 

[BEELD] Een paar olietankers o.i.d. 

[TEKST] ‘En de langwerpige gevalletjes dan, die daar op het 

water dobberen?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘scheepvaart’. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

4. 

[TEKST] ‘Oehoe! Ik zie allemaal stroken asfalt met een paar 

stilstaande vliegende dingetjes en een toren ernaast! Wat is 

dat?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘luchthaven’ 

[TEKST] ‘Luchthaven? Een haven van lucht? Gaat me boven m’n 

pilotenpet!’ 

[ACTIE] Leerling klikt op betekenis. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

5. 

[BEELD] Grondpersoneel (met een vlag in de hand, tankwagen, 

enz.) 

[TEKST] Piloot: ‘En die figuurtjes daar beneden op die 

luchthaven? Wat zijn dat?’ 

[ACTIE] Leerling kiest ‘grondpersoneel’] 

[TEKST] ‘Grondpersoneel? Hebben we ook niet op Oxana. Licht 

toe, alsjeblieft!’ 

[ACTIE] Leerling klikt op betekenis. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

6. 

[BEELD] Pension (beetje truttig/ouderwets geval). 

[TEKST] ‘Mijn passagiers en ik zijn erg moe. Jullie hebben 

toch van die adresjes waar je voor een zacht prijsje kunt 

overnachten? Hoe noemen jullie dat ook alweer?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘pension’ (klikken op betekenis niet 

per se nodig). 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 



7. 

[TEKST]‘O ja, een pension. En als we nu iets meer privacy 

willen? Iets met een eigen keukentje en zo?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘appartement’ 

[TEKST] ‘Een appartement, juist ja! Apart woord, hoor. 

Reserveer voor ons dan maar een appartement, alsjeblieft.’ 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

8. 

[TEKST] ‘Na een nachtje welverdiende rust willen we graag wat 

van de omgeving zien. Kan dat met die... treinen en bussen van 

jullie? Daar hebben jullie toch zo’n mooie verzamelnaam voor?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘openbaar vervoer’. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

9.  

[TEKST] ‘En waarvandaan vertrekken de treinen?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘station’. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

10.  

[TEKST] ‘Poeh, jij bent goed, zeg! Je zou eigenlijk moeten 

gaan werken bij zo’n plek waar ze tochten organiseren voor 

toeristen zoals wij... Hoe heet zoiets in jullie taal?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘reisbureau’. 

[TEKST] ‘Ma’boetoe! Weer wat bijgeleerd! Nou, we zijn klaar om 

te landen, compagnon... We zetten hem... nú neer, de kist!’ 

[BEELD] Ufo landt. 

 

[TEKST] ANDERE STEM DAN PILOOT: ‘Geweldig, het is je gelukt!’ 

 

*** 

 

GROEP 8 

 

[BEELD (optie)] OPLICHTENDE BOODSCHAP: ‘Klik alle woorden aan 

die volgens jou te maken hebben met natuurverschijnselen.’ 



 

[BEELD] PDA: 

Hoe laat ik een ruimteschip landen? 

Geschreven door de wel zéér geleerde professor Alberto 

Spontini 

 

Zonder grondige kennis van het weer en alle mogelijke 

natuurverschijnselen kan niemand een ruimteschip veilig laten 

landen. Daarom duiken we nu met gezwinde spoed in de 

opwindende, soms ook angstaanjagende wereld van onweer, 

aardbevingen, tornado’s en... hittegolven! 

 Laten we beginnen bij het begin. Zoals je weet is de aarde 

een enorme bol die door de ruimte beweegt. Als een raket, maar 

dan steeds dezelfde rondjes, om de zon. Op duizenden 

kilometers afstand van de aarde bevindt zich de maan. Doordat 

de maan aantrekkingskracht uitoefent op de aarde, ontstaan de 

getijden: eb en vloed. Eens in de heel veel jaar staat de maan 

precies tussen de aarde en de zon. Dat verschijnsel heet een 

zonsverduistering. Komt je schip toevallig net op dat moment 

aangevlogen? Je zult het extra zorgvuldig naar beneden moeten 

loodsen, want de piloten ervan tasten letterlijk in het 

duister. 

 Dat we zoiets als het weer hebben, met regen en zo, komt 

doordat er een soort schil van gassen om de aarde hangt, de 

dampkring. In die schil kunnen zich allerlei 

natuurverschijnselen voordoen, zoals onweer, een tornado en 

een orkaan. In het weerbericht wordt daar soms voor 

gewaarschuwd. Gelukkig voor ruimtevaarders komen in de meeste 

landen zelden orkanen en tornado’s voor. Luister vlak voor een 

landing toch altijd maar naar het weerbericht! Veiligheid vóór 

alles! 

 In allerlei gebieden van de aarde doen zich andere heftige 

natuurverschijnselen voor, zoals een aardbeving. Vindt zo’n 

beving onder de zeebodem plaats, dan kan die een 



levensgevaarlijke tsunami veroorzaken. Hou je ruimteschip ver, 

heel ver uit de buurt daarvan! 

 De bewoners van warme streken hebben regelmatig last van 

een wolkbreuk, een gigantische stortbui. Die buien leiden vaak 

tot overstromingen, soms in combinatie met een modderstroom. 

De dikke prut die zo’n ding achterlaat is uitermate ongeschikt 

voor het parkeren van een loodzwaar geval als een ruimteschip. 

Het leuke van stortbuien is wel weer dat beken en rivieren er 

woester van gaan stromen. Ben je dol op kanoën? Je kunt er 

fijn op wildwatervaren. Maar anders dan je misschien zou 

denken blijft een ruimteschip níét drijven! Dus ook voor 

rivieren en beken geldt: géén geschikte landingsplaats. 

 Een vulkaan die uitbarst kan karrenvrachten hete lava en 

kilometers hoge fonteinen van roet en rook uitspuwen. Fataal 

voor bezoekers vanuit de ruimte! Allerlei instrumenten aan 

boord van hun schip raken de kluts kwijt, onderdelen smelten; 

het ding stort meteen neer, zoveel is zeker. 

 Is de winter in het land? Ook dan is het neerzetten van 

vliegende schotels en zo een hachelijke onderneming. De vorst 

in de lucht kan de brandstof van de motor doen bevriezen. De 

koude grond is vaak spekglad als gevolg van ijzel. Om maar te 

zwijgen van die verschrikkelijke hagel en sneeuwstormen. 

Ruiten sneuvelen, sneeuwkristallen vriezen vast aan 

belangrijke onderdelen van het schip, degene achter de 

stuurknuppel ziet geen hand voor ogen meer. Over sneeuw 

gesproken: komt het schip in bergachtig gebied aan, let dan 

extra goed op! Voor je het weet raast er een lawine over je 

heen die is opgewekt door het enorme lawaai en de hitte van de 

motoren. 

 Ah, mamma mia, hitte! Wat verlang ik daar vaak naar in dit 

koude kikkerland. Gelukkig hebben we hier ook nog zomers. De 

ochtendmist die over de weilanden hangt, de zon die dan zo 

prachtig doorbreekt... Schitterende zonsondergangen... Ik waan 

me weer even in Rome! En als ik écht geluk heb, kan ik mijn 



verkleumde lichaam en geest verwarmen aan een hittegolf. De 

zalige droogte die ermee gepaard gaat... Daar voelt een 

landend ruimteschip zich eigenlijk wel het lekkerst onder, met 

z’n brullende motoren en vlammende uitlaatpijpen. Neem dat 

maar aan van de wel zéér geleerde professor Alberto Spontini. 

 Dus... Wil je een prettige, probleemloze landing? Ga naar 

de woestijn!  

 

[CONSOLIDATIE] 

 

1. 

[BEELD] Tornado. 

[TEKST] Rare stem (vrouwelijke?) Oxana-piloot, slechte 

ontvangst (of geschreven tekst?): ‘Hallo aarde, hier kapitein 

Jirk van de Vit’voya... Wat is dat?! Die donkere wolken, die 

woeste wind?’ 

[ACTIE] Leerling kiest in PDA ‘tornado’. 

[TEKST] ‘Krrr..., vertel daar ’s wat meer over.’ 

[ACTIE] Leerling klikt op juiste omschrijving fenomeen onweer. 

[TEKST] ‘Prrrt, ik ga er met een grote boog omheen!’ 

[BEELD] Ufo daalt een stukje, om de tornado heen. 

2. 

[BEELD] Het begint opeens te hagelen. 

[TEKST] ‘Alarrrrm! We worden aangevallen! Tussen de aarde en 

Oxana heerste toch vrede? Wat zijn dan die ijskoude kogeltjes? 

Dadelijk gaat mijn voorruit kapot!’ 

[ACTIE] Leerling kiest ‘hagel’ 

[TEKST] ‘Hagel? Snap ik niet.’ 

[ACTIE] Leerling klikt op toelichting. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

3. 

[BEELD] Wolkbreuk 

[TEKST] ‘Oehoe! Het lijkt wel of ik onder water vlieg! Wat is 

dit?’ 



[ACTIE] Leerling kiest ‘wolkbreuk’. 

[TEKST] ‘Wolkbreuk? Hebben we ook niet op Oxana. Licht toe, 

alsjeblieft!’ 

[ACTIE] Leerling klikt op betekenis. 

[TEKST] ‘Wat een poepschip! Waarom zitten er geen 

ruitenwissers op dit ding?!’ 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

4. 

[BEELD] Aardbeving 

[TEKST] ‘In de verte zie ik allerlei gebouwen instorten. Wat 

is dat en omschrijf het eens?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘aardbeving’ + betekenis. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

5. 

[BEELD] Vulkaan 

[TEKST] ‘En die vuurspuwende berg, dan?’ 

[ACTIE] Leerling klikt op ‘vulkaan’. 

[TEKST] ‘Zal ik daar dan maar landen? Het lijkt wel een stukje 

Oxana op aarde!’ 

[ACTIE] Leerling stuurt sms-je: klikt op ‘Nee!’ (kiezen tussen 

‘ja’ en ‘nee’) en op betekenis. 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

6. 

[BEELD] Overstroming 

[TEKST] ‘Er drijven daarginds allerlei takken en auto’s 

voorbij. Ik zie koeien verdrinken! Wat gebeurt er?’ 

[ACTIE] Leerling stuurt sms-je: ‘Dat noemen wij een ...’ 

(aanklikken ‘overstroming’), ‘... wat betekent:’ (+ betekenis) 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

7. 

[BEELD] Wildwatervaren 

[TEKST] ‘Ik zie iemand in een langwerpig bootje over die 

woeste stroom gaan! Wat een idioot! Waarom doet-ie dat?’ 



[ACTIE] Leerling stuurt sms-je: ‘Dat heet ...’ (alleen 

aanklikken ‘wildwatervaren’ + betekenis)] 

[BEELD] Ufo daalt iets verder. 

8. 

[BEELD] Tekstbericht – automatisch – gestuurd naar piloot (of 

andere, kinderstem?):] ‘Kijk uit, ga niet te ver naar rechts: 

modderstroom!’ 

[TEKST] Piloot: ‘Tsss..., Een modderstroom? Wees effe wat 

duidelijker, ja?’ [ACTIE] Leerling klikt op juiste betekenis. 

[BEELD] Ufo daalt verder. 

9. 

[BEELD] Ochtendmist/nevel 

[TEKST] ‘Beneden op de grond lijkt opeens een witte deken te 

hangen! Is het daar wel veilig?’ 

[ACTIE] Leerling stuurt sms-je: ‘Ja, dat is alleen maar ...’ 

(‘ochtendmist’ + betekenis) 

[BEELD] Ufo daalt verder. 

10. 

[BEELD] Zonsverduistering 

[TEKST] ‘Klaar om te landen, makker... Help, de lucht wordt 

opeens pikzwart! Wat nu weer?’ 

[ACTIE] Leerling klikt ‘zonsverduistering’ aan. 

[TEKST] ‘Zonsverduistering? Je bent niet goed snik, daar heb 

ik nog nóóit van gehoord. Dat moet je me uitleggen.’ 

[ACTIE] Leerling klikt betekenis aan. 

[TEKST] ‘Ma’boetoe, wat is dit voor een wereld? Zicht of geen 

zicht, we zetten hem gewoon neer, die kist!’ 

[BEELD] Ufo landt. 

 

[TEKST] ANDERE STEM DAN PILOOT: ‘Geweldig, het is je gelukt!’ 

 

[meteen overgang naar scène 3]  

 

3. intro loting 



ALLE GROEPEN 

[BEELD] Journaallezer (zelfde als hiervoor). 

[TEKST] Journaallezer: ‘Dames en heren, het ruimteschip met de 

voetballers van FC Oxana is geland! Een jonge voorbijganger 

heeft daar een geweldige bijdrage aan geleverd, heb ik mij 

laten vertellen door de beroemde professor Spontini. (Krijgt 

via oortje iets ingefluisterd.) Enigszins geïrriteerd, hand 

aan zijn oor: ‘Ja, Roeland?... Aha!...’ Weer tegen de kijkers 

thuis: ‘Zoals ik al eerder zei, zit er een compleet 

voetbalteam aan boord van het ruimteschip [beeld van het team, 

zie elders]. Dus... Er komt een voetbalwedstrijd! Een 

vriendschappelijke match. Die wordt wereld- en Oxana-wijd 

uitgezonden op de televisie: goed voor miljarden kijkers!... 

Eén voetbalclub van de aarde mag het opnemen tegen FC Oxana. 

Welke club is de gelukkige en mag de uitdaging aangaan? Dat 

wordt bepaald door middel van een loting tussen de allerbeste 

teams van de aarde. En Razende Roeland, onze reporter, heeft 

me net laten vertellen dat de loting nu al begint! In het 

voetbalstadion! We schakelen over naar...’  

 

[meteen overgang naar (flits van bordspel, beeld zoomt 

automatisch in op stadion?)] 

 

4. Teamloting 

ALLE GROEPEN 

[BEELD] vertrek in stadion (perskamer?), het voetbalveld? Of 

een niet nader omschreven zaal (theater?). Zie de tv-beelden 

van dat soort happenings. 

[BEELD] Vanity Pass, opgedirkte cheffin van de Wereld Voetbal 

Bond. 

[TEKST] Vanity Pass: ‘Ja, geachte kijkers, en hartelijk 

welkom! Mijn naam is Vanity Pass. Ik ben het hoofd van de 

Wereld Voetbal Bond. We zijn hier bijeen voor de 

allerspannendste loting ooit, voor die on-ge-lo-fe-lij-ke 



wedstrijd tegen FC Oxana. Helaas is mijn lieftallige assistent 

Johnny daarnet van de trap gekukeld. Ik heb dus een vervanger 

nodig! Wie o wie?... Aha, jij daar!’ [Wijst recht naar voren, 

naar de leerling.] ‘Jij was toch die slimmerik die heeft 

geholpen met de landing? Kom, ik heb je nodig! Let op, ik noem 

de namen van de clubs, en jij stopt ze in dat handige 

apparaatje van je.’ 

[ACTIE] Leerling doet wat ze zegt, na iedere zin: 

 

GROEP 6 

‘AC Milan, de fans staan ervoor in de file!’ 

‘FC Barcelona, extreem populair bij de Catalanen.’ 

‘Bayern München, steengoed, de cijfers bewijzen het.’ 

‘[FC Twente], gaat voor niemand op de vlucht.’ 

‘Estudiantes, goden van het Braziliaanse voetbal.’ 

‘Olympique de Marseille, de tovenaarsleerlingen uit 

Frankrijk.’ 

‘Fenerbahçe, een eersteklas gezelschap uit Turkije.’  

‘Manchester United: ruige jongens, hou de verbandtrommel 

paraat!’ 

 

*** 

 

GROEP 7 

‘AC Milan, hét Italiaanse team, met duizenden supporters.’ 

‘FC Barcelona, lieveling van de media.’ 

‘Bayern München, een Duitse club waar je u tegen zegt.’ 

‘[FC Twente], de voetballers die weten wat succes is.’ 

‘Estudiantes, zalige voetbalclub uit het even zalige 

Brazilië.’ 

‘Olympique de Marseille, hun talent is ongekend.’ 

‘Fenerbahçe, de ultieme reclame voor Turkije.’  

‘Manchester United: sporters met de hoofdletter S!’ 

 


