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1. HANDPOPPEN MAKEN. 
 
Het leuke van zelf handpoppen maken is, dat je ze altijd op je 
eigen hand aan kunt passen, zodat ze voor jou lekker zitten.  
Het wordt dus echt jouw pop, zodat je je er beter mee kunt 
identificeren en er gemakkelijker mee speelt. 
En……het hoeft echt niet moeilijk te zijn! 
 
De eenvoudigste poppen op de hand zijn de zaktypes: poppen van 
een papieren of stoffen zak.  
Je kunt natuurlijk een bestaande zak nemen, maar ook van een 
oude krant kun je een zak maken. In 3-en vouwen, hoeken naar 
elkaar toe en vastplakken. Daarna versieren.  
 

           
 
Of je gebruikt een (wegwerp)washand als “zak”. 
Teken, plak of naai er een gezicht op, voeg er eventueel oren, 
armen of benen aan toe. Of bind de hoeken als oren af. 
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Maar je kunt ook zelf een stoffen zakje naaien, bijvoorbeeld een 
puntzak. Groot genoeg om een hand in te doen of zo klein dat het 
op een vinger past. 
 

 
 
Om het volgende gedichtje te spelen, maak je een grote en een 
kleine puntzakmuis. Voor de Moeder Muis maak je 2 gaten in de 
zijkanten vanhet lijf waar je pink en je duim doorheen kunnen (de 
rest van de vingers zit in het hoofd). Om rafelen te voorkomen, 
kunnen de randen van de armsgaten met hobbylijm ingesmeerd 
worden. 
Maak een fornuis van karton (standaardje aan de achterkant). 
Voor het papbordje is kan een dekseltje van de jampot dienen. 
Een slabbetje is een vierkant lapje met 2 lintjes (al gestrikt), zodat 
het hoofd van het Muizenkind er door past. 
 

           
 
Moeder roept naar Kleine Muis: 
Kom eens vlug, naar het fornuis. 
Zo, mijn kindje, ben je daar? 
Slabbetje om, de pap is klaar. 
Likke-slikke, slobber-slob 
Slabbetje af, de pap is op. 
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2. HET VERSCHIL TUSSEN ECHTE HANDPOPPEN EN BEK-
HANDPOPPEN  
 
Zodra je je vingers als de armpjes van de pop laat bewegen, is het 
een “echte” handpop.  
Handpoppen kunnen van alles doen met hun handen: dingen 
oppakken, hand-elingen verrichten.  
 
Zodra je met je hand de mond kunt laten bewegen, heet het een 
bekpop. 
Bekpoppen kunnen praten (en ook al hebben ze armen en benen: 
die gebruiken ze niet). 
Er zijn natuurlijk ook allerlei combinaties mogelijk. 
 

 
“echte” handpop 

 
 

 
bekpop 
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3. ECHTE HANDPOPPEN 
 
Een echte handpop bestaat uit een kop en een lijf met onze 
vingers als de handen van de pop. 
De handpop is één van de gemakkelijkste poppen om te bespelen. 
Te gebruiken bij solopoppenspel, want je kunt met twee poppen 
tegelijk spelen, en ze met elkaar in actie laten gaan.  
Er is een grote verbondenheid met de speler, want de spelershand 
wordt het lijf van de pop. De impulsen van de hand zijn direct 
zichtbaar. Daardoor is de handpop meer dan andere poppen 
geschikt voor actie.  
Handpoppen maken door hun directheid onmiddellijk contact met 
kinderen, die het gevoel hebben zelf mee te spelen en zo het 
verhaal te beïnvloeden. 
 
Het eenvoudigste is een handschoen met een losse kop op de 
wijsvinger (kijk eens rond op straat: er liggen zoveel 
handschoenen. Even door de wasmachine: klaar!). 
De kop kan van alles gemaakt zijn, als hij maar niet te zwaar 
wordt. 
 

              
 
De kop van de muis is van een knuffel afgehaald (niet waar de 
kinderen bij zijn!), beetje vulsel eruit halen, dan kartonnen kokertje 
er in plakken of naaien. Het konijnenhoofd is gemaakt van een 
tennisbal, waar met een Stanleymes een gat in is gesneden (gaat 
moeilijk, kans op uitschieten). Vervolgens overtrokken met 
stretchstof en versierd. Er zit dun ijzerdraad in de oren om ze 
rechtop te laten staan. 
De poezenkop is een platte schijf triplex of karton. Aan de 
achterkant zit een stukje tuinslang of een kartonnen kokertje om 
de kop op de vinger te kunnen plaatsen. 
En de laatste is een pingpongbal, waar je wel gemakkelijk een gat 
in kunt knippen. 
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Misschien nog wel eenvoudiger, hoewel de mogelijkheden tot 
“handelen” iets beperkter zijn, is een doek over de hand, wijsvinger 
omhoog, losse kop erop. Duim en middelvinger zijn de armen. 
Om de handjes beter te kunnen gebruiken, kun je een elastiekje 
om de poppenpolsen doen.  
 

   
 
Nog wat ideeën voor koppen: een bewerkt luciferdoosje, een 
dubbel uitgeknipt kartonnen hoofd (de achterkant kan een andere 
gezichtsuitdrukking hebben, zie boven), een bal van piepschuim of 
schuimrubber, een stukje PVC-pijp, hoofdjes van kapot speelgoed, 
of een opgevulde teen van een sok (niet te strak afbinden en een 
kokertje van karton of een wc-rolletje erin lijmen. Bij deze kokertjes 
moet de vinger nog kunnen buigen op het tweede kootje). Zodra 
de pop bestaat uit alleen een kop en je vingers als handen van de 
pop dienen, is het een handpop. Dit: 

 
zijn dus geen vingerpoppen, maar de koppen van handpoppen. 
 
Voor improvisatiepoppen (heel bruikbaar in therapeutische 
settings) is een gemakkelijk te veranderen gezicht handig, bijv. 
een kop van een afwasbare lichtgekleurde bol, of van namaakklei, 
die om een kokertje op de vinger wordt geboetseerd. 
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Handpop uit één stuk met sleuven voor de armen. 
 

       
 
Deze pop is het eenvoudigst te maken van stevige vilt-achtige stof. 
Denk ook aan viscosedoekjes uit de supermarkt! Deze zijn erg 
goedkoop en soms ook in huidskleur te krijgen. 
Voor volwassenen het patroon uitvergroten tot de onderkant 14 cm 
breed is (1 hokje is dan 1x1 cm), voor kinderen tot ongeveer 10 
cm. 
Knip de vorm 2x uit met extra zoom. Versier de voorkant. Daarna 
aan elkaar naaien of vlak langs de rand lijmen en/of nieten. 
 
 
Handpop van een sok, met gaten voor de armen. 

 
 
Vul de teen van een sok met vulsel (bijv. restjes stof of afgedankte 
kledingstukken zelf tot kleine stukjes knippen: meditatief!) tot een 
flinke bal voor de kop (laat de sok heel). Bind losjes af, zodat er 
genoeg ruimte in het halsje overblijft om er een kartonnen 
vingerkokertje in te lijmen (kokertje zo lang dat 1 knokkel van de 
vinger er onder uitsteekt). Knip gaten op de plek waar de armen 
moeten komen en smeer de randen hiervan in met lijm, zodat het 
niet rafelen gaat. Met een haardroger droogt de lijm heel snel. 
Versier verder en geef eventueel kleren. 
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Handpop uit één stuk met aangeknipte armen. 
 
Gebruik het patroon op de volgende bladzijde. 
 

               
 
Gebruik vooral stevige (stretch)stof, anders oogt het hoofd niet! 
Om een mensfiguur van deze handpop te maken, kun je er een 
huidkleurige cirkel als gezicht op naaien/plakken. Verdere details 
aanbrengen voor je de 2 delen op elkaar bevestigt. 
 
Als we bij deze poppensoort het kopgedeelte van het patroon door 
een vingervorm (zie patroon volgende bladzijde) vervangen, 
kunnen we er iedere kop op plaatsen die we willen: een dubbele 
platte cirkel van stevige stof, een kop van een knuffel of pop, een 
geboetseerde kop enzovoort (zie ook de voorbeelden hierboven). 
Het patroon bij de polsen afknippen om eventueel handjes in de 
mouwen te zetten, kan ook. Om de stand van de handjes wat 
natuurlijker te maken (wat meer afstand tot het lijf), kan er een 
kartonnen kokertje in het polsje gelijmd worden. 
 
Vergroot het patroon tot de jurk aan de onderzijde 20 cm breed is.  
Om het aan een kinderhand aan te passen: vergroot tot 15 cm. 
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Om van al het gezeur met patronen af te zijn leg je je hand met 
uitgespreide duim, wijsvinger omhoog en de rest van de vingers 
tegen elkaar aan naar links uitgestrekt, op A4-papier. Trek de hand 
grof om (+ ruime zoom) voor een altijd passende “jurk”. 
Symmetrisch maken maken om te kunnen wisselen van 
speelhand.  
Voor spelen in de poppenkast het patroon tot aan de eigen 
elleboog tekenen (dan is er geen bloot stuk te zien bij het spelen). 
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Ook gemakkelijk is de dubbelgevouwen rechte lap (20 bij 40 cm 
voor niet te grote handen).  
Zijkanten dichtnaaien (of -nieten), boven aan zijkanten een 
opening voor de handjes openlaten. Hier kunnen blote vingers 
doorheen of er kan een handje in bevestigd worden (zie patroon 
hierboven).   
Maak een gaatje midden in de vouw voor het halsje. Kop (zie voor 
mogelijkheden hierboven) in de hals naaien of plakken. De kop 
moet daarvoor wel een een kokertje als halsje hebben. Een randje 
aan het eind gaat het loslaten van het jurkje tegen. 
Of steek er een pollepel doorheen en plak die vast (en bindt 
daarna het halsje extra af). 
 

 
 
Deze pollepelheks met een vierkant als “jurk” is zowel een 
handpop als een stokpop, met de voordelen van allebei: de 
handpop kan goed dingen vastpakken en de stokpop pak je zelf 
erg gemakkelijk op en is meteen speelbaar. 
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4. BEKPOPPEN 
 
Bekpoppen kunnen zo eenvoudig zijn, dat ze zelfs te maken zijn 
als je achter je bureau zit met alleen kantoorbenodigdheden in de 
buurt! 
Een envelop-pop maak je van een (de naam zegt het al) envelop. 

 
Stop je hand erin en druk de “bek” terug tussen de duim en de rest 
van de vingers. Teken er met een viltstift ogen op of gebruik ronde 
stickers als oog. Met restjes papier, lijm, schaar en plakband maak 
je het lijf eraan (nieten/plakken). 
 

                      
 
Bij de (combi)poppen op deze foto’s zijn de handen verbonden 
met stokjes, zodat ze naast praten ook nog kunnen gesticuleren 
met hun handen. 
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Bekpoppen van A4-papier. 
 
Voor de kop van deze bekpop heb je een gewoon (gekleurd) A4’tje 
nodig, wat plakband en een pen of viltstift (wat meer spullen zijn 
natuurlijk wel extra leuk). De tekening hieronder spreekt voor zich, 
op de stippellijnen moet steeds een scherpe vouw komen. 
Er kan een papieren of stoffen lijf aan worden gemaakt. 
 

 
 
 
 
Bekpop van een stuk karton 
 

  
 
Als het gezicht klaar is, even proberen of je ook steun nodig hebt 
voor je duim en vingers om te kunnen praten. Zo ja, knip dan 2 
stukjes van een wc-rolletje of maak handvatten van karton. Kan 
ook met een vastgeplakte knijper bediend worden. Papieren lijf 
eraan nieten. 
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Bekpop van twee kleine doosjes 
 
Knip van 2 doosjes (formaat instantsoep) de bovenkant af. Plak 
deze met tape aan elkaar. 
Om “grip” te hebben is het handig om er handvatten in te maken, 
zeker voor de duim, die in het onderste doosje komt. Hiervoor kun 
je ook een stukje van een wc-rol gebruiken (erin plakken, niet 
nieten, want dan zit de zaak onbewegelijk op elkaar!). 
Met nog een klein doosje achter op de bovenste doos kun je meer 
vorm geven aan de kop. 

  
 
Om een doospop minder kwetsbaar te maken kun je er 
gescheurde stukjes papier met behangerslijm op plakken. Doe dit 
dan voor de boven- en onderkaak aan elkaar geplakt worden. Als 
het papier volledig opgedroogd is, de doosjes aan elkaar 
bevestigen. Daarna verven en verder versieren. 
Een bijpassende mouw van een t-shirt (kringloopwinkel) is handig 
als lijf. Knip een gaatje met een doorsnee van ongeveer 1 cm (lijm 
op de randen smeren tegen het rafelen) op een cm of 5 van het 
uiteinde van de mouw af, om je duim door te stoppen. Zo krijg je 
nooit een blote arm te zien tijdens het spelen. 
 
Sokpop zonder naaien 
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Hand in de sok stoppen en teen van de sok tussen duim 
(onderkaak) en vingers (bovenkaak) terugduwen. 
 
De uitgebreidere sokpop 
 
Hierbij wordt de teen van de sok opengeknipt als bek en in de 
ontstane opening komt een stevige onder- en bovenkaak, bijv. van 
karton. (Als je naaien te moeilijk vindt, kan deze binnenbek ook 
geniet en geplakt worden).  
Voor een uitgebreide beschrijving met veel fotos: 
http://www.peterselie.nl/rat 
I.p.v een sok kun je de kop ook zelf uit stof maken, bijv. voor een 
slang:  
http://www.peterselie.nl/bekslang 

 

         
 
Even de basisprincipes in het kort: 
 

             
    Vorm van de bek uit dubbelgevouwen   
    karton knippen. 
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Als je de bekkop zelf uit stof maakt, en je wilt er meer 
gezichtsuitdrukking aan kunnen geven, doe dan geen stevig karton 
of triplex in de bek, maar alleen stevige stof. Een wat kortere 
onderkaak is dan beter (je duim is korter dan je vingers). 
 

 
 
Als er een lijf aan de kop wordt gemaakt, moet je de opening voor 
de hand halverwege de rug maken (bij een dierfiguur komt de 
opening meestal aan de buikkant).  
Leuk is om aan een mens-bekpop een bestaand kledingstuk als lijf 
te bevestigen. Dan bij de elleboog ook een opening maken, waar 
de eigen hand door kan om als poppenhand mee te spelen, bloot 
of met een “handschoen”. 
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5. HANDPOPPEN LEVEND MAKEN 
 
Zonder onze bewegende hand is een handpop een hoopje 
vodden.  
We geven “leven” aan de pop (”animeren” hem) door hem de 
juiste bewegingen en stem te geven.  
Bewegen is daarbij belangrijker dan praten. Poppenspel is een 
kijkspel, geen statisch praatstuk! 
Zolang de pop voor de kinderen zichtbaar is tijdens het spel, moet 
hij “levend” zijn, dus bijv. af en toe ademhalen als hij slaapt of een 
beetje knikken als hij luistert.  
We kunnen daarom ook niet voor iedereen zichtbaar onze hand in 
de pop proppen of de pop achteloos ergens neerleggen na afloop 
van het spel! Opruimen moet respectvol gebeuren (vind ik), bijv. 
liggend in een bedje of staand op een speciale stokkenplank (ze 
kunnen ook buiten het zicht van de kinderen in een doos 
natuurlijk). 
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Belangrijk bij het animeren is de kijkrichting van de pop en (bij 
"zichtbaar" spel) die van de poppenspeler. Door als speler naar de 
sprekende pop te kijken, gaat jouw energie via de pop naar het 
publiek en richt je daarmee de aandacht van het publiek op de pop 
(en van jezelf af). 
 
 
 
 
Wanneer de poppenspeler iets tegen de pop vertelt, kijkt hij de pop 
aan en die kijkt dan terug: 
 

 
 
 
Als een pop met een andere pop praat, kijken ze elkaar ook aan. 
Ook de niet-pratende pop moet echt aanwezig zijn, op de juiste 
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manier reageren, met subtiele beweginkjes. Dus laat de 
luisterende pop niet wegzakken (als je in de kast speelt). De pop 
die aan het woord is, beweegt vanzelfsprekend veel meer (en niet 
alleeen door zijn kop te schudden!). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de pop tegen het publiek praat, kijkt hij het publiek aan (en de 
zichtbare poppenspeler kijkt dan naar de pop): 
 

 
 
Als jijzelf praat tegen het publiek, kijk jij naar het publiek en de pop 
naar jou. 
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In sommige gevallen is het verstandig om het oogcontact juist te 
vermijden.  
Als de pop geroepen wordt en hij kijkt niet (bijv. hij kijkt naar het 
plafond), dan geeft dat duidelijk aan dat de pop iemand wil 
negeren. 
Ook wanneer de pop nadenkt, staart hij omhoog.  
Wanneer een pop verdrietig is, kijkt hij juist naar beneden.  
Kijkt de pop de ander steeds wat schuchter aan terwijl hij verder 
afgewend blijft staan, dan geeft dat verlegenheid of gekwetstheid 
weer. 
Door de pop heen en weer te laten kijken van een voorwerp naar 
het publiek straalt hij verbazing over het voorwerp uit. Door weg te 
lopen en dan nog eens te kijken versterk je dit gevoel (dit doen 
clowns ook).  
Als het hoofd van het publiek afgewend moet worden om de een of 
andere reden, doe dat dan niet te lang. 
 
 
 
 
 

 
 

De pop kan niet zomaar in de lucht gehouden worden (behalve als 
hij een vogel of een engel of zo voorstelt), hij heeft een “podium” 
nodig: op schoot (maar dan toch het liefst in het bezit van armen 
en benen) of tegen de schouder: je hand over onderkant van de 
“jurk”, of in de holte van de elleboog, het niet aanwezige 
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"benengedeelte"du s achter een arm, of achter de stoelleuning, 
tafel, of natuurlijk in een kleine of grote poppenkast.  
 

 
 

Hoe kleiner het kind, des te minder geschikt de echte poppenkast 
is. Omdat een pop geen bewegelijke gezichtsuitdrukking heeft, is 
de expressie van de poppenspeler tijdens het “zichtbare spel” vaak 
nodig om de emoties te begrijpen. 
 
Hand- en bekpoppen zijn dus op 2 manieren te gebruiken: in de 
poppenkast of in “open” poppenspel. 
5. ZICHTBAAR SPELEN MET EEN POP 
 
Hand- en bekpoppen (met armen en benen) zijn buiten de kast 
goed te gebruiken bij het kringgesprek (kinderen vertellen veel 
meer tegen een pop!) of om te “vertellen met poppen”. 
 

 
Deze is niet zo heel erg geschikt als klassenvriendje….. 
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Erg spannend hierbij is, om de pop ergens uit te laten komen: een 
tas, doos, jaszak, enzovoort. De pop kan een geluidje maken 
(krabbelen, piepen) waarop dan gereageerd kan worden. 
 

 
 
Deze Hond komt een beetje tevoorschijn uit de mand (bediening 
via zwart gat). 
 
Leuke opkomst is bijv. de pop nog slapend in zijn bedje ten tonele 
te voeren (laat ademhaling zien door aan de achterkant het lijf 
ritmisch een beetje te laten bewegen). 
Of laat de pop van “buiten” komen. Hij zwaait voor het raam en 
vraagt of hij binnen mag komen (erg geschikt voor wat angstige 
kinderen). Bij een bang kind is het sowieso beter om afstand te 
houden, langzame bewegingen te maken en een rustige stem te 
gebruiken. 
Veel gebruik maken van het oogcontact van de pop met het 
publiek en de speler maakt dit soort spel levendig. 
Als er tijdens het vertellen van pop gewisseld moet worden, kan dit 
het beste gebeuren met de rug naar het publiek, bij het 
terugdraaien de poppen achter de rug houden. 
 
Om je als beginnend speler meer op je gemak te voelen met je 
pop, kun je je afvragen: Welk karakter heeft mijn pop, welke 
achtergrond? Wat is een goede naam voor de pop? Heeft hij een 
speciale manier van bewegen? Welke stem heeft hij?  
Als je de stem moeilijk vindt, laat je de pop eerst verlegen in je oor 
fluisteren, zodat jij hem “vertaalt” naar het publiek. Echt praten als 
pop komt dan later wel. 
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Om te oefenen kun je stemmen, die je hoort op tv of om je heen, 
imiteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. POPPENKAST 
 
Kijken naar een poppenkastvoorstelling met een verborgen 
poppenspeler vind ik geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 4 
jaar. 
Door de vormgeving (de opening, vaak met gordijntjes, die open- 
en dicht gaan) heeft de kast een enorm concentratie-verhogend 
effect, wat “zichtbaar spel” mist. 
Wat aanwijzingen om spelen in de poppenkast goed te laten 
verlopen: 
Kinderen zullen hun interesse verliezen, als ze het verhaal niet 
meer kunnen volgen, dus houd het eenvoudig.  
Maak als geheugensteuntje een story-board met de belangrijkste 
gebeurtenissen, maar schrijf niet alle teksten uit. Improviseren 
maakt het levendig! 
Hou het aantal personages beperkt, in het begin niet meer dan 3: 
de hoofdfiguur (bijvoorbeeld brutaal, maar niet slecht), de 
probleemfiguur (heks, rover), en een tussenfiguur, die een 
oplossing bewerkstelligt of de situatie kleur geeft.  
Zorg voor verschillen tussen de poppen: groot/klein,  
schreeuwen/fluisteren, snelle/langzame bewegingen. 
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Het karakter van een pop wordt door zijn houding al aangegeven: 
Een lakei is nerveus en onderdanig (gebogen) terwijl de koning en 
Sinterklaas op een zeer waardige lanzame manier (rechtop) lopen. 
Een konijntje is snel en een oud vrouwtje loopt moeilijk en 
langzaam. Bestudeer hiervoor de bewegingen van mensen om je 
heen. 
Gewone spreektaal gebruiken, geen rijm zoals vroeger nogal eens 
gebeurde. 
Hou het tempo laag. Laat de pop rustig in het rond kijken, ook bij 
het opkomen. Er moet tijd zijn om gebeurtenissen te laten 
“indalen” bij de kinderen. Bij 3x herhalen is er vaak pas sprake van 
echt van binnenuit meevoelen. 
Een voorstelling houdt de aandacht gemakkelijker vast, als er van 
de kinderen een bijdrage wordt gevraagd: zingen, bewegen, 
meedenken. Maar….met meedoen (interactie) wordt niet bedoeld 
het hysterische “Ja!” en “Nee!” gillen op gesloten vragen vanuit de 
kast. 
 
 

 
 
Hou het decor eenvoudig, er moet nog wat te fantaseren zijn. 
Bovendien vallen de poppen anders weg. Maak ook de pop niet te 
gedetailleerd: dat ziet niemand op een afstandje. 
Attributen zijn in verhouding groot en moeten gemakkelijk te 
hanteren zijn.  
 
Let op de hoogte waarop je de pop houdt, niet te hoog en zeker 
niet te laag (door vermoeidheid zakken ze vaak). De pop tijdens 
het hele stuk op dezelfde hoogte houden, of er moet een reden 
voor zijn om lager te spelen. Gebruik ook de ruimte achter de 
speelplank (dat geeft ruimtelijke werking). Het spelen en opkomen 
in het achtergedeelte van de kast moet wat hoger zijn. 
De meeste poppen moeten een beetje naar beneden kijken om 
echt oogcontact met het publiek te hebben (pols buigen). Wanneer 
je vanaf een podium of staand speelt, is de houding van je arm (en 
daarmee het lichaam van de pop) bijna 45° naar voren. 
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Opkomen: vanaf de zijkant, de pop komt nooit uit de grond 
opploppen, tenzij dat funktioneel is in het stuk (bijv. uit een luik of 
uit een put). Zo min mogelijk met de pop op de speellijst leunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. OEFENINGEN MET ECHTE HANDPOPPEN 
 
Deze oefeningen kunnen heel goed worden gedaan met een 
ronde bal met oogjes en onderin een gat voor de wijsvinger.  
Oefen zonder woorden (eventueel wel met geluiden), dat maakt 
dat de beweging vanzelf preciezer moet worden uitgevoerd om het 
goed te laten overkomen.  
Probeer de bewegingen zowel als oud als jong persoon uit te 
voeren. 
Gebruik de spiegel om de bewegingen te controleren. 
 
Lopen: Draai de pols (afhankelijk van de bedoeling snel of langzaam) en 
beweeg de arm op en neer (meer of minder). Tegelijkertijd vooruit bewegen. 
Een oud mannetje loopt voorover. Als iemand erg achterover loopt doet dat 
verwaand aan. Het hoofd omhoog (kin naar voren) duidt op eigenwijzigheid. 
Langzame bewegingen duiden op depressie of slaperigheid, snelle 
bewegingen op vrolijkheid.   
Ongelijke zijwaartse polsbeweging hierbij: mank lopen. 
Op een stoel gaan zitten: Eerst kijken naar de plek (beweging met vinger). De 
hand van de speler gaat naar voren (pols), daarna arm naar beneden 
bewegen, dan bovenlichaam oprichten (pols). 
Opstaan van stoel: andersom. Als er een tafel of stoel als attribuut wordt 
gebruikt, werkt het goed om de pop tijdens het opstaan zich daaraan te laten 
vasthouden. 
Slapen: eerst uitrekken, dan een hand voor de mond (gapen), dan spelersarm 
naar voren en iets omlaag, en pop zichzelf laten omhelzen terwijl hij gaat 
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liggen. Langzaam de pols draaien tot palm van spelershand naar boven is en 
nog verder, totdat de ogen van de pop onzichtbaar zijn. Iets op en neer 
bewegen om snurken te suggereren.  
Bij het wakker worden hele hand weer draaien, zodat pop naar publiek kijkt, 
uitrekken. De pop gebruikt dan een hand om tot staan te komen. 
Voorwerp oprapen: Pop komt op, ziet iets liggen (blikrichting), kijkt naar 
publiek, weer naar het voorwerp kijken, er naar toe gaan, bovenlichaam 
buigen, hele pop wat naar beneden, pop pakt het en richt zich weer op. 
Lachen: hoofd omhoog (schudden), de armpjes open. Schaterlachen: pop rolt 
over de speelplank heen en weer. 
Schrikken: handjes voor ogen, hoofd gaat met ruk naar beneden. 
Verbazing: handen omhoog, opgeheven hoofd. 
Nadenken: hand voor het gezicht houden. 
Bezorgdheid: het hoofd naar één kant houden (één kant hoger dan de 
andere). 
Verdriet: pop brengt 2 handjes voor het gezicht, hoofd gebogen, terwijl de 
pols van de speler schokkende bewegingen op en neer maakt. 
Woede: gebogen hoofd, handjes naar voren. 
Geheimpje: hoofd en profil met het handje voor de mond, fluisteren. 
Schaamte: pop zich laten omdraaien of verstoppen. 
Bangheid: hele pop laten trillen. 
 
 
8. OEFENINGEN MET KLAPBEKPOPPEN 
 
Het speciale van een klapbek is dat hij kan praten.  
Praten is de vingers en de duim naar elkaar toe bewegen in een 
bek-stand. 
Iedere keer dat je je mond beweegt tijdens het spreken, moet de 
mond van de pop ook bewegen. 
Oefening: laat de pop een bekend liedje zingen. Oefen voor de 
spiegel.  
De mond opent bij klinkers (A-E-I-O-U), en gaat dicht bij 
medeklinkers. De mond opent voor elke lettergreep 1x. Een fout 
die door veel beginners wordt gemaakt is dit om te draaien, dus 
dat de mond sluit bij elke lettergreep. Hierbij lijkt het alsof de pop 
de lettergrepen afbijt. 

 
Bijvoorbeeld het woord: Hal-lo. 

" 
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Beweeg de onderkaak meer dan de bovenkaak, dat is natuurlijker 
en de pop verliest geen oogcontact met het publiek (je hand heeft 
de neiging het verkeerd te doen). 
Wanneer de pop snel moet praten (of zingen), kan er een variant 
worden gebruikt, waarbij sommige lettergrepen worden 
overgeslagen. Het is belangrijk om de mond bij de eerste en 
laatste lettergreep te openen en sluiten. Ook lange lettergrepen of 
lettergrepen waar de nadruk op ligt moeten door de pop worden 
uitgesproken. Wanneer een pop dan weer langzamer spreekt, is 
het belangrijk dat elke lettergreep weer wordt uitgesproken. 

In een gesprekje met de speler kan de mond van de pop licht open 
blijven staan tijdens het luisteren (kijkrichting!), als een soort 
“glimlach”. Een dichtgeperste mond geeft boosheid aan, zeker als 
het gepaard gaat met schokkerige hoofdbeweginkjes. 
 
 
 


