
Sketch: Beloofd = Beloofd! 

6 minuten 

4-12 jaar 
Korte toelichting: Door middel van de sketch wordt duidelijk hoe moeilijk het is om je aan je belofte te houden. 

Dit geeft herkenbaarheid bij kinderen en volwassenen. De sketch kan gebruikt worden als opstapje voor een 

andere werkvorm. 

Nodig: Twee fietsen, zwemtassen en een bal. 

 

Spelers: de vrienden Sas(kia) en Jop 

 

Jop staat met zijn fiets en zwemtas te wachten op Saskia. Op de grond ligt een plastic bal. 

 

Jop: (Kijkt ongeduldig op zijn horloge/telefoon) Waar blijft Sas nou toch? Ze had er lang 

moeten zijn! 

… (Richt zich tot het publiek) We hebben afgesproken om te gaan zwemmen, maar 

Saskia is weer eens te laat. Ze is echt altijd te laat. Deze keer zou ze echt op tijd zijn. 

Er is een speciale spelletjesmiddag in het zwembad, omdat het kerstvakantie is.  

… (Geïrriteerd) Kom op, nou Sas! Je had beloofd dat je op tijd zou komen. Waar blijf je 

nou?! 

 

Saskia komt aanfietsen en rinkelt met haar fietsbel. Ze zwaait naar Jop. 

 

Sas: Joehoe, Jop. Ik ben er al! 

Jop: Ik ben er al? Weet je wel hoe laat het is?! 

Sas: Sorry, ben ik weer te laat? 

Jop: Ja, je bent weer te laat. Voor de zoveelste keer!  

Sas: Sorry, sorry, sorry! Maar ik moest nog even m’n zwemspullen zoeken … en m’n band 

oppompen … en m’n moeder vroeg ook nog wat … 

Jop: Jaja, het zal wel. Maar je had echt beloofd om deze keer op tijd te komen!  

Sas: Ik weet het. Het spijt me echt, Jop. 

Jop: Nou ja, vooruit dan maar. Zullen we dan nu maar gaan? Anders komen we helemaal 

te laat.  

 

Saskia en Jop fietsen samen naar het zwembad. Ze kunnen even de zaal uit en daarna weer 

terug komen. Eventueel gaan ze nog een keer extra de zaal in en uit. Uiteindelijk komen ze 

aan bij het zwembad. Ze zetten de fietsen neer.  

 

Jop: Gelukkig! We zijn nog op tijd. 

Sas: Ja, we hebben het gehaald! (Kijkt om zich heen) Zeg Jop, jij zou toch de bal 

meenemen? 

Jop: (Verbaasd) De bal?? 



Sas: Ja, de bal. We mochten allemaal speelgoed meenemen en jij zou de bal meenemen. 

Je bent hem toch niet …  

Jop: … vergeten … sorry. 

Sas: Jop! Je had beloofd dat jij de bal mee zou nemen! Nu hebben wij niks bij ons! 

Jop: Sorry, sorry, sorry. Maar we gingen opeens zó snel weg toen jij aankwam en toen ben 

ik het helemaal vergeten. 

Sas: Jaja, het zal wel. Je zat net zo te mopperen op mij omdat ik te laat kwam en nu ben je 

zelf iets vergeten wat je beloofd had. 

Jop: Ik weet het. Ik vind het heel dom van mezelf. 

Sas: (Begint een beetje te lachen) Ach, weet je … eigenlijk is het niet zo erg. 

Jop: Nee? Waarom niet? 

Sas: Dan ben ik tenminste niet de enige die zich niet aan zijn belofte houdt.  

Jop: (Kijkt nog niet echt vrolijk) Hmmm, dat was niet m’n bedoeling hoor. 

Sas: (Vrolijk) Weet ik! Kom op joh! Volgende keer beter. Hee, laten we maar naar binnen 

gaan. (Ziet opeens een vriendin lopen) Hee, daar loopt Esther. En zij heeft een bal bij 

zich! Die kunnen we vast met z’n allen gebruiken. 

Jop: Gelukkig! (Begint te rennen) Wie het eerst in het zwembad ligt! 

 

Jop en Saskia rennen allebei naar het zwembad toe. 
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