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DRIE POPPENSPELLETJES MET

BABBELUTJE
IN DE HOOFDROL
Bedoeld voor de kinderen van de kleuterklas

Louis Contryn
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Tafelpoot heeft honger
Een handpoppenspelletje voor één knappe speler, maar een tweede komt goed van pas.
Dit is de voorloper van “Kriekenpitje” en “Babbelut en Tafelpoot die vier jaar wordt”. De
auteur schreef het jaren geleden voor de poppenspelcursus.
Poppen:
Babbelut, een kind van een niet bepaald geslacht.
Tafelpoot, een lekkere dikke (maar dan een heel dikke) hond.
Rekwisieten:
Een volle papieren zak, een lege papieren zak, een appel en een tut of fopspeentje.

Babbelut (op met zak gevuld met snoep; hij kijkt rond en zoekt een plaats om de zak te
verbergen, verdwijnt en verschijnt even later zonder zak. Daarna gesprek).
Kinderen, hebben jullie gezien wat ik bij had? Dat was een zak vol met snoep. Echt waar.
Ik neem die zak morgen mee naar school. Want ik verjaar morgen. Ja, vijf jaar. Mijn
mama zal ook een taart bakken met vier kaarsjes... Wat? Vijf kaarsjes? Juist. Vorig jaar
stonden er vier kaarsjes op mijn taart. En volgend jaar worden dat hm... juist! Elk jaar één
kaarsje bij. En als we aan honderd kaarsjes komen dan beginnen we opnieuw met één
kaarsje. En ik hé, ik ga morgen in de klas rond met mijn zak vol snoep. Maar nu heb ik die
zak verstopt. Weet je waarom? Wel, voor onze Tafelpoot... jawel! Echt waar! Tafelpoot is
de naam van onze hond. Alle kinderen vinden Tafelpoot een gekke naam voor een hond.
Jullie ook? Maar Tafelpoot is ook een heel gek dier. Hij heeft zooo'n dikke buik. Zo dik!
Echt! En weet je hoe dat komt? Wel, ... (vertrouwelijk) hij eet te veel snoep! Willen jullie
de dikke buik van Tafelpoot eens zien? Mooi. Maar dan moet ik natuurlijk de hele hond
roepen, nietwaar. Kom, we roepen hem! (roept bezijden) Tafelpoot! Tafelpoot!
Tafelpoot (van achter de schermen): Joe... oe... !
Babbelut: Ik heb hem gehoord! Niet meer roepen. We moeten wachten tot hij hier
geraakt. Natuurlijk! Een hond met zooo'n dikke buik kan niet vlug lopen. Hebben jullie ook
zo'n dikke buik? En je juffrouw? Eet die dan zoveel snoep? Foei! Zeg haar dat ze moet
ophouden met al dat snoepen.
Tafelpoot (op): Woe... Oef!
Babbelut: Hier is hij, zie. Hier is onze Tafelpoot. En kijk eens naar zijn buik. (tot
Tafelpoot) Laat je buik zien, tafelpoot!
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Tafelpoot: Oe... oe... oe... (draait zich).
Babbelut: Jaja, nu ben je verlegen, hé. Je bent veel te dik! (Tafelpoot bromt wat in het
oor van Babbelut) Wat zeg je, Babbelut? Dat snoep zo lekker is? Ja, dat zal wel. Tafelpoot,
ga maar terug naar je mand.
Tafelpoot (kruipt af): Oef...
Babbelut (volgt hem met de ogen): Zie dat aan. Hij kan bijna niet uit de poten. Ik ga nu
naar mijn vriendinnetje, Marie-Claire. Dat is een heel lief meisje. Spijtig dat ze zo'n vuile
snotneus heeft. (vertrouwelijk) Ja! Zo'n lange snottebel hangt aan haar neus! Ba! (af.
Even is het stil; daarna weerklinkt geritsel van papier gevolgd door gebrom van hond. Na
een tijdje verschijnt ...)

-Einde Zichtversie-

De andere poppenspellen die inbegrepen zijn:
Kriekenpitje
Babbelut en Tafelpoot die vier jaar wordt

