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Start:  Luc zit te fluiten en het schaap is aan het grazen 

Luc:  Tsjonge, eigenlijk best heel saai om de hele dag op een schaap te passen. Dat doe ik 

nu elke dag, maar wat saai, wat saai! Ik zie alleen maar gras en een schaap en wat 

bomen. Ik kan niet spelen met mijn vrienden, alleen maar passen op dit schaap. 

Schaap : Bèèè`, bèè. 

Luc:  Weten jullie wel dat schapen de meest saaie dieren op de wereld zijn? Weet je, het 

zou pas echt spannend zijn als er een wolf aan kwam. Een wolf die mij of het schaap 

op wil eten. 

Luc: Ha, ha, ik heb ineens een goed idee! Ik ga net doen of er een wolf komt. Dat zal het 

een beetje spannender maken. Ik ga gewoon heel hard roepen: ‘Help een wolf. Help 

een wolf, kom helpen, hij wil me opeten, kom me snel helpen!’. Ja dat ga ik doen! 

Luc: (heel hard roepend) Help een wolf, help een wolf, kom helpen, hij wil me opeten, 

kom me snel helpen! 

Het schaap loopt weg achter de poppenkast en vader komt rennend in beeld. 

Vader: Ja, ik kom, wat is er aan de hand? Ben je gewond? Waar is de wolf?  

Luc: Oh pff, ik denk dat al mijn geschreeuw de wolf heeft weg gejaagd. 

Vader: Gelukkig! Het allerbelangrijkste is dat er niets met jou is gebeurd. En…als de wolf 

weer komt, roep me direct, heel hard. Dan kom ik je gelijk helpen. 

Vader gaat weer weg. 

Luc: Ha, ha, dat was gaaf zeg. Dat ga ik nog een keer doen! 

Luc: Hélp, een wolf, Help een wolf. Hij wil me opeten. Kom me snel helpen! 
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Vader komt rennend in beeld. 

Vader:  Hè? Waar is de wolf? (Hij kijkt rond) Ik zie helemaal geen wolf, nergens! Weet je 

zeker dat er een wolf was? 

Luc: (Lachend) Ja de wolf was echt hier. Nu is hij weer weg. Ik denk dat hij bang werd van 

mijn geschreeuw, net als het schaap. 

Vader: Ok, dan ga ik weer. Ik ben hier vlakbij, dus als de wolf weer terug komt, kun je me 

roepen. 

Vader gaat weer weg. 

Luc: Ik heb nog nooit zo’n leuke dag gehad. Vinden jullie het ook zo leuk? Mijn vader 

denkt dat het echt is. Ik vind het zo leuk dat ik het nog een keer ga doen. 

Luc: Hélp!! Een wolf, Help een wolf. Hij wil me opeten. Kom me snel helpen! 

Vader komt langzaam lopend in beeld.  

Vader:  Waar is de wolf dan, ik zie hem niet. (Een beetje boos) Volgens mij is er helemaal 

geen wolf geweest en loop ik iedere keer voor niets naar je toe. 

Luc:  Grapje! Er was inderdaad geen wolf, ha, ha! 

Vader: Dit echt geen leuk grapje hoor. Je moet je schamen. 

Vader gaat boos weer weg. 

Luc: Toch vind ik het nog steeds leuk. M’n vader komt helemaal voor niets hier naar toe. 

Grappig!! Maar het schaap is ook geschrokken van mijn geschreeuw. Hij is een stukje 

weggelopen. Ik ga hem snel weer terug halen.  

Luc verdwijnt. 

Wolf komt sluipend op. 

Wolf: (huilend) Wat is het saai hier, er is hier echt helemaal niets te doen. Wacht eens wat 

zie ik daar in de verte? Een schaap en daar vlakbij een jongen. Grrrr, ik ga die jongen 

eens heel hard laten schrikken. Zo hard dat hij heel hard weg zal rennen. Ik wacht 

heel stilletjes in dit hoekje tot hij dichterbij is. 

De wolf zit aan de ene kant van het poppenkastvenster en de jongen komt aan de andere kant van 

het venster weer op.  

Luc: (tegen de kinderen) O nee hè. Ik kan het schaap nergens meer vinden. Nu heb ik echt 

een probleem. Hebben jullie het schaap gezien? 

Wolf: (Komt opeens dichterbij) Grrr, grrr, grrrrrrrrr. 

Luc gaat wat achteruit en geeft een schreeuw van angst. 

Luc: Hélp, een wolf, Help een wolf. Hij wil me opeten. Kom me snel helpen!!! Papa!! 

Vader komt niet op, maar roept van ver.  
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Vader: Grapje! Luc, nu kom ik niet meer hoor ik ben al een paar keer voor niets gekomen. Er 

is geen wolf! 

Luc:  Help, pap, er is echt een wolf.  

Vader: Nee ik trap er niet meer in. Je moet de wolf zelf maar wegjagen. 

Luc zet het op een rennen. Hij heeft nog nooit zo hard gelopen. De wolf komt hem achterna. Gelukkig  

is Luc het eerst bij zijn huis en kan hij precies de deur achter hem sluiten. De wolf verdwijnt. 

Luc:  (Hijgend van angst en van het harde lopen) Oefff, net op tijd.? 

Vader komt op. 

Luc: Er was echt een wolf hoor! Ik was bijna opgepakt door de wolf. Ik zag z’n scherpe 

tanden al. Waarom kwam u mij niet helpen? 

Vader:  Ik kwam niet want je had me zo vaak voor niets geroepen. Ik dacht dat je weer een 

grapje maakte. 

Luc:  O… (nadenkend) 

Het was dom van mij om zulke grapjes te maken. Nu kwam niemand me helpen, 

omdat niemand me geloofde. Ik ga dit grapje nooit meer maken. Sorry papa. 

Vader: Gelukkig is het goed afgelopen. Kom hier, dan krijg je een knuffel van me.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


