‘Spelen is het tegengif voor faalangst.’
Viola Spolin. Een van de grondleggers van het huidige
improvisatietheater
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Samenvatting
Groepsgame, in een kring.
Deelnemers moeten snel reageren op elkaar om te voorkomen
dat ze fouten maken.
Doelen
• Plezier vinden in het mogen maken van fouten.
• Rust vinden in een omgeving die niet foutloos kan zijn.
Aantal deelnemers
8 tot 20.
Benodigdheden
Een lege ruimte, tafels en stoelen aan de kant.
Tijd
20 minuten.
De game
Vraag de deelnemers in een kring te gaan staan. Anke staat in
het midden. Ze gaat proberen Bram een fout te laten maken. Dit
door hem aan te wijzen en te zeggen: ‘Billy Billy Bop’.
Bram moet nu zo snel mogelijk ‘Bop’ terugzeggen tegen Anke.
Hij moet dit gedaan hebben voordat Anke klaar is met het
uitspreken van ‘Billy Billy Bop’. Als Bram zijn ‘Bop’ pas
uitspreekt nadat Anke haar ‘Billy Billy Bop’ al heeft gezegd, dan
maakt Bram een fout. Hij is nu ‘af’ en neemt de plaats van Anke
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in het midden van de kring over. Bram gaat nu iemand anders
proberen dezelfde fout te laten maken. Hij wijst bijvoorbeeld
Cyrah aan en zegt: ‘Billy Billy Bop’. Waarbij Cyrah dus ook weer
snel moet reageren om te voorkomen dat ze een fout maakt.
Degene die in het midden van de kring staat is de scheidsrechter.
Hij of zij bepaalt of er een fout wordt gemaakt of niet.
Na ongeveer 1 minuut worden de deelnemers beter in het spel.
Het doel is dat ze leren makkelijker om te gaan met fouten.
Daarom ga je het spel moeilijker maken door naast Billy Billy
Bop steeds meer elementen toe te voegen. Het blijft daardoor
onmogelijk het spel foutloos te doen. Voeg, om de minuut,
telkens een van de volgende elementen toe aan het spel; de
eerdere elementen handhaaf je. Het worden dus bij elkaar
steeds meer opdrachten.
• Bop.
Anke wijst Bram aan en zegt alleen ‘Bop’. Bram moet
zijn mond houden.
• Olifant.
Anke wijst Bram aan en zegt ‘Olifant, 1, 2, 3’. Bram
moet dan met zijn twee buren Cyrah en David binnen
drie tellen een olifant uitbeelden. Bram beeldt zo snel
mogelijk een slurf uit door met zijn linkerhand zijn
neus te grijpen. Zijn rechterarm steekt hij door zijn
linkerarm. Cyrah en David beelden de oren van de
olifant uit door één arm op de schouder van Bram te
leggen en de andere tegen zijn heup aan te houden.
Bram, de middelste van de drie, is af als hij te laat is
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met zijn slurf. Bram is ook af als Cyrah of David
te laat zijn met het uitbeelden van de oren. Bram
heeft daarmee driedubbel kans op het mogen maken
van een fout. Dit principe geldt ook voor de volgende
toevoegingen.
• Broodrooster.
Anke wijst Bram aan en zegt ‘Broodrooster, 1, 2, 3’.
Cyrah en David houden hun armen gestrekt, om
Bram heen. De vuisten van Cyrah en David raken
elkaar. Bram moet omhoog springen en ‘ping’ roepen’.
• James Bond.
Anke wijst Bram aan en zegt ‘James Bond, 1, 2, 3’.
Bram gaat in een stoere James Bond pose staan.
Cyrah en David zijn de Bond-girls. Zij maken een
diepe buiging naar Bram, met hun armen op zijn
schouders en roepen: ‘Oooh James!’
• Carwash.
Anke wijst Bram aan en zegt ‘Carwash, 1, 2, 3’.
Bram beeld uit dat hij achter het stuur van een auto zit. Cyrah
en David zijn de borstels van de carwash. Zij draaien om hun as
tegen Bram aan.
• Het vraagteken.
Dit is de laatste toevoeging. Nu mag Anke ook zelf
iets bedenken wat ze wil dat uitgebeeld wordt. Ze
roept bijvoorbeeld ‘Ambulance, 1, 2, 3’. Bram, Cyrah
en David moeten dan in drie tellen een ambulance
uitbeelden.
Om het faalplezier nog extra te stimuleren, krijgt
Bram nu een enorm applaus als hij een fout maakt.
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•

Stimuleer alle deelnemers om de fout ook echt te
ontvangen.

Nabespreking
Vraag aan de deelnemers:
• Voelde je je veilig in het spel en zo ja, hoe kwam dat?
• Hoe voelt het om fouten te mogen maken en daar
zelfs voor beloond te worden?
• Wat is het effect van het mogen maken van fouten:
‘Wat merk je bij jezelf, wat gebeurt er in de groep en
met de sfeer als er fouten gemaakt mogen worden en
hoe komt dat?’
• Wat is de waarde van de sfeer van dit spel voor jullie
samenwerking en team/organisatiecultuur? Hoe
zouden jullie dit in jullie team en organisatie kunnen
creëren?
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