
EEN NOORD-HOLLANDSE RONDVLUCHT 

 

 

Opstelling: 

Twee rijen met 5 stoelen voor de passagiers. 

Daarvoor vier krukken (stoelen) voor de motoren. De motoren staan links en 

rechts opgesteld van de passagiers. 

Aanwezig: een steward(ess) 

                  een verteller 

 

 

(Verteller) 

Welkom dames en heren bij vlucht AA737 van Andijk-Airlines. We maken 

ons op voor een korte rondvlucht over ons prachtige landschap. 

…. 

…dames en heren? 

 

YVONNE! [of een aangepaste versie van een naam van een collega] 

Waar zijn de dames en heren? 

 

(Yvonne haalt een aantal passagiers uit het publiek, oftewel 10 kinderen 

worden uitverkoren als passagier voor deze memorabele vlucht) 

 

Nogmaals, dames en heren, welkom. Gaat u lekker rustig zitten en geniet 

straks van het prachtige uitzicht dat wij u gaan voortoveren. 

Terwijl wij zo naar de startbaan taxiën, zal Yvonne jullie op de hoogte 

brengen van de veiligheidsvoorschriften. 

Dit is een ‘non smoking flight’…er mag aan boord niet gerookt 

worden…ook niet in de w.c. 

Cabin crew, yellow door selectors automatic. 

We starten nu de motoren. 

….. 

YVONNE! 

Waar zijn de motoren? 

 

(Yvonne haalt 4 motoren, 4 collega’s, uit het publiek). 

 

Zoals u misschien weet, dames en heren, heeft elke motor van dit speciale  

vliegtuig 4 snelheden. 1 is rustig, 4 is supersnel. 

Ik start NU de motoren! 



 

(De motoren bewegen in hun rustigste snelheid [armen gespreid en 

draaien] en Yvonne houdt zich bezig met de veiligheidsgordel, het 

zuurstofmasker en het zwemvest [zoals een stewardess dat voordoet] ). 

 

We staan nu klaar voor ‘take off’. Wilt u ervoor zorgen dat uw stoel rechtop 

staat en dat alle elektronische apparatuur uit is! 

…. 

Ik zet de motoren Nu in de hoogste versnelling. Daar gaan we…. 

[ de motoren beginnen snel te draaien ] 

 

We zitten op de juiste ‘cruise-hoogte’ (snelheid 2). Rechts beneden 

u ziet u de prachtige gekleurde bollenvelden, alsof een schilder ze er heeft 

getekend. Bloemen… als ik thuis bij mijn vrouw met bloemen thuiskom, 

loopt het water haar in de mond… zo fijn vindt ze dat… 

Over water gesproken… 

 

YVONNE! 

 

(Yvonne begint met het uitdelen van de drankjes). 

 

Terwijl u geniet van uw drankje, ziet u beneden u de het prachtige strand van 

Zandvoort aan zee…een mooie zwemplek, maar wel druk… we maken nu 

een bocht naar links… en daar recht beneden… u kunt het net zien…ziet u 

Polderbaan van Schiphol... Oei, we vliegen wel een beetje laag… 

 

MOTOREN NAAR SNELHEID 4, MOTOREN NAAR SNELHEID 4… 

KOM OP MOTOREN…. 

 

Oeps… dat scheelde niet zoveel. 

 

We maken nu een scherpe bocht naar rechts en zien Volendam en het 

IJsselmeer. 

Zwemmen is daar vandaag onmogelijk dames en heren, want daarvoor zijn 

de golven te hoog. Ik zal u een beetje een idée geven hoe die golven gaan…. 

Motoren… snelheid 1… nu vlug naar 2… naar… 3… naar 4 en weer terug 

naar 1… naar 2, naar 3, naar 4… en weer terug naar 1… 

Zo gaan de golven ongeveer op dit moment in het IJsselmeer. 

 

OEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



 

Wat gebeurt er? Motor 2. Er is een probleem met motor 2… 

Och… het is niet zo erg. Een AA737 kan gemakkelijk op drie motoren 

verder vliegen. Maakt u zich niet ongerust dames en heren. 

 

AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

WAT? ALWEER EEN MOTOR? 

Motor 4… een probleem met motor 4… Gelukkig zit hij aan de andere kant 

van het vliegtuig. Dat is wel prettig voor de balans. 

Op twee motoren vliegen. Het is geen probleem voor een AA737. Het is 

zelfs zo dat dit vliegtuig op 1 mo… 

 

WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHH 

 

MOTOR 1. 

HOE IS HET MOGELIJK? 

HUP MOTOR 1, HUP MOTOR 1 

WOOHHH… ook motor 1 is ermee gestopt. Dat begint toch wel een beetje 

link te worden. 

 

OEIAIOEIAIOEIAIOEIAIOEIAIOEIAI 

 

ALARM 

BRANDALARM… dames en heren… niet in paniek raken… maar ik heb 

hier een brandalarm… Waar is het brandalarm? ik heb hier ook zoveel 

lichtjes, is het een motor? 

JA….NEE HE…HET IS MOTOR 3 

BRAND IN MOTOR 3… 

 

 

(Yvonne komt aanrennen met een emmer water en blust motor 3) 

 

 

Einde. 

 

 
 


