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Voorbeeldverhalen voor het visualiseren 

1. Voeten: boek, arrest
Stel je voor hoe je met je voeten een boek openslaat (doe dit voor). Opeens komt er een
boze agent aangerend (kijk boos) en hij schreeuwt (zeg dit schreeuwend): ‘U staat onder
arrest!! Het is verboden boeken met uw voeten te lezen!’.

2. Knieën: weg, eng
Je loopt (zet een paar passen) over een weg (gebaar naar de grond) door het bos en het
wordt donker. De weg wordt steeds smaller en je hoort rare geluiden. Oh, wat is dit eng
(bibber en kijk alsof je heel bang bent)! Zo eng, dat je knieën ervan beginnen te knikken (laat
je knieën hierbij overdreven knikken).

3. Bovenbenen: was, show
Stel je een podium voor. Je zit in het publiek (draai je met je rug naar de klas en maak een
zitbeweging). De spotlights gaan aan (gebaar voor je). De show begint. Het gordijn opent
zich (maak een opende beweging met je armen) en je ziet… een waslijn met daaraan
allemaal was die hangt te drogen. Daar moet je ontzettend hard om lachen (lach hardop). Zo
hard dat je op je bovenbenen slaat van het lachen (sla op je bovenbenen).

4. Buik: Boeddha, pest
Nu zijn we aangekomen bij de buik (leg je handen op je buik). Hierbij moeten we Boeddha
onthouden. Dat is makkelijk! Boeddha heeft een heel dikke buik (gebaar een dikke buik).
Maar pas op! Hij lacht altijd zo vrolijk, maar ondertussen… Die Boeddha is een enorme
pestkop en hij probeert je in je buik te prikken (prik in je eigen buik)!
N.B. Let er bij deze combinatie op dat leerlingen zich niet gaan voorstellen dat Boeddha
gepest wordt om zijn dikke buik, of iets in die richting. Dit soort opmerkingen kunnen
namelijk gevoelig liggen bij leerlingen.

5. Borst: ham, burger
Je eet een enorme burger met een dikke plak ham ertussen (beeld uit dat je een enorme
hamburger in je mond probeert te stoppen). Terwijl je probeert die burger zo goed mogelijk
te eten (neem een grote hap), druppelt alle saus langs je kin (veeg langs je kin), zo op je
borst (kijk naar je borst en probeer met een balend gezicht de saus eraf te poetsen).

6. Schouders: paard, ijs
Er komt een minipaardje voorbij gegaloppeerd (kijk alsof je het paardje echt ziet aankomen).
Als hij je ziet, stopt hij abrupt en gaat hij op je schouder zitten (kijk verbaasd naar je
schouder). Terwijl hij op je schouder zit hoor je hoe hij smakkend een ijsje (maak een gebaar
alsof je aan een ijshoorntje likt) gaat zitten eten, gatsie (maak een walgend gezicht)!

7. Armen: rood, oom
Je hebt een vervelende oom. Je weet wel, zo eentje met een grote snor (wijs naar de plek
waar een snor zit) die altijd buldert van het lachen (doe alsof je buldert van het lachen met
een gemeen gezicht). Als hij boos wordt (kijk heel boos), wordt zijn hele gezicht knalrood en
zwaait hij boos met zijn armen in het rond (zwaai met je armen boos in het rond).
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8. Handen: ma, drie
Denk aan je moeder, je ma (maak het gebaar van een vrouw door bijvoorbeeld lange haren
uit te beelden) en stel je voor dat ze zwanger is (maak het gebaar van een dikke buik). Dan
komt de baby (doe alsof je bevalt). Alleen wordt er niet één baby geboren, nee wel drie!!! Je
moeder komt handen te kort (doe alsof je drie baby’s in je handen probeert te houden)!!!

9. Mond: beer, lijn
Daar komt een grote beer (doe alsof je een grote beer bent). En zoals jullie weten eten beren
vis, dus deze beer ook (gebaar alsof je iets lekkers gaat eten). Alleen vangt deze beer de vis
niet met zijn klauwen, maar met een vislijn (doe alsof je een hengel gebruikt om je vislijn in
het water te gooien). Als de beer beet heeft (doe alsof er ineens iets heel hard trekt aan je
vislijn en haal de hengel in), dan eet de beer de vis zo van de lijn af, met zijn grote mond
(gebaar alsof je probeert de vis in je mond te krijgen vanaf de vislijn en doe alsof je de vis in
een hap opeet).

10. Hoofd: lont, den
Stel je een den voor, een kerstboom. In de den hangen allemaal kaarsjes. Jij zit helemaal in
de top van de den en op je hoofd staat ook een kaarsje, met een grote lont die aangestoken
wordt.

De tien steden waar de woordcombinaties voor staan komen overeen met de tien grootste steden 
van de Europese Unie, van klein naar groot (Londen is dus de grootste). De woordcombinaties staan 
voor de volgende steden:  

10. Boek arrest = Boekarest 

9. Weg eng = Wenen 

8. Was show = Warschau 

7. Boeddha pest = Boedapest 

6. Ham burger = Hamburg 

5. Paard ijs = Parijs 

4. Rood oom = Rome 

3. Ma drie = Madrid 

2. Beer lijn = Berlijn 

1. Lont den = Londen 
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