Ridderdraakprinsesverhaal: korte handleiding
Vaste elementen en verhaallijn

Maar wat zou er gebeuren als we de plaatjes husselen...

Ridder Roderick zit in zijn kasteel en hoort dat er in een woud niet eens zo ver weg een
prinses gevangen gehouden wordt door een draak.
Hij besluit haar te gaan redden.
Dus hij trekt zijn harnas aan, zadelt zijn paard, gaat het kasteel uit, de ophaalbrug over en
gaat op weg.
Halverwege de weg van zijn kasteel naar het woud steekt een moeder-eend met vijf kuikens
over.
Bij het woud aangekomen stijgt de ridder af, bindt zijn paard aan een boom, trekt zijn zwaard
en gaat te voet verder, het donkere woud in.
Het woud wordt steeds dichter, het pad nauwer.
Dan staat hij ineens aan de rand van een open plek in het woud. En midden op die plek een
hutje.
Een confrontatie volgt, een woest gevecht.
De boze figuur wordt door de dappere verslagen, tot een hoepel gemaakt, het woud
uitgehoepeld, tot over de bergen en tot over de horizon gehoepeld. Of in het hutje opgesloten.
Of iets anders leuks. In ieder geval nooit meer wat van gehoord.
De dappere stelt de bange gerust en samen leven ze nog lang en gelukkig.
Dit verhaal vertel je steeds opnieuw, maar door de verschuiving van eigenschappen kleur je
het steeds anders in waardoor het leuker wordt.

Inkleuren: kijk en fantaseer!
Nadat er gehusseld is, wordt het het leukst als je je fantasie de vrije loop laat. Houd je aan de
verhaallijn om het herkenbaar te houden, maar kijk open naar de figuren en stel je voor wat
ze met de omstandigheden doen. Een bange ridder woont met zijn papa en mama in het
kasteel en durft helemaal niet naar buiten om een prinses te redden. Maar hij moet van z'n
moeder. En hij rammelt in z'n harnas van het trillen en beven. Een bange ridder schrikt van
de overstekende eendjes en vlucht terug z'n kasteel in, onder z'n bed. En hij besluit in het
woud z'n paard mee te nemen. Een boze ridder wil de prinses redden zodat ze het huishouden
voor hem kan doen. Hij rijdt de eendjes overhoop en die eindigen op hun kop in de struiken,
aan de staart van het paard, kruipen terug in hun ei. Heel zielig. Een boze prinses is
ongeduldig. "Hehe, ben je daar eindelijk!" Eindelijk een ridder die haar komt redden,
eindelijk een grote bruiloft, shoppen in de stad, wonen in een kasteel. Hup, sla die draak in
mootjes en we kunnen gaan. Jammer dat het geen knappe ridder is, maar ja, je kunt niet alles
hebben. Een bange draak verstopt zich in een boom, roept dat hij er niet is, ridder moet de
boom omhakken om met hem te kunnen vechten. Een dappere draak ontfermt zich over de
bange ridder, is de boze prinses al een tijdje zat, sluit haar dus op en gaat met de ridder mee.
Of hij verslaat de boze ridder om de bange prinses te beschermen, jaagt hem voorgoed weg
en gaat samen met de prinses in het lege kasteel van de ridder wonen dat ze heel gezellig
aankleden.

Inkleuren: standaard

Je kunt ook stukjes toevoegen. Zet bijvoorbeeld een waterput op de binnenplaats van het
kasteel. De dappere ridder vult daaruit zijn veldfles voor onderweg, de bange loopt er uit
watervrees in een wijde boog omheen en bij de boze staat de put leeg omdat hij de loodgieter
heeft weggejaagd.

Het standaard verhaal houd je kort, hiermee zet je deze lijn de eerste keer neer. Hierin speelt
een dappere ridder, een boze draak en een bange prinses. Over het kasteel vertel ik daarbij
niet zoveel. De dappere ridder is natuurlijk in een stoere galop onderweg, heeft dus geen
ruimte om voor de eendjes te stoppen en besluit in een oogwenk zijn paard juist de sporen te
geven voor een geweldige sprong om zo veilig over de eendjes heen te zweven. De eendjes
kijken vol bewondering naar het overvliegende paard. In het woud ziet de dappere ridder de
bange prinses door een raampje in de hut. Hij loopt over de open plek naar de hut, de prinses
probeert hem met gebaren iets te zeggen en daar komt plots met een gruwelijke kreet de
draak uit de lucht vallen, al dan niet voorafgegaan door zijn zijn dreigende schaduw op de
grond. Een geweldig gevecht, ontwortelde bomen, een spuwende draak, een geblakerd
schild. Uiteindelijk duikt de ridder slim tussen de voorpoten van de draak door, die buigt zijn
nek, de grote muil happend achter de ridder aan. De ridder grijpt de staart van de draak,
steekt die in de drakenbek en slaat hem dicht. Draak = hoepel, opgehoepeld, het woud uit en
de bergen over enz. Prinses valt ridder dankbaar in zijn armen, samen te paard terug naar
kasteel, leven nog lang en gelukkig. Saai! Zo gaat het altijd.

Kortom: oefen een paar keer met het saaie verhaal tot je de verhaallijn kent (ridder in kasteel
- overstekende eenden - pad door het woud - open plek met hutje - gevecht - overwinning en
oplossing) en ga dan husselen, verzinnen en uitbreiden. Veel plezier! Ik ben benieuwd wat je
er van maakt.
Jan-Willem.
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