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Vertelpantomime 

Kapitein Roodbaard en het onbewoonde 

eiland 
 

Een vertelpantomime 

Laat ik beginnen met kort uit te leggen wat een vertelpantomime is. Bij een vertelpantomime 
is er een vertellen die een verhaal voorleest. Behalve de verteller zijn er ook acteurs die dit 
verhaal uitbeelden. Zij maken gebruik van de theatervorm pantomime waarbij het verhaal 
uitgebeeld wordt zonder te praten. Het vertelpantomime kan wel ondersteund worden door 
geluidseffecten of muziek. 
 

In de klas 
Je kunt de vertelpantomime inzetten in alle groepen, maar vaak wordt deze ingezet in de 
onderbouw. Zorg ervoor dat de kinderen voldoende plek hebben om de bewegingen bij het 
verhaal uit te beelden.  
 

Het verhaal 
Een verhaal kun je zelf kiezen, zolang er maak voldoende situaties inzitten die zich lenen om 
uitgebeeld te worden. 
 
Het verhaal op de volgende bladzijde gaat over Roodbaard. Hij is kapitein op een piratenschip 
dat onverwacht in een storm terecht komt... 
  



 Meester Erik         | Vertelpantomime 
2 

 

 

Kapitein Roodbaard en het onbewoonde eiland (1) 

Kapitein Roodbaard stond aan het stuurwiel van zijn piratenschip. Zonder 

problemen stuurde hij zijn schip door de golven heen. Hij pakte zijn verrekijker 

en keek over de zee. Er was nog geen land in zicht. De kapitein vouwde de kaart 

open. Toch zou er eiland moeten zijn. Nog een keer keek hij door de verrekijker. 

Opeens bleef hij staan. Hij zag pikzwarte wolken aankomen. Kapitein Roodbaard 

schrok ervan want hij wist wat dit betekende. Een flinke storm. Hij liet de tweede 

stuurman het roer overnemen en zelf liep de kapitein over het schip. Hij tikte 

een piraat op zijn schouder en wees naar de zeilen. Die moesten echt naar 

beneden.  

Het begon harder te waaien en de kapitein moest zijn piratenhoed goed 

vasthouden anders was die de zee in gewaaid. Met een hand op zijn hoed liep 

de kapitein op en neer op het dek. Het begon te regenen. De kapitein veegde de 

druppels van zijn gezicht. Daarbij liet hij zijn piratenhoed los. Roodbaard 

probeerde de hoed nog te pakken, maar de wind blies de hoed ver weg. De storm 

was nu heel dichtbij. Het water kwam al over de rand en met emmers schepten 

de kapitein en de piraten het water op en gooiden het weer in zee. Emmer na 

emmer werd vol geschept, maar het had geen zin. Opeens kwam er een hele 

grote golf. De kapitein probeerde zich nog vast te houden aan de rand van het 

schip, maar spoelde overboord. Het enige wat de kapitein nog kon doen, was 

zwemmen. 

De kapitein wist niet meer hoe lang en hoe ver gezwommen had, maar hij werd 

uitgeput wakker op een strand. De lucht was weer helemaal blauw. Het leek wel 

of er geen storm was geweest. De kapitein keek eens om zich heen. Hij zag 

stukken hout liggen. Vast van zijn schip. En een verrekijker. Roodbaard raapte de 

verrekijker op. Die was van hem. Hij keek er door heen, maar het glas was stuk. 

De verrekijker was niks meer waard en de kapitein gooide de verrekijker terug 

op het strand. Hij keek in de verte… Daar stond hij dan. Op een onbewoond 

eiland. Zou iemand hem er ooit nog vinden? 
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Kapitein Roodbaard en het onbewoonde eiland (2) 

De kapitein dacht na. Hij moest iets verzinnen zodat andere schepen konden zien 

dat er iemand op het eiland was. Tussen de aangespoelde spullen ging hij op 

zoek naar de machete, een scherp mes. De kapitein tilde planken op, maar vond 

niks. Hij krabde eens aan zijn hoofd. Misschien was de machete wel gezonken. 

Hij zocht nog even verder. Tussen een paar rotsen bij het eiland lag een kist. 

Roodbaard sleepte de kist naar het strand. De kist was erg zwaar, dus hij moest 

hard trekken. Eindelijk stond de kist op het strand. De kapitein veegde het zweet 

van zijn voorhoofd. In de zon was het erg warm, zeker 40 graden. De kapitein 

deed zijn gescheurde jas uit en hing hem op aan een tak. Ook zijn hemd deed hij 

uit. Hij knoopte het aan de lange tak waarmee hij de bananen uit de boom had 

gekregen. De tak zette hij rechtop in het zand. Even goed aanstampen en de 

kapitein had een vlag. 

Roodbaard wreef over zijn dikke buik. Hij had flinke trek gekregen. De kapitein 

liep de jungle in op zoek naar eten. Hij duwde takken opzij en keek naar boven 

of hij ergens kokosnoten of bananen zag hangen. Opeens wees hij omhoog. Daar 

hingen bananen. Met een lange tak probeerde hij de tros bananen los te krijgen. 

En dat lukte. De kapitein nam een van de bananen en maakt hem open. Hij nam 

een hap van de banaan. Die was heerlijk. Gauw nam hij nog een hap en nog een. 

Voor nu had de kapitein wel even genoeg gegeten en ging op zoek naar hout om 

vuur te maken. Met een grote bos hout onder zijn armen liep hij terug naar het 

strand. Hij pakte een takje en hield het rechtop tussen zijn handen. Door zijn 

handen te wrijven, draaide het stokje. De kapitein wist dat je zo vuur kon maken. 

En ja hoor. Na lang wrijven ontstonden er een paar kleine vlammetjes en werd 

het vuur groter. Dat was lekker warm. De kapitein hield zijn handen voor het 

vuur. Het was inmiddels donker geworden en het koelde flink af. De kapitein 

kreeg het zelfs een beetje koud. Hij haalde een warme deken uit de kist en deed 

de deken om. Zo viel hij in slaap. 

De volgende ochtend werd hij wakker. Hij rekte zich uit en wreef door zijn ogen. 

Kapitein Roodbaard moest even denken waar hij ook al weer was. Oh ja, een 

onbewoond eiland. Hij stond op en keek naar de horizon. Wat zag hij daar? Het 

was een schip! Zouden ze het vuur gezien hebben vannacht? De kapitein zwaaide 

met zijn armen.  
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Het duurde even, maar toen kwam er een piraat met een roeiboot bij het eiland. 

De kapitein omhelsde hem. Hij was zo blij dat hij gered was. Samen roeiden ze 

terug naar het piratenschip dat voor het eiland lag. Ze moesten wind in. De 

kapitein en de piraat roeiden hard. 

Aan boord van het piratenschip was er nog een verrassing voor de kapitein. Al 

zijn piraten waren aan boord. Ze waren al eerder gered. De kapitein gaf elke 

piraat een high five. Ondertussen voer het schip terug naar de haven. De kapitein 

zou dit avontuur nooit vergeten. 


