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Poppenkast   ‘de piraten en de schipbreukeling’ 
 

Materialen/decor:  water  en eiland.   
Flesje met schatkaart, zand, schepje, 2 piraten, 1 man, handpop haai, gouden sieraden, schatkist, 
vlot 
 
 
Scene 1: 

Je ziet een schipbreukeling op een vlot door het water drijven.  
Schipbreukeling:  Help! Help!  Wie kan mij helpen?  Weet je wat er gebeurd is?  Mijn schip is ge-
enterd. De piraten hebben mij overvallen en ze hebben mijn schip in beslag genomen. Ik heb 
kunnen vluchten en nu drijf ik hier rond op mijn vlot.  Gelukkig ben ik hier veilig. Toch? Willen jullie 
mij waarschuwen wanneer er gevaar is?  (ondertussen wordt de haai zichtbaar en deze zwemt in 
de richting van de schipbreukeling en gaat dan weer weg) 
 
Scene 2:  

Je ziet 2 piraten op het schip.  
Ze zingen: 
‘Wij zijn piraten, 
Wij zijn nooit bang 
We kapen alle schepen 
dat duurt nooit zo lang!’ 
 
Kijk eens! Dit is onze buit!  Iedereen is voor ons bang en dat is alleen maar mooi. Moet je eens 
kijken, hoe mooi. Wij zijn rijk!   
 
 
Scene 3:   

fles opvissen, brief oplezen, schatkaart 
 
He, kijk nou!  Wat drijft daar in het water?  Er steekt iets boven het water uit.. het lijkt wel.. het lijkt 
wel:   een fles!  Kijk.. flessenpost! 
De piraten proberen nu de fles te pakken te krijgen.  
Ze lezen de brief voor en vertellen dat het een schatkaart is. Eventueel hier al voorbereidende 
uitleg van schatkaart. 
 
Scene 4:  
Piraat klimt in kraaiennest, kijkt wat rond met verrekijker.  
Andere piraten dansen en springen op de boot en vieren feest. 
 
Piraat in kraaiennest roept:  Land in zicht!! 
De andere piraten gaan hard aan de slag:  Hijs de zeilen! 
Piraat in kraaienenest ziet in de verte een vlot met hierop een piraat en een haai erachteraan. 
 
 Scene 5:  

Aangekomen op eiland.  
Piraten stappen uit boot en gaan met elkaar op zoek. Één piraat heeft de schatkaart en zegt waar 
de andere piraten heen moeten.  
De piraat houdt de kaart op z’n kop en geeft aan waar ze moeten graven. 
Ze vinden geen schat en dan is er een andere piraat die vertelt dat hij de schatkaart op z’n kop 
houdt. 
Elke stap wordt benoemd: noord-oost, zuid-west en ondertussen wijst een andere piraat het aan op 
de kaart. 
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Nu vieren ze een feestje met elkaar.  
 
Scene 6  

Bij de kruis gaan de piraten graven (gooien wat zand naar het publiek) 
Ze zingen ondertussen:  ‘k zag 2 piraten, schatten graven 
Ze vinden een schat en maken deze open.  Ze zitten vol goudstukken. 
Nu vieren ze een feestje met elkaar.  
 
Scene 7:  

Het vlot komt langzaam richting het eiland gedreven. 
Hierna komt het schipbreukeleling bij het eiland aan. 
De piraten zien dit en helpen hem de kant op. 
Ondertussen gooien ze de zwaarden naar de haai en eten deze dan ook op. 
 


