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Miss en Mister verkiezing 

Auteurs: Sofie Mattheus en Stijn De Boever 

Geschikte leeftijd: Tot 13 jaar 

Duur activiteit: 1.30 uur 

Terrein: Zaaltje 

Benodigde begeleiders: Min 2 

Materiaal: 
- 32 ballonnen (evenveel als er kinderen zijn) 

- 10 spaghettistokjes 

- papier 

- balpennen 

- muziek 

- touw 

- kaarten met de verschillende rondes op voor de presentatoren 

Beschrijving van de activiteit 

Inkleding 

Koning Armani wil trouwen met Vrouwe Chanel, nu Graaf Zerk uit de weg is geruimd. Vrouwe Chanel ziet het 

wel zitten om koningin te worden en stemt in met het huwelijk, op voorwaarde dat ze voor de vrijgezellenavond 

naar Hawaï gaan. Koning Armani, die alles overheeft voor Vrouwe Chanel, vindt dat een prima idee. Vlak voor 

het vrijgezellenfeestje besluiten ze dat er een wedstrijdje moet plaatsvinden omdat ze zich beiden nog een 

laatste keer met iemand anders willen amuseren voor ze trouwen. 

De winnaars van de verkiezing mogen de openingsdans van de mini-Hawaï-fuif beginnen met koning Armani 

en Vrouwe Chanel. Dit is weten de kinderen niet. 

Verloop van de activiteit 

De kinderen verkleden zich na het avondeten in het thema Hawaï en komen dan naar de leefruimte. 

 

Koning Armani en Vrouwe Chanel vertellen over hun nakend huwelijk en zeggen ook dat ze deze avond een 

gezellig vrijgezellenfeestje (op Hawaï) willen. Maar wat is een feestje zonder echte verkiezingswedstrijd mét 

een geheime hoofdprijs? Wie wordt dus Miss & Mister Beach? 

Er zijn 6 rondes voor de meisjes (27) en 4 voor de jongens (5) 

- Eerste Ronde (jongens en meisjes): bangelijk ballontrappen 
Alle jongens en meisjes binden een touwtje met een ballon aan hun been en proberen anderen hun ballon stuk te 

trappen. Maar ze moeten opletten dat hun eigen ballon niet knalt. 

De eerste 7 meisjes en de eerste jongen wiens ballon springt, ligt uit de verkiezing. De anderen gaan door naar 

de volgende ronde 
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- Tweede Ronde (meisjes alleen): de sensuele spaghettidans 
De meisjes gaan per twee staan en ieder ‘koppel’ krijgt een spaghettistokje. Wanneer de muziek start, steken ze 

elk een uiteinde van het stokje in hun mond en beginnen te dansen. De bedoeling is dat het stokje niet breekt.  

Er vallen 3 koppels af in deze ronde. Als het te lang duurt, wordt de lengte van de stokjes bekeken en degenen 

met de kortste stokjes vallen af. 

 

-Derde Ronde (jongens en meisjes): mega-Hawaï-modeshow 
De 14 overgebleven meisjes en de 4 overige jongens showen hun Hawaï-outfit. De jury oordeelt welke 10 

meisjes en 3 jongens geboren mannequins zijn en naar de volgende ronde mogen 

 

- Vierde Ronde (jongens en meisjes): de ongelofelijke openingszin 
De deelnemers krijgen 5 minuten bedenktijd om een zo goed mogelijke openingszin te verzinnen om zo de 

koning of toekomstige koningin voor zich te winnen. De beste 6 meisjes en 2 jongens gaan door naar de vijfde 

ronde. 

 

- Vijfde ronde (meisjes): De prachtige presentatieronde 
De overige meisjes moeten zich in 1 minuut voorstellen en argumenten gebruiken waarom zij zouden moeten 

winnen. Ze krijgen eerst 5 minuten bedenktijd. Hoe grappiger, hoe meer kans op de finale natuurlijk! De jury 

kiest de 2 beste meisjes die naar de finale mogen. 

 

- De Fenomenale Finaleronde (jongens en meisjes): Sterren op de dansvloer 
De 2 overgebleven jongeheren kiezen elk een dame en samen vormen ze een danskoppel. Dan worden er 5 

liedjes gespeeld (gedeeltelijk) en moeten ze proberen de jury te overtuigen van hun danstalenten. 

Uiteindelijk beslist de jury na kort overleg welk koppel de winnaar is. Dat meisje en die jongen worden 

uitgeroepen tot Miss & Mister Beach. 

 

De Ongelofelijke Hoofdprijs: de openingsdans 
De winnende jongen mag met Vrouwe Chanel en het winnende meisje met koning Armani slowen op het 

openingsnummer van de mini-Hawaï-fuif. 

==> Tussen de rondes in worden gezamenlijke dans- en zingmomenten ingelast zodat de kinderen die al 

afgevallen zijn, zich niet hoeven te vervelen. 


