Benodigdheden Gewoon Super
Decor
□
Schappen met supermarktproducten (zie handleiding: Hoe maak je het?)
met in elk geval daarin: een pak koffie, een pak zelfrijzend bakmeel, pak wcpapier,
zakje nootjes, twee zakken chips (paprika en naturel) en ruimte
om nieuwe artikelen neer te zetten
□
Twee kassa’s met stoelen/krukken erachter en een snoepgoedrek eraan
(zie handleiding: Hoe maak je het?)
□
Ouderwetse hangklok die je gemakkelijk van de muur kunt halen en
weer terug kunt hangen, eventueel zelfgemaakt (zie: Hoe maak je het?)
□
Groentehoek: kratten met groentes, vooral courgettes (zie handleiding:
Hoe maak je het?)
□
Krijtbord met krijt waar aanbiedingen op geschreven kunnen worden
□
Microfoon met een belletje ernaast dat fungeert als omroepsysteem
□
Counter (zie handleiding: Hoe maak je het?) met
• Ervoor:
- Een emmer met bossen bloemen die je kunt kopen
- Kranten- en tijdschriftenrek met o.a. een roddelblad en een
krant (zie handleiding: Hoe maak je het?)
• Erop:
- Ouderwets koffiezetapparaat (met kopjes)
- Ouderwetse telefoon
• Erachter:
- Schoonmaakdoekjes
- Map met papieren en pen (bestellijsten)
- Bloemenvaas
□
□
□
□

Winkelwagentje(s) en/of -mandjes (tegen betaling van borg te leen bij de
supermarkt)
Stapel lege dozen om de boodschappen in te doen
Naambord supermarkt: Gewoon Super
Keukentrapje/opstapje

Rekwisieten
WAT
Telefoon op selfiestick
Mand met (namaak of echte) courgettes (minimaal
het aantal dat er spelers zijn)
Nagelvijlen
Steekkarretje
Dozen (zg. met artikelen) voor op steekkarretje
Boodschappentrolley met daarin: doosje eieren,
pak bloem, pakje boter, pak melk
Grote koelbox
(Bot) slagersmes
Willekeurige boodschappen
Bezem
Rugzak met GS erop om de boodschappen mee
rond te brengen
Apparaat om zg. artikelen mee te prijzen
Twee campingstoeltjes
Zaklampen
Smartphones (met audio-opname van een deel van
scène 12)
Plantenspuit
Plumeau
Step
Notitieboekje en pen
Draagbare tv-camera
Hengel met microfoon
Tas met strandspullen: hoedje, zonnebril,
bikinitopje, strandemmertje, camerabatterij
Juten zak
Pompons (twee per persoon)
Notitieblok en pen
Briefje met de regels van de SvhJ-wedstrijd
Bordjes met nummers 1 t/m 4
Plastic bakjes, mondkapjes
Klembord met pen met heel groot RAPPORT erop

WIE
KapotTV
Meneer Gewoon
Kassameisjes
Manus/Igor
Manus
Mevrouw Pauw van
Sjiekseldinge
Igor
Igor
Meneer Van Dale
Manus
Meneer Gewoon/Mex
Vakkenvullers
Mart en Marije
KapotTV
Hipsters
Meneer Gewoon
Meneer Gewoon
Mex
Fay
Cameraman
Geluidsman
Cameraman
Winkeldief
Juryleaders
Assistent-juryvoorzitter
Assistent-juryvoorzitter
Assistent-juryvoorzitter
Juryleaders
Juryvoorzitter
Rob/Mysteryshopper

T-shirt met vraagteken erop, hoed en bril
Boodschappenbriefje
Pak drinkyoghurt
Officiële brief
Drie grote, gekleurde enveloppen
Hippe, grote trolley
Glitterhesjes voor het personeel
Zitzak
Grote plant
Naambord SIMPLY SUPER
Modern koffieapparaat
Moderne telefoon
Schoonmaakspullen voor make-overlied (emmer,
schoonmaakmiddel, mop, doekjes, spons e.d.)
Feesthoedjes
Roltongen
Motorhelm
Tas met: knuffel, slabber, speen, camerabatterij
Hapjes op schalen
Feestversiering
Grote envelop met een kaartje waarop staat
SIMPLY SUPER
Trofee
Alleen voor de versies vanaf 33 spelers
Emmer met mop en dweil

Alleen voor de versies vanaf 41 spelers
Slinger met daaraan allemaal zakjes chips die zij/hij
om haar nek heeft hangen
Grote pot met pillen
Ouderwets fototoestel om de courgettes mee te
fotograferen
Deodorant met in grote letters PUF erop en een
bak die je om je nek kunt hangen met allemaal
flesjes deodorant erin

Juryvoorzitter
Rob/Mysteryshopper
Doorsneeklant
Mysteryshopper
Juryleaders
Juryleaders
Modepolitie
Modepolitie
Modepolitie
Modepolitie
Modepolitie
Modepolitie
Modepolitie
Modepolitie
KapotTV
KapotTV
Mex
Cameraman
Mirella en Marije
Kassameisjes, vakkenvullers
Booske
Interviewer

Schoonmaaksters

Vertegenwoordiger scène
13b
Vertegenwoordiger scène
18b
Meneer Gewoon
Vertegenwoordiger scène
27b

