
 
LESMAP 

 



INLEIDING 
 

Pong! (en dus ook Pong! Junior) is het logische vervolg op de succesvolle 
schoolvoorstelling 'Ping Pong', het muzikale avontuur van een onzichtbaar 
balletje. 
 
Daar is het balletje, ping... Pong! 
Je hoort het wel, maar je ziet het niet! 
Of toch... ? 
Jawel hoor, nu zie ik het... denk ik. 
 
Steven Solo is naast drummer en percussionist tegenwoordig ook een krak in 
het enkelspel en laat je op verbluffende wijze het avontuur beleven van een 
mysterieus pingpongballetje.  
 
Ga mee op ontdekkingsreis en maak kennis met verschillende percussie-
instrumenten, zoals de xylofoon, het drumstel, bongo's en zelfs elektronisch 
slagwerk. Wanneer het balletje op een instrument botst ontstaat er plots 
muziek. 
 
Zet je schrap voor weer een knotsgekke show, een theatraal, muzikaal en 
virtuoos percussiespektakel.  
 
Pong!,  klinkt het niet, dan botst het! 

 
 
 
 
DETAILS 
 
Spel & idee : Steven Ribus 
 

Pong! 
doelgroep : +12 jaar 
duur : 60 min. 
 
Pong! Junior 
doelgroep : +6 jaar 
duur : 50 min. 
 
 



VÓÓR DE SHOW 
 
Hallo, 
 
Je komt vandaag of binnenkort naar mijn show Pong! of Pong! Junior. 
Super! Geweldig! 
 
Pong wat? hoe? wasda? 
Ontdek in deze lesmap alles over deze knotsgekke show! 
 
Groeten! 
Steven Solo 
 
 
 
WAAROM HEET DE SHOW Pong! ? 
 
Pong is een van de eerste videospellen, uitgebracht in 1972! 
Het spel is gebaseerd op tafeltennis en de naam is dan ook afgeleid van 
'ping pong'.  
 
De show Pong! is ook gebaseerd op (tafel)tennis, alleen botst het balletje op 
slaginstrumenten en onstaat er muziek! 
 
 
 
 
IN DE INLEIDING STAAT DE UITDRUKKING 'KLINKT HET NIET, DAN BOTST HET' 
 
Wat betekent de uitdrukking in deze voorstelling? 
 
Als het pingpongballetje op een instrument botst dan klinkt er muziek. Klinkt 
het niet, dan botst het op de grond of tegen mijn racket. 
 
Wat betekent de uitdrukking eigenlijk echt? 
 
Iets zeggen of doen zoals je het denkt, waarbij je vind dat de andere het 
maar goed moet vinden. 
 
 
 



OM TE DOEN 
 
Bekijk de volgende video : https://www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo&t=3s 
 
Wat zie je? Wat hoor je? Wat gebeurt er? 
 
Bekijk de volgende video : https://www.youtube.com/watch?v=WJeHM-JWnMM 
 
Wat zie je? Wat hoor je? Wat gebeurt er? 
 
Speel het videospel ‘pong’! Er staan verschillende versies online, je kan het 
ook spelen via mijn website www.stevensolo.be  
 
 
 
TIJDENS DE SHOW 
 
Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan de voorstelling, maar let ook eens op 
de volgende dingen : 
 
Wat gebeurt er met het pingpongballetje? 
Welke slagwerkinstrumenten komen aan bod in de voorstelling? 
Welke voorwerpen komen aan bod in de voorstelling? 
Zijn er nummers/liedjes die je herkent? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=WJeHM-JWnMM
http://www.stevensolo.be/


NÁ DE SHOW 
 
Wat heb je onthouden van de voorstelling en waarom? 
Wat gebeurde er nu eigenlijk met het pingpongballetje? 
Denk je dat het balletje echt weg was? 
Het lijkt soms alsof je het balletje toch nog kan zien. Hoe komt dat? 
 
Welke slagwerkinstrumenten komen aan bod in de voorstelling? 
- snare drum 
- drumstel 
- xylofoon 
- bongo’s 
- elektronische drums 
 
Welke voorwerpen komen aan bod in de voorstelling? 
- pingpongballetje 
- koffer, toverdoek, handschoen 
- (tennis)raket 
- blikken (verfblikken) 
- bordjes met tekst 
- een flesje water 
- spelconsole, controller 
- een grote bal (pong!-strandbal) 
 
Heb je nummers/liedjes herkend? 
- ‘First Of The Year’ van Skrillex  enkel in PONG! 
- ‘Ping Pong Party’ van Wateva  enkel in PONG! Junior 
- ‘Ping Pong’ van Dolly Parton 
- ‘Billie Jean’ en ‘Jam’ van Michael Jackson 
- ‘Popcorn’ van Gershon Kingsley 
- ‘The Drums’ van Claptone 
- ‘Animals’ van Martin Garrix 
- ‘Thunderstruck’ van ACDC  enkel in PONG! 
- ‘Circus Renz’ van Gustav Peter  enkel in PONG! Junior 
- ‘Crazy Benny’ en ‘Played-a-live (The Bongosong)’ van Safri Duo 
- ‘Theme from Mission: Impossible’ van Danny Elfman 
- ‘Galvanize’ van The Chemical Brothers  enkel in PONG! 
- ‘Harder, Better, Faster, Stronger’ van Daft Punk 
- ‘Ping Pong’ van Armin Van Buuren 
 
 



Denk je dat het leuk is om de voorstelling te spelen? 
 
Steven Solo : Ja zeker, maar je wordt er wel moe van! Een uurtje optreden 
voelt ongeveer hetzelfde als een uurtje sporten.  
Het is ook heel wat werk om op en af te bouwen, dat is het minst leuk aan de 
voorstelling. 
 
Denk je dat het eenvoudig is om de voorstelling te spelen? 
 
Steven Solo : Ik vind het zelf nu niet meer zo moeilijk om de voorstelling te 
spelen omdat ik het heel vaak doe en ook al jaren met muziek bezig ben. Als 
je dit nog nooit gedaan hebt, kan ik me wel voorstellen dat het moeilijk is. 
 
Probeer het eens uit : 
 

• Speel zelf vooraan in de klas (met twee) eens een spelletje ping pong, 
met of zonder racket, maar wel zonder balletje. Laat anderen de 
geluiden maken. 
 

• Verzamel blikken en een tennisbal en speel een spel blikwerpen, plezier 
verzekerd! Heb je de enige PONG!-strandbal in de klas? Dan kan je ook 
blikwerpen met een strandbal.  
 

• Trommel zelf eens met je handen op de tafel. In het begin doe je alsof 
er een pingpongballetje op tafel botst, daarna bedenk je met handen 
en voeten een leuk ritme. 
 

• Trommel eerst eens heel traag en daarna sneller en nog sneller! Hoe 
snel kan jij? Probeer het eens afwisselend met 1 voet en 1 hand, hoe 
snel lukt het dan? Heb je nu ook dorst?  

 
 


