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Reacties na première ‘Welkom in het Bos’ d.d. 5 november 2021 

 

• Fantastisch, erg genoten: jullie speelden echt goed! (Trudy) 

• Leuk afwisselend en het blijft grappig hoe alles in elkaar verder gaat, soms stukjes niet te ‘volgen’ 
(Sandra) 

• Verrassend, sterk gespeeld! (Jeroen) 

• Fantasierijk stuk met vier geweldige acteurs (Willem-Jan) 

• Weer erg indrukwekkend: het hele stuk met maar vier acteurs! (Jack) 

• Leuk apart toneel, ik vond het hartstikke leuk. Geweldige acteurs (Nadia) 

• Blij verrast! Super genoten. Jullie hebben er een fan bij! (Brigitte) 

• Verrassend. Goed verstaanbaar. Grappig. Heel goed gespeeld. Herkenbaar, soms (Cees) 

• Ik was vergeten dat ik naar een toneelstuk zat te kijken….. (J. Kramer) 

• Hilarisch! Erg goed geacteerd en wat een vondst om panty’s zo permanent aanwezig te laten zijn in 
het stuk (Karin) 

• Was weer bar mooi, met al die typetjes. Succes verder! (Ben) 

• Geweldig! Komisch, absurd, knettergek! Heerlijk debiel. Ik heb van begin tot einde volop genoten! 

(Christa) 

• Heel apart in positieve zin. Geweldig geacteerd (Aad) 

• Geweldig!! Genoten. Heel knap gedaan. (anoniem) 

• Raadselachtig, maar goed gespeeld (Wop & Hennie) 

• Geweldige hilarische voorstelling met fantastische typetjes. Vlot gespeeld. De aankleding van het 

toneel zeer goed bedacht en uitgevoerd. Geestig met al die panty’s, ook leuk doorgevoerd. Genoten! 
(Carlien) 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 november  

 

• Geweldig genoten (Sussanne) 

• Geweldig (Stefan) 

• Het was apart op z’n tijd grappig. Met weinig iets neerzetten, goed gedaan. Wel veel gevloek, dat kan 

ook met andere ‘krachttaal’ (Herma) 
• Geweldig! Super hoe de verschillende personages zijn neergezet. Ook attributen en decor. Fantastisch 

creatief! (Hester) 

• Hilarisch, goed gemaakt en gespeeld! (Frans) 

• Hartsikke leuk en goed! Dank! (Lida)  

• Gewoon weer geweldig! (Agaath) 

• Geweldig….. absurd, echt Alex van Warmerdam. Fantastisch gespeeld! (Marian) 

• Heel erg leuk, vooral de verschillende karakters steeds te zien en ook echt iemand anders, ondanks 

dezelfde spelers. Heel knap gedaan. (Anita)Heerlijk verrassend! 

• Heel bijzonder en met humor. Erg leuk! (Piet) 

• Vermakelijk (Anne-Marie) 

• Heel bijzonder, super leuk! (Henrielle) 

• Hilarisch stuk! (Zus) 

• Geweldig! Komisch! Erg genoten (Anne) 

• Geweldig spel met leuke humor (Tom) 

• Weer echt typisch Spot. Lekker absurd. Genoten van het spel (Alie) 

• GEWELDIG!!! (Nel) 

• Heel erg genoten (Cocky) 
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• Humor vergt om na te denken. Herkenbare dingen (Erik) 

• Hilarisch (Ton) 

• Hilarisch, bijzonder, erg leuke voorstelling (Anja) 

• Verrassend en bijzonder. Goed gespeeld. Decor van panty’s: wat kun je daar veel mee! (Anita) 

• Fantastisch, erg gelachen, mooi decor en héél goed gespeeld (Bert) 

• Fantastisch! (Anneke) 

• Erg geestig (Jeroen) 

• Mooi! Goed gespeeld! (Robin) 

• Grappig en leuk gedaan! (Lisanne) 

• Geweldig goed gespeeld. Bedankt!  

• Intrigerend, grappig (Sabina)  

• Geweldig! (Angela) 

• Veel gelachen, vermakelijk, goed gespeeld. Leuk stuk en boeiend van begin tot eind. Creatief bedacht 

(Danielle en Marianne) 

• Aparte voorstelling, met bijzonder weinig middelen die gebruikt zijn. Jammer van al die vloekwoorden. 

(Thea) 

• Geweldig gespeeld. Het spelplezier spat er vanaf. Enorm genoten! (Michel) 

• Onwijs gelachen van begin tot eind. Zo goed gespeeld en geregisseerd! (Cindy) 

• Geweldig. Lekker gek komisch (Frank) 

• Geweldige kolder, knap gevonden, hilarische mimiek (M.Stam) 

• Vrolijk, humoristisch (Priscilla) 

• Geweldig stuk, veel gelachen en gezellig (Peter) 

• Het niveau van de spelers/speelsters ligt heel hoog. De elementen in het opgevoerde spel zijn zeer 

gevarieerd, soms verrassend komisch, soms sensueel heerlijk grof, soms saai oubollig. Met het in de 

spotlights zetten van oubollige gebruiken uit de katholieke religie loopt u wel 70 jaar achter. In de 50-

er jaren van de vorige eeuw deed Wim Kan dat al op treffende wijze. En na hem vele andere 

conferenciers. U kunt wat meer moderne diversiteit inbrengen door elementen uit de joodse religie of 

uit de islamitische religie in het spotlicht zetten. Voorbeelden zijn er genoeg, leest u het boek van lale 

Gül maar om idee op te doen. Slechts 20 euro in de AH-winkel. Meerdiversiteit brengt uw niveau als 

Spot’70 weer up to date. Veel succes, probeer het volgende week, u kunt het! (anoniem- ontvangen 

per post) 

 
 

Zondag 7 november 

 

• Vanmiddag jullie voorstelling "Welkom in het Bos" gezien. Geweldig spel,  heel goed tempo, lekker 

absurd. Kortom, mooi gedaan, mijn complimenten en vooral aan Frans en Hans die in diverse rollen 

tevoorschijn kwamen en iedere keer weer even sterk. Maar Astrid en Mariska zetten ook twee 

heerlijke vrouwen neer. Gek en gedurfd. Ik heb genoten en hard gelachen. Toi  toi toi voor de 

volgende voorstellingen. (Ellie) 
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• Komisch, fantastisch, show stopping, revolutionair (Connor) 

• Echt Alex W., absurdisme! 

• Super gezellig lachwekkend, erg genoten! (Yvon, Sandra, El) 

• Wonderlijke types, goed gebracht alleen het einde was vreemd en plots af…. 
• Genot om met zulke spelers te kunnen spelen (Theo) 

• Heerlijk absurd. Geweldig gespeeld. Verrassende scenes. Subliem (Piet) 

• Voor de zondagavond een grappig niks zeggend stuk met een stom slot. 

• Heel komisch, groffer dan ik had verwacht, maar het werkte! (Nikka) 

• Goed gespeeld. Bijzonder stuk. 

• Verrassend. Goed gespeeld. Humorvol en wel genoten. 

• Mooi spel, ik zoek nog naar de antwoorden. Goed gespeeld. 

• In één woord FANTASTISCH (Peter) 

• Geweldig genoten van het spel (Louis & Tineke) 

• Genoten, gelachen en jammer dat het niet nog wat langer was. Lekker vet geacteerd. Wat mij betreft 

nog maar wat meer Warmerdam (Ellie & Henk) 

• GEWELDIG! (Marry) 

• Hilarisch stuk, mooie schakelingen. Rake typetjes. Zeer humoristisch (Piet & Riny) 

• Super goed gedaan, wat een spanning in het bos. En met zijn vieren. Complimenten! 

• Zo knap en inventief gedaan. Mijn complimenten. 

• Bizar. Fantastisch. Geweldig gespeeld en vormgegeven. (Marian) 

• Humoristisch. Leuk om mensen in verschillende rollen te zien. 

• Een grappig maar absurd verhaal (Angelique) 

• Knap gespeeld met 4 acteurs! (Agaath) 

• Bijzonder verhaal, grappig, goed gespeeld. Typetjes goed neergezet, gaat goed vlot ook. (M. Pronk) 

• Apart stuk, stevige tekst. Fantastisch zo te spelen. (Riet)Wat een heerlijk absurdistisch stuk. Voor 

herhaling vatbaar. Wij hebben enorm genoten (Peter & Ella) 

• Een absurd spel maar het werd goed gespeeld. Een plezierige middag. (Lucy) 

• Geweldig stuk. Geweldig spel, een dikke aanrader! (Ineke) 

• Grandioos!!! (Ruud) 

• Absurd en hééééél erg leuk! 

• Hilarisch!! 

• Ik vond het heel goed gespeeld. Veel gelachen. Ik ben van Spiegel en heb het stuk in 2018 zelf 

geregisseerd (Harry) 

• Verrassend, mooi, erg genoten!! (Jeanne) 

• Ik vond het een grappig en bijzonder toneelstuk, heel goed gespeeld! (Yvonne) 

• Wat een geweldige spelers! Een prachtig stuk. Genoten! (Rina) 

• Geweldig gespeeld, prachtig absurdistisch theater! (Marga) 

• Praqchtig stuk! Frans Stam: ras acteur! (Peter) 

• Een absurd komisch ontspannend stuk. Erg genoten (Truud) 

• Absurd/ grappig/ erg leuk. 

• Heel erg leuk gelachen, mooi één uur! 

• Absurd, erg leuk (J v.d.Poll) 

 

 

 

Vrijdag 12 en zaterdag 13 november 

 

• Ge-wel-dig. Ik vond ‘m leuk en origineel (Fien) 
• Een heerlijk absurdistisch stuk. Fantastisch vormgegeven qua vondsten ( requisieten die op en af van 

toneel worden geschoven) Mooi spel van acteurs / actrices (Erik) 
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• Wat een mimiek! Stel mafkezen! Absurd wel grof, maar heel grappig. Ik kijk uit naar de theaterroute 

(Dickie) 

• Bijzondere voorstelling. Absurdistisch. Onwijs goed geacteerd. Komisch (Piet) 

• Geweldig, bijzondere humor. Veel bewondering voor snelle en goede rolwisseling. Heerlijk gelachen. 

Veel vaart! (Jos) 

• Absurd, heel komisch, goede spelers (Frieda) 

• Hilarisch, fantastisch ! (Frida) 

• Heerlijk gek ontspannen stuk (Marina) 

• Gek en grappig stuk (Astrid) 

• Knap gespeeld. Alex van Warmerdam heel herkenbaar! (Reiny) 

• Absurd, hilarisch, goed gespeeld (Ellen) 

• Hilarisch, zoveel snelheid en humor. Vier fantastische toneelspelers waar ik nog lang niet genoeg van 

heb. Thema ‘panty kousen’       (Cécile)’ 
• Veel te kort. Knap gedaan met weinig decorstukken. Lekker tempo. (Petra) 

• Grappig en soms hilarisch. Leuke rollen, goed verhaal! (Pauline)Geweldig stuk. Fantastische acteurs. 

Gewoon TOP! 

• Hilarisch, geweldig goed gespeeld!!! ( Jan & Gemma) 

• Erg gelachen! Klein puntje is dat er iets minder gevloekt mag worden (NN) 

• Erg leuk. Warmerdam altijd goed! (Ton) 

• Geweldig, in tijden niet zo gelachen. Wat een typetjes (Ria) 

• Geweldig! De absurditeit is prachtig vertolkt! Genoten! 

• Een echte Warmerdam. Genoten van het spel 

• Geweldig, apart en vaak leuke onverwachte wendingen. Bijna uur lang gelachen! (Arnold) 

• Geweldig, super leuk! (Marlies) 

• Fantastich / humoristisch (Joop) 

• Geweldig! Humor in deze tijd kunnen we wel gebruiken. (Ineke) 

• Het was ontzettend geestig! Goed gespeeld! Top! 

• ‘FANTASTISCH’, in één woord! 

• Verrassend grappig stuk. Ondanks 4 personen afwisselend (Tamara) 

• Geweldig. Genoten van jullie! ( Ton & Hannie) 

• Leuk stuk, super geacteerd (Kim) 

• Super goed! (Elly) 

• Het was geweldig mooi. Buikpijn! (William) 

 

 

http://www.spot70.nl/

