
Abel en de tafel des eeuwige afleiding 

 

 

 

 

  

Vele legendes zijn verteld over een tafel maar niet een gewone tafel 

want als je aan die tafel zit word je eeuwig afgeleid van je werk.  

Als Abel Nieuwhoff zijn huiswerk aan deze tafel doet gaat alles mis 

en maakte hij zijn grootste fout van zijn leven 

 

 

Moeder: Abel het is tijd om huiswerk te maken 

Abel: (pakt zijn boeken en gaat achter de laptop) ok ik ga nu even inloggen op 

snappet (Abel logt in) 

Abel: (verrast) he kijk dat spel die ik wou is gratis voor een tijdje. 

Moeder: abel, ga nou verder met je werk laat je niet afleiden we kopen hem 

straks wel 

Abel: (teleurgesteld) Ok. 

Moeder: ik ga even boven de was ophalen (ze loopt naar boven) 



Abel: he kijk roblox staat nog open ik zal eventjes spelen als een pauze. 

(een kind komt aanlopen) 

Fee: abel mag ik helpen 

Abel: nee ik ben bezig met een pauze dus ga weg 

Fee: (jammeren) IK wil OOK! 

(Moeder loopt naar beneden met de was) 

Moeder: wat is hier aan de hand?! 

Abel: ik zat huiswerk te maken en toen kwam fee (Abel sluit roblox stiekem af) 

Moeder: fee laat abel met rust 

Fee: Ok  

 

  

Het is middag en abel is nog steeds bezig met huiswerk 

 

(iedereen gaat aan tafel zitten) 

Vader: dus abel is je huiswerk al af 

Abel: ik ben op de helft maar ik raak steeds afgeleid 



Vader: dat is niet waar als je maar gefocust blijft  

Abel: ok 

(het is etenstijd) 

Abel: uuuh ik ben zo moe  

Moeder: het was maar 2 uur 

Abel: nou en het is zo moeilijk om geconsecreerd te blijven 

Moeder: abel je moet leren om...... 

Abel: KIJk DE EISCOMAN 

(abel rent naar buiten en is weer afgeleid) 

 

Abel: ik weet niet waarom maar ik word steeds afgeleid 

Vader: weet je wat probeer je huiswerk boven te maken daar is rust en stilte 

Abel: ok 

(na 1 uur gaat abel naar beneden en aan tafel zitten) 

Abel: ik ben klaar met alles en werd niet afgeleid 

Vader: wauw dat deed je goed  

Abel: ik denk dat ik weet waarom ik steeds afgeleid werd. 



Ik las dat deze tafel vervloekt is waardoor je steeds.... he kijk mijn vrienden zijn 

buiten 

Vader: ik denk dat je gelijk hebt 

(overdreven dramatische muziek) 


