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1 Inleiding 

Dit rapport bevat de transcripties van een tiental terrninal-dialogen dat resulteerde uit een 
experiment dat in november 1993 uitgevoerd is. Het experiment is gedaan om inzicht te krij
gen in de manier waarop menselijke dialoogpartners refereren naar objecten in een coopera
tieve taaksituatie, waarbij de communicatie via de terminal en via gebaren en acties in een 
gemeenschappelijk domein plaatsvindt. 

Het experiment is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een generiek natuurlijke 

taal- en grafisch interface, het zogenaamde DenK-systeem1 (Ahn et al., 1995). Voor de ontwik
keling van dit interface was kennis nodig over hoe mensen refereren naar objecten in een 
'natuurlijke' situatie. In een eerder experiment is onderzocht hoe referentie plaatsvindt in 
gesproken dialogen. Hiervan zijn de transcripties al in een eerder stadium samengesteld (Cre
mers, 1993). De resultaten van dit experiment zijn in een drietal publikaties vastgelegd (Crem
ers (1994a), Cremers (1994b ), Cremers & Beun (1995)). Omdat in het algemeen in de huidige 
natuurlijke taal-interfaces, en voorlopig ook in het DenK-interface, communicatie via het toet
senbord en het beeldscherm plaatsvindt, was ook over dit type van interactie informatie nodig. 
Dit corpus van dialogen kon dan tevens dienen voor het testen van het model van objectrefe
rentie zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van de gesproken dialogen. 

De hierboven genoemde experimenten over gesproken en getypte multimodale dialogen 
passen in een onderzoekstraditie binnen het IPO naar menselijke monologen en dialogen. De 
reeds eerder binnen het IPO verzamelde transcripties kwamen echter niet in aanmerking voor 
analyse, omdat bij de uitgevoerde experimenten geen sprake was van een gemeenschappelijk 
domein. Dit was zelfs fysiek uitgesloten, omdat de dialogen ofwel via de telefoon (Pri.ist et al. 
( 1985), Cramer ( 1985), Beun ( 1989) ), ofwel via terminals in gescheiden ruimtes (Beun, 1987) 
werden gevoerd, ofwel waarbij het ging om monologen (Beun, 1990). Verder ging het in deze 
experimenten slechts om een modaliteit, namelijk taal, terwijl de bovengenoemde experimen
ten waren ontworpen om ook andere modaliteiten, zoals wijsgebaren te bestuderen. 

Coi:iperatieve 

Assistent 

Domein 

Figuur 1. De DenK-driehoek. 

Het huidige experiment is, evenals het vorige over gesproken dialogen, opgezet naar het model 
van de DenK-communicatiedriehoek (zie Figuur 1 ). In deze driehoek stellen het domein en de 
cooperatieve assistent delen van het systeem voor. Het domein is ruwweg het beeldscherm 
waarop eventueel objecten te zien zijn voor de gebruiker, die hij ook direct kan manipuleren, 

1. DenK staat voor 'Dialoogvoering en Kennisopbouw', en is een gemeenschappelijk project dat wordt 
uitgevoerd door medewerkers van het lnstituut voor Taal- en Kennistechnologie (ITK) van de Katho
lieke Universiteit Brabant in Tilburg, de faculteit Wiskunde en lnfonnatica van de Technische Univer
siteit Eindhoven, en het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) in Eindhoven. Het wordt financieel 
ondersteund door het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten (SOBU). 
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bijvoorbeeld met behulp van een muis. De cooperatieve assistent is de communicatiepartner 
van de gebruiker binnen bet systeem. De gebruiker kan de cooperatieve assistent opdrachten 
geven en vragen stellen over objecten in bet domein, beide met behulp van natuurlijke taal. De 
assistent kan dus natuurlijke taal zowel begrijpen als produceren. 

2 Opzet van het experiment 

Het ging om een experiment waarbij een persoon aan een ander de opdracht moest geven om 

een bouwwerkje te bouwen van blokken (de DUPLO®-serie van LEGO®, grote stenen in vier 
verschillende kleuren en vijf vormen, zie Figuur 2), en om daar vervolgens veranderingen in 
aan te brengen. Zie voor een verantwoording voor de keuze van domein en taak de transcrip
ties van de gesproken dialogen (Cremers, 1993). 

LJ □□□ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ 

I I I I I \ 
kleine medium grote 
kubus balk balk holle bolle 

(4 van elke (2 van elke (1 blauwe) (1 groene, (1 rode, 
kleur) kleur) 1 gele) 1 blauwe) 

Figuur 2. Typen, aantallen en kleuren van de blokken in het experiment (zij-aanzicht). 

De proefpersonen participeerden steeds in groepjes van twee. Een van beide deelnemers kreeg 
de rol van opdrachtgever (A) toegewezen, de ander was de bouwer (B). Beide proefpersonen 
zaten naast elkaar aan een groot tafelblad, waarop zich een gemeenschappelijk werkblad 
bevond, zodanig dat ze hetzelf de perspectief ten opzichte van bet werkblad hadden. Tussen 
hen beiden stond een scherm opgesteld, zodat ze elkaar niet konden zien, maar bet werkblad 
op tafel wel. Verder stond voor beide deelnemers een toetsenbord plus beeldscherm op de tafel, 
in een zodanige hoek dat bet niet mogelijk was elkaars beeldschermen te lezen en te zien wat 
er getypt werd. Beide deelnemers droegen een koptelefoon, die was aangesloten op een casset
terecorder waarop achtergrondmuziek werd gedraaid. Deze koptelefoon was nodig om te voor
komen dat de partners t6ch met elkaar zouden gaan praten. Deze opzet bleek bet gewenste 
effect te sorteren; tijdens bet experiment heeft geen van de proefpersonen iets gezegd. De 
opdrachtgever had rechts naast zich een abstract bouwwerk van blokken staan, dat diende als 
voorbeeld. De bouwer had links naast zich een voldoende aantal losse blokken tot zijn beschik
king. 

In Figuur 3 is in (b) de experimentele opzet schematisch weergegeven. Ter vergelijking is in 
(a) de opzet voor bet eerder uitgevoerde experiment over gesproken dialogen weergegeven. 
Merk op dat in de experimentele opzet de DenK-driehoek duidelijk naar voren komt. Het 
domein wordt bier gevormd door bet werkblad en alles wat zich daarop afspeelt. De bouwer 
kan gezien worden als de cooperatieve assistent die opdrachten uitvoert van de opdrachtgever; 
in DenK-termen de gebruiker. 

Bij beide typen dialogen hadden de participanten directe toegang tot bet gemeenschappe
lijke werkblad, waar ze bijvoorbeeld naar objecten konden wijzen. Het belangrijkste verschil 
tussen (a) en (b) ligt in de modaliteit van de gebruikte natuurlijke taal, te weten gesproken ver
sus getypt. Speciaal voor dit experiment is door M. Venbrux software ontwikkeld die bet 
mogelijk maakt om via de terminal te communiceren (Venbrux, 1993). Tevens zorgde de soft-
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ware ervoor dat de dialogen opgeslagen werden, tezamen met een tijdsregistratie. Het ontwerp 
van de software verhinderde de deelnemers om gelijktijdig te typen. Dit was gedaan om geen 
verwarring te veroorzaken met betrekking tot de volgordes van uitingen en handelingen die 
uitgevoerd werden in het bouwwerk. Om de beurt aan de partner te geven moest een speciale 
toets worden ingedrukt. lndien een deelnemer de beurt wilde nemen moest hij dit ook vragen 
door middel van een speciale toets. Op dat moment verscheen er een boodschap op het scherm 
van de partner, en moest deze, indien hij dit wilde, de beurt nog eens expliciet overgeven door 
rniddel van de daarvoor bestemde toets. 

Tafel 

Tafel 

I Wc,kbfad I GI Wc,kblad I {;; 
Blokken ® 0 Voor-

beeld 

I 
Blokken B A 

(a) (b) 

Figuur 3. Bovenaanzicht van de experimentele opzet voor: 
(a) gesproken dialogen en (b) terminal-dialogen. 

Voor-
beeld 

Aan het experiment hebben in totaal IO paren van proefpersonen deelgenomen, varierend in 
leeftijd van 25-35 jaar, en samengesteld uit 8 vrouwen en 12 mannen. Bij de aanvang van het 
experiment werden de participanten gei"nstrueerd over de taken die uitgevoerd moesten wor
den, de rollen die zij daarin speelden en over de werking van de terminalcommunicatie-pro
grammatuur. Voorafgaand aan de eerste fase werd aan de opdrachtgever een bouwwerk 
verstrekt, dat op zijn aanwijzingen (die zowel verbaal als nonverbaal konden zijn) door de bou
wer nagebouwd moest worden op het gemeenschappelijke werkblad. Voorafgaand aan de 
tweede fase werd een nieuw voorbeeldbouwwerk verstrekt dat op een aantal punten afweek 
van het vorige, maar er nog zichtbare overeenkomsten mee vertoonde. Vervolgens was het de 
bedoeling dat de opdrachtgever de bouwer instrueerde om het bestaande bouwwerk z6 te ver
bouwen dat het identiek werd aan het tweede voorbeeldbouwwerk. Alle sessies zijn opgeno
men op videoband, zodat zowel de verbale als nonverbale acties getranscribeerd zouden 
kunnen worden. 

3 De transcripties 

De tien dialogen die in dit rapport zijn opgenomen bestaan steeds uit twee delen. In deel I 
wordt de taak van het opbouwen van het bouwwerk uitgevoerd. In deel 2 vindt de verbouwing 
van het zojuist gebouwde bouwwerk plaats. Aangezien voor de analyse van de referentiele 
expressies slechts de delen 2 gebruikt zijn, zijn alleen in deze delen de gebruikte gebaren en de 
uitgevoerde acties aangegeven. 

In de transcripties staat A steeds voor de opdrachtgever en B voor de bouwer. Elke indivi
duele uiting of actie heeft een nummer gekregen, wat verwijzing naar de desbetreffende uiting 
vergemakkelijkt. Er is getracht om de uitingen zoveel mogelijk in de originele vorm te laten 
staan, maar soms moest een zin af gebroken worden, omdat op het scherm de regels I anger 
waren dan op papier. Daamaast zijn ook beknopte beschrijvingen van de acties toegevoegd, 
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waardoor soms uitingen onderbroken moesten worden. In de uitingen is door middel van '<' 
aangegeven wanneer de typist een 'back space' gebruikte om het vorige karakter te wissen. 
Om deze uitingen te kunnen begrijpen moeten dus z6veel karakters v66r de back spaces ver
wijderd worden als het aantal back spaces dat gebruikt is. De acties zijn herkenbaar doordat ze 
schuin gedrukt zijn. De aanduiding 'OK' betekent dat het oke-teken gebruikt werd, namelijk 
het maken van een cirkel met duim en wijsvinger. 
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Dialoog 1 - deel 1 

I. A: neem de lag<ngste blauwe blok 
2. ok 
3. plaats hem evenwiji<dig aan het toes<tsenbors<fd<<d link<ks onder ongever<er 

6 nopjes uit beide kanten 
4. is dit je langste blauwe blok? 
5. ok 
6. neem de groene blok l<ja 
7. rode vierkante<je 
8. geel blok rechthoek 
9. rode e<rechthoek 
10. geel vierkantje 
11. groen vierkantje 
12. gele rechthoek 
13. blauw vierkant 
14. rood vierkant 
15. blauw vierkant 
16. blauwe rechthoek 
17. roed<<d3<e rechthoek 
18. groen vierkant 
19. groen vierkant 
20. rode rechthoek met afgeronde kant 
21. zet er een geel vierkantje op 
22. groene hlve<<<alver< 
23. neem een <<<<<<<<<plaats een blauw vierkantje onder een geel vierkantje 
24. zet een geel vierkantje op een rode 
25. zet op de geek<le vierkantje een blauwe afgeronde rechthoek 
26. hange< onder dit afgeronde rechthoek een groen vierkant 
27. plaat 
28. ik denk dar<t we klaar zijn 

29. B: wat zou het voorstellen? 

A: 
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Dialoog 1 - deel 2 

1. A: Ik weet het het niet maar ze zijn er niet tevreden over we moeten het 
veranderen ...... 

2. Even nadenken .................... 
3. neem een roodvierkantje 

4. B: wijst naar blokjes op plateau, dan opzij 
5. A: wijst naar links 
6. B: neemt blokje uit voorraad 
7. A: 'OK', wijst plaats aan waar blokje moet komen 

8. A: verwijder de lange<<<<<gele rechthoek met de twee 

9. B: pakt Lange gele met erop kleine gele en blauwe vast 
JO. A: 'OK' 
11. B: verwijdert de drie blokken 

12. A: neem een lange groene 
13. neem een gele scatebord helling 
14. neem een blauw vierkantje op een gele 
15. herstel.. ... 
16. neem een geel vierkantje op een blauwe 
17. verwijder het blauwe (B: raakt ronde blauwe aan) vierkantje 

18. B: raakt kleine blauwe aan 
19. A: wijst kleine blauwe aan 
20. B: verwijdert kleine blauwe 

21. A: vervang het glel=<<<<ele vierkantje onder met de blauwe 

22. B: verwijdert kleine gele die onder kleine blauwe zat, zet daar kleine blauwe neer 
23. A: 'OK' 

24. A: verwijder de groene scate bore<d helling 

25. B: doet dat 

26. A: verwijder de bovenste van de twee groene vo<ierj<kantjes 

27. B: doet dat 
28. A: 'OK' 

29. A: verwijder de gele vierkant 

30. B: raakt kleine gele dichtbij vorige aan 
31. A: 'OK' 
32. B: verwijdert het 
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33. A: neem een blauw vierkant 
34. sot<rry ik heb een probleem 

35. B: ok 

36. A: de rode rechthoek onder .... (B: raakt Lange rode aan) moet vervangen worden 
door een blauwe 

37. A: raakt lange rode aan 
38. B: haalt aantal era!, vervangt rode door blauwe, zet blok terug 

39. A: de blauwe rechthoek er .. moet naar beneden en vervangen worden door een rode 
40. wijst blauwe rechthoek aan 

41. B: snap ik niw\<<et (rommelt wat in de buurt) 

42. A: vervasn<<ng de blauwe eerst door een rode 

43. B: haalt blokken era!, maakt hulpeloos gebaar, legt blokken opzij 
44. A: wijst naar set blokken, maakt draaiend gebaar 

45. A: de blauwe moet naar achterwacht 

46. A: wijst naar blauwe aan set blokken, wijst naar plaats emaast op rood blok 
47. B: verplaatst blauwe naar aangewezen plaats 
48. A: wijst naar opzij liggende Lange blauwe, wijst naar plek waar die moet komen 
49. B: pakt en plaatst blok 

50. A: neem een blauwe rechthoejk<<k 

51. B: pakt een Lange blauwe 
52. A: geeft aan waar die moet komen 
53. B: plaatst hem 
54. A: wijst naar kleine blauwe en kleine groene 
55. B: pakt ze op 
56. A: wijst waar ze moeten komen 
57. B: plaatst ze 

58. A: een rode rechthoek 

59. B: toontdie 
60. A: wijst waar die moet komen 
61. B: plaatst hem 
62. A: 'OK, wijst naar set blokken in hand B, en wijst waar die moeten komen 
63. B: plaatst die 
64. A: wijst naar kleine blauwe en naar plaats waar die moet komen 
65. B: verplaatst die 
66. A: 'OK' 

67. A: we zij klaar denk ik even controleren .... 
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68. wacht de rode vierkaNT 
69. B: wijst naar rode halfronde, dan naar kleine rode 
70. A: wijst naar kleine rode 
71. B: verwijdert kleine rode 
72. A: moer<t meer naar rechts 

73. B: wil hem iets meer naar rechts terugzetten 
74. A: wijst naar links 

75. A: sorry andere rechts 

76. A: wijst naar links 
77. B: plaatst blok 
78. A: 'OK' 

79. we zijn klaar ... 
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Dialoog 2 - deel 1 

1. A: p 
2. pak een blauw blok van 6 x 2 noppen 

3. B: Praktisch probl 

4. B: eem, die heb ik niet 

5. A: pak eens iets wat er op lijkt 

6. B: Ik heb blokken van v<4x2, 8x2 1 blauwe van 12x2 en een aantal ronde vormne. 
Zullen ee<<we een kort protocol as<fspreken? 

7. A: prima, maar misschien kun je ook gewoon wat blokken op tafel zetten, dan kan ik 
wijzen 

8. B: 

9. A: we kunnen bl. 6 x2 maken van 4 x 2 en 2 x 2 

10. B: Ok 

11. A: zullen we afspreken dat het punt wat ik aanwijs coordinaat 0,0, is 

12. B: Ok 

13. A: op co<<4,7, ho<<horizontall bl. 6 x 2 

14. soory, 4,6 
15. ok 
16. nu rood, 2 x 2 links erop 

17. ok 
18. daarop geel 2 x 2 

19. neem nu bl. 2 x 2 af gerond 

20. plak daar onder aan de afgeri<onde kant gr 2 x 2 
21. ok<<w<er onder 
22. een nop doorschuiven naar 'buiten' 

23. ok, plak nu de bl. op 

24. geel, 
25. ok 
26. aa<<<rechts op <<<< naar bon<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
27. uiterst rechts op <<<naar boven b<van bl. 6 x 2 
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28. nee soory <, die was goed, volgende blok: 
29. gr. 4 X 2 

30. naar boven, vanaf de kleine blauwe 

31. nee, op het<<<de grond 
32. ok 
33. nee gr. 2x 2 

34. ne<<<sorry, neeM 
35. ok, nu 2x2 

36. half op bl 2x2, 

37. en half op gr. 

38. ok 
39. neem rood 2x2 

40. ok, op de grond 'boven de gr. 4x2 aan k<<<<links 

41. ok 
42. neem g. 4x2 

43. geel 

t· 
44. plak op de laatste rood en groen, een nop naar links 

45. ok 
46. neem nu bl. 2x2 

47. plak daar gwwl<<<eel 2x2 op 

48. plak dit links op 

49. geel 4x2 

50. ok 
51. recgts van groen 4x2 komt nu 

52. geel 4x2 

53. in de breedte 
54. ok<<<i<een naar boven 
55. ok 
56. rechts onder daarvan 

57. geel 2x2 
58. ok 
59. rechts op de hoek rood 2x2 
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60. op de hoek 
61. bovenop geel 4x2 

62. ok 
63. li<<direkt links daarvan, 

64. een nop naar boven, bl. 2x2 

65. sorry, daaronder rood 4x2 

66. op de grond, rood 4x2, noord links, 

67. van geel 4x2 

68. ok 
69. nu bla<. 2x2 

70. zoals je hem net had 

71. ok 

72. bovenop bl. 

73. gr 2x2 

74. ok. 
75. re<<bovenop rood 2x2 met schuine kant naar rechts 

76. ok 
77. neem bl. 4x2 

78. zet deze in oost west richting p <<op 

79. de noord noppen van rood 4x2 

80. ok 
81. neem r. 4x2 

82. zet deze noord-zuid 

83. op bl 4x2 en <<<zo zuid mogeliojk 

84. soory, foutje, bl 4x2 gaat een nmop naar noord 

85. nu, rood aansluitend 

86. op groen 

87. ok, verbind f<rood 
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88. en groen nu 

89. met groen 2x2 

90. een nop naar oost 
91. ok 
92. neem bl. 2x2 

93. op de zuid noppen 
94. een naar zuid 
95. ok 

96. heb je die in rood 

97. ok 
98. ronde kant naar links 
99. ok 
100. d<<die h<gaat een naar links 

101. bovenop rood, af gerond 

102. komt geel 2x2 

103. klaar 
104. moesten we anita nog waarschuwen, of zit ze ergens achter een one-way screen 
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Dialoog 2 - deel 2 

1. A: ok, we gaan nu wijzigen 
2. bij bl. 2x2 (B: houdt kLeine bLauwe rechtsvoor vast) afgewron<<<<rond, 

3. A: 

4. B: 
5. A: 
6. B: 
7. A: 
8. B: 
9. A: 
JO. B: 
11. A: 
12. B: 
13. A: 
14. B: 

15. A: 
16. A: 
17. B: 
18. A: 
19. B: 

20. A: 
21. 
22. 

(B: houdt ronde bLauwe vast komt op bl. 6x4 gr<<<< <4 r. 2x2 

raakt pLaats aan waar bLok moet komen, raakt kLeine rode opzij aan, raakt 
pLaats aan waar bLok moet komen 
pakt 2 kLeine rode die vLak bij eLkaar liggen, pLaatst kLeine rode 
wijst naar voren 
pLaatst rode 1 positie naar voren 
'OK' 
pLaatst andere rode er rechts naast 
wijst rechtse rode aan, schudt 'nee' met wijsvinger 
verwijdert hem, wil hem op andere pLaats zetten 
maakt wegwerpgebaar 
Legt bLok op bouwpLaat 
wijst naast bouwpLaat 
Legt bLok naast bouwpLaat 

(maakt wijzende beweging over een aantaL bLokken) dat stuk weg 
wijst er weer naar 
verwijdert blokken 
raakt ze aan en wijst naar opzij 
Legt ze opzij 

neem gr. 4x2 (B: pakt Lange groene vast) 
in noord, zuid, aan alle kanten uitstekend 
zet hem, met de middelste twee rechter(B: Legt Lange groene naasr rode)noppen, 
op de twee ki<<lonker van rood 

23. B: zet groene op rode 
24. A: 'OK 

25. A: ten noorden daarvan, op de grond (wijst geLe gLijbaan opzij aan) rechts, daarop, 
gr. en geel verbindend (raakt kleine bLauwe opzij aan, B: pakt en pLaatst kLeine 
bLauwe) ,rechts 

26. A: wijst naar rechts 
27. B: verpLaatst kLeine bLauwe naar rechts 

28. A: ok 
29. recht daarop 
30. g. 2x2 (B: pakt kLeine groene, pLaatst deze) 
31. sorry, geel (B: verwijdert kLeine groene, pLaatst kLeine geLe) 
32. ok 

33. A: wijst naar kLeine bLauwe rechts, wijst naar bodempLaat 
34. B: verwijdert kLeine bLauwe 
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35. A: 
36. B: 
37. A: 
38. A: 
39. B: 
40. A: 
41. B: 
42. A: 
43. B: 
44. A: 
45. B: 
46. A: 
47. B: 
48. A: 
49. B: 
50. A: 
51. B: 
52. A: 
53. B: 
54. A: 
55. B: 
56. A: 
57. B: 
58. A: 
59. B: 
60. A: 
61. B: 
62. A: 
63. B: 
64. A: 
65. B: 
66. A: 

67. 

68. 

69. A: 
70. A: 
71. B: 

72. A: 

73. B: 
74. A: 
75. B: 
76. A: 
77. 

wijst naar kLeine geLe 
Legt kLeine bLauwe opzij 
wijst naar kLeine bLauwe opzij, wijst naar bodempLaat 
wijst naar bLokken opzij, wijst naar kleine geLe 
pakt kLeine rode en kLeine bLauwe, Legt ze op de bodempLaat 
wijst naar kLeine bLauwe, dan naar kLeine geLe 
Legt kLeine bLauwe op kleine geLe 
maakt 'nee'-gebaar, wijst naar bodempLaat 
Legt kLeine bLauwe op bodempLaat 
wijst naar kLeine geLe, wijst naar opzij 
wil kLeine geLe verwijderen 
wijst naar opzij 
verwijdert kLeine geLe, Legt 'm met kLeine bLauwe en kLeine rode opzij 
wijst naar kLeine bLauwe opzij, wijst naar bodempLaat 
pLaatst kLeine bLauwe 
wijst naar groene glijbaan, wijst opzij 
verwijdert groene gLijbaan, Legt hem opzij 
wijst naar kLeine groene, wijst opzij 
verwijdert kleine groene, Legt hem opzij 
wijst naar bLok met geLe en bLauwe erin opzij, wijst naar pLaats in bouwwerk 
pakt bLok 
wijst naar kLeine bLauwe in bLok 
haaLt kLeine bLauwe eruit, wiL bLok pLaatsen 
wijst naar links 
pLaatst bLok 
'OK', wijst naar kLeine geLe, wijst opzij 
verwijdert kLeine geLe, Legt hem opzij 
wijst aantaL blokken aan, omspannende beweging, wijst naar bodempLaat 
draait rondje boven bLokken 
draait rondje boven blokken, wijst voor- en achterkant aan 
haaLt bLokken eraf 
wijst naar bLauwe en geLe in het bLok 

de<<de twee blau<<<<onderste blauwe, en alles daar bovenop apart ( B: haaLt 
gedeeLte Los en Legt neer, Legt overige op oorspronkeLijke pLaats) 
ok 

wijst naar Lange rode en naar links 
wijst naar Lange rode en opzij 
verwijdert Lange rode, Legt hem opzij 

haa<haal bl. 4x2 

pakt bLok opzij, toont het 
wijst naar Lange bLauwe in dit bLok, wijst naar pLaats in bouwwerk 
Legt het he Le bLok daar neer 
'nee' -beweging 
v<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<neem bl. 4x2 

78. A: wijst naar Lange bLauwe 
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79. B: pakt bLok op, pakt bLauwe vast 
80. A: wijst emaar, maakt wenkende beweging 
81. B: verwijdert bLauwe 
82. A: wijst pLaats aan waar het moet komen 
83. B: pLaatst bLok 
84. A: wijst naar Lange rode opzij 
85. B: pakt Lange rode 
86. A: wijst naar pLaats in bouwwerk 
87. B: pLaatst Lange rode 
88. A: 'OK', wijst naar blok opzij, wijst naar pLaats in bouwwerk 
89. B: pakt bLok en pLaatst het 
90. A: 'OK' 

91. A: neem bl. 

92. A: wijst naar Lange bLauwe opzij 
93. B: pakt Lange bLauwe 
94. A: wijst naar pLaats in bouwwerk 
95. B: pLaatst bLok, 
96. A: 'OK' 

97. klaar 

98. klaar 
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Dialoog 3 - deel 1 

1. A: g<boi, bwr <<<<bet bouwwr<erkk ziet eruit al een soort kruis, ofzo. Ik <<<Het is 
vier lagen boof<g. lk zal met bet eerste b<<<<<<<<<<<<de w<eerste laag 
beginnen. 

2. Het eerste blok is een blauwe blok, zes lang en 2 breed. ( <De posisi<<tie is . .ik zal 
bet aantg<al noppen tellen van bet groene ding .. zes noppen van links en <<<Onee 
5 nip<<oppen f<van links en zes van onderen vandaan. 

3. B: is dit goed zo 

4. A: nog een kwart slag naar recbts g<draaen<<ien,Nu nog 1 nop no<aar links toe. 
Goed <. 

5. tweede blok is groen, 4 lang en 2 breed. en bet ziet<<<<mpe<<<moet bo<<acbter 
bet blauwe blok (soort l<L) ik teken bet.. 

6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. B: 

Blo<auw blok ( o k<ik kan niet omhoog in bet scberm ... 

. .... Groen 
Blauw .. 

Nu j<nog 2 naar links en dan kw art slag k<draaien Ja! 
Goed 

nu een rood blokje, 2 bij 2. 
Die moet naar<st bet groene zodat we een soort cirkel krijgren<<<en. dus 

dit snap ik niet, oe<<moet die links of d<recbts van de groene en er belamaal 
aansluiten 

14. A: links en aanl<sluiten JA! 

15. nu een geel blok, 4 lsn<<ang 2 breed en die moet l<recbts vzn<<an de groene in 
dezelfde lijk<n als de rode. Nu nog een<<<<<<<JA! 

16. Goed 

17. Nu een kleine gele, 2 bij 2 

18. Die moet onder de<<<<r de g<grote gele en dan zo <<<een L vormen op zijn 
kant.. .. JA! 

19. De laatste van de le laag: Een rood blok, 4 lang 2 breed 

20. Die moet net als de groene staan<n, maar dan 2 nog<ppe<e<<<<<<<boven de gele 
JA! 
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21. goed 
22. @<2 e laag 

23. een klgoed 

24. @<2 e laagein rood blokje, 2 ni<<bij 2 moet op het linie<<ker uiteindel< van de 
blauwe blok 

25. B: 

26. A: 

27. B: ssorry maar mijn scherm doet het niet meer 

28. A: zie je n<dt<it????????????????????? 
29. ja ... heb je het rode blokje? 

30. lukt 't? 

31. B: als ik moet n<antwoorden dan moet je me even de beurt geven. Toch snap ik het 
niet helemaal, want ik vroeg om de g<beurt en dat kwam kennelijk niet over 

32. A: Datj<zou toch moetn<en werken .... Vraag nu een <s de beurt .. 

33. B: ja nu wel dus laten we maar verder gaan 

34. A: 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 
40. 

41. 

Okw,<<wm,<<<w<e, een klein rood blokje, 2 bij 2. Moet op het linkerui<< 
i<uiteinde van het blauwe blok.JA! 
Nu nog een geel klein blokje erop. 

JA 

Nue< een ander soort blok, er zit een schuine kant aan en het is blauw. Die < moet 
boven ov<<<op de gele 
Kwart <slag draaien naar bl<eneden toe. JA 

Nu een groen klein blokje eronder plakken. 
OKE 

Nu ee<<nog zo'n groen blokje pakken en die op de naad van het grote blauwe blok 
en de groene 4 bij 2 blok plakken. EROP 

42. JA!!! 

43. Nu moetje een 4 bij 2 geel blok pakken en die voor <<r drie kwart op < ... even 
anders ... die moet over het kleine rode bloken (erop dus) en nog over 1 kolom 
nopen van de groene .... 1 nop naar links graag.JA! ! ! ! ! ! 

44. Nu een blauw klein blokej<<je op die<<di<<ie gele vann<<<<links aan het 
e<uiteinde . .JA! En dan nog een gl<<l<kleine gele daarbovenop. 
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45. Nu gaan we d<naar de l<rechterkant van het ba<ouwwerk .. 

46. Pak een klein roof<d blokje, en plaats dat op de lange gele blok rechts aanh< het 
uiteidne.<. JA! 

47. En daar een glijbaanachtige k<groene blok bovenop. 

48. B: moet de glijbaan naar recht links ov<f andera<s? 

49. A: naar rechts wijzen. 
50. Dus <<<<lA! ! 

51. Nu nog een blauw blokje pakken en die op de onde<<<<<<<<<<half op de 
onderste 2 noppen pl<<van het kleine gele bn<<blokje plaatsen .. Du 

52. B: ik neem aan een klein blw<auw bli<okje 

53. A: Ja 
54. 0, oeps, bijna goed. ik bedoelde de onderste s<twee noppen van de gele JA ! ! ! ! ! 

55. nu gan <<an we naar boven toe .. 

56. pak een blauw klein blokje en <<<< en plaats die op het ene<ige gele stuk j<dat je 
nog kunt...jA! ! ! 

57. Eb <<n zet en<r een gore<<<roene kleine bovenop 

58. Nu <<<pak j<nu een lange blu<auwe blok 4 bij 2 en plaat <s die ... De <<<boven op 
de achterste rode blok van de le laag, maar dan<<<<<<< 

59. Nog een kwart slag draaien en .. nu 2 <<3 noppen naar achteren toe zodat die er 
jA!!!!! 

60. Nu wordt het wiebelig: Pak enn<<en roog blok b<van 3 b<bij 2 <<2 neee $<4 bij 
2 ............... . 

6 I. Rood 4 bij 2 ... 

62. B: nu snap ik wle<<elk blokje ik moet hebben, maar wat moet ik ermee doen 

63. A: Zet deze op de blauwe achterste eh ... kwart slag draaien en helemaal links in het 
midden ... 

64. Dus nu 2 noppen naar voren toe ... eh .. nog 1.. 

65. nog 1 nog<p naar voren (dso<<<sorry) 

66. JA!! 

67. Even nog iets, er si <<<is iets fout gegaan. Wil je de twee blokken in het midden 
(groen en blauw opelkaar <) e<verplaatsen naar achteren toe. JA ! ! 
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68. Nu nog een go<reon <<<<oen klein p<bloke<je op die net verplaatste groene en de 
lange rode plaatsen? 2 noppen froo<<<<rood en 1 green .. < 

69. JA!! 
70. nu nog boven o<<op de g<rode de d<rode blok met schuine kant plaatsen. De 

schuine kant naar links toe en bet blok helemaal naar achteren toe ( 4 noppen rood) 
JA!! 

71. En e<als laatste een gele<<el blokl<je op deze rode.< schuine. 
72. K:A<<LAAR 

73. !!! 

74. B: dit zijn 5 lagen i<i.p.v. 4 

75. A: Foutje .... 
76. sorry 

77. B: oke moet er nu nog meer gebeurt<en 
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Dialoog 3 - deel 2 

1. A: ja, bet tweede on twerp ligt nu naast me .. even kijken boor ... 
2. lj<<< 

3. Oke, pak bet <<<<de k<gli<ijbaab <<n groene er maar vanag<f. Die bebben we 
niet meer nodig (B: verwijdert groene gliJbaan) 

4. pak nu bet blauwe blokje van <daar <<<<<<<<wat erbij was en wissel 
d<<<<<<<<e<z<deze moet op de b<plaats komen van bet gl<ele blokje waar 
bi<<e<bet op rust. De gele gaat we<eg .. 

5. B: bet blauwe blokje dat erbij wea<<as, waar bij wlke<<<elke bedoel je en welk geel 
blokje? 

6. A: recbts onder zie je een blauw blokje (B: verwijdert kleine blauwe) en dat 
r<<<<<dat moet op de plaats van dat gele blokje komen ( <(bet gele dan<t onder die 
blauwe zat) (B: verwijdert kleine gele, plaatst kleine blauwe) JA! ! ! ! 

7. OKE, we gaan nu bovenin wek<rken ... 

8. pak bet gele l<blokje dat belemal<al acbterin belemaal bovenop die rode 
d<scbuine ... (B: verwijdert kleine gele) JA! Oke En pak ook bet groene o<blok<kje 
dat onder <<<<<<voor de <<ie scbuine te vinden is (2 noppen eronder,< .. ) 

9. B: verwijdert kleine groene 
10. A: OKWE~!~ 

11. pakju <<<nu een blauw blokje (B: pakt kleine blauwe) en plaats dat met 2 noppen 
op de g<rode en 2 <<1 op de groene (B: doet dit) JA! ! 

12. OJEE, er is daar nog ma<eer verant<dert ... <<<<d ... Ab, ik zie bet. Helemaal 
acbteraan rust een groot blauw blok op <<<OP een groot rood blok. Die twee 
moeten verwissele<<<<<<<<<<<<<je w<verwissl<elen. 

13. B: doet dit 

14. A: Wb <<<En er komt nog iets bij: beb je een groot blauw blok van 4 bij 2? 

15. B: (kijkt in de voorraad) ja die beb ik 

16. A: plaats dat in de vorm van----- tegen bet b<acbterste balu<<<lauwe blok (van laag 
1) aan. r 

17. B: in welke lijn onderaan of belemaal bovenaan 

18. A: b 
bbbbb 
b 
<n<bbbb 
b 

19. ogzo<<<fzo .. 
20. dus naar recbts toe (B: plaatst Lange blauwe) JA!!!! 
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21. Dat zit goed nu .. gaan we naar links <<<<<<voren links toe .. 

22. h<plaats een klein rood p<blokje (B: pakt kleine rode) naar<<<<of <<<voor de 
helft naar <<<<<(naar voren) op het open blauwe ge<<gedeelte van het grote 
baluw<<<<lw<auwe blok \ (B: pLaatst kleine bLauwe) 

23. 1 <2 noppen naar links toe. 
24. B: verpLaatst kleine bLauwe 
25. A: JA!!! 

26. nu nog re<<links achter .. 

27. pak het grote gele blok met wat erop ligt weg ... 
28. B: verwijdert geLe en bLauwe 
29. A: plaat<<<<ak nu een gele glijbaan blok (B: pakt geLe gLijbaan) en plaats dan<t 1 nop 

achter het kleine rode blokje (B: pLaatst geLe gLijbaan) 

30. Nee op het groene gedeelte (de bodem) en dan met de glijbaan naae <<r achteren 
toe. 

31. B: draait geLe gLijbaan een kwartsLag 
32. A: en nu na<og 1 nop naar links (B: verpLaatst geLe gLijbaan) en 1 nop naar achteren.< 
33. B: verpLaatst geLe gLijbaan 

34. A: JA!! 
35. half oph< het rode blokej<<je, tegen de glijn<baar <<n AAn 
36. B: pLaatst Lange groene 
37. A: kwart <slag draarien (B: draait Lange groene kwartsLag) JA!!!! 

38. nu nog als laatste(hoop ik) ee<<twee blokje <s (kleine gle<<l 
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Dialoog 4 - deel 1 

1. A: 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 

29. 
30. 

31. 
32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

37. 
38. 

fhfgh<<<<<fghfghf<<<<<<<<<neem het grote blauwe blok 
begin linksonder, vijf punter<n links, 6 omhoog 
andersom! 
ok 
lang groen blokrechts boven het blauwe 
niet erop maar erboven anderrsom ok 
vierkant rood blokje links v<boven naast de groene 
ok 
prima 
geel blok op rood en groen 
een naar links 
ok 
hierop aan de linkerkant: 
1 vierkant blauw 
2 vierkant geel 

eentje maar ! ! 
ok 
links op bet blauwe blok 
1 vierkant rood 
2 vierkant geel 

ok 
groen vierkant op de grens blauw/groen 
ok 
pak het blauwe vierkant met afdak 
bier komt een vierkant groen onder 
nee een nieuwe 

eentje opschuiven 
ok 

ok 
dit gaat sneller he 

lang geel blok 
vierkant geel 
vierkant blauw 

vierkant rood 

vierkant blauw 

sorry, lang rood 

ok 
lang blauw 
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39. nee 
40. naar boven 

41. erop met 2 punten 
42. 1 naar links 

43. ok 
44. blauw vierkant 

45. groen vierkant 

46. groen afdak 

47. ok 
48. grtoen 

49. opnieuw 
50. groen vierkant, geen af 
51. ok 

52. nee die weg 

53. vierkant l naar boven 

54. ok 

55. sorry, fourt<tje 
56. groen staat goed maar eerst: 
57. rood groot 

58. ok 
59. exact 
60. rood af dakje 
61. geel vierkant 
62. ok klaar 

63. bree 

64. A: even wachten ... 
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Dialoog 4 - deel 2 

1. A: breek alles af op de groten in de onderste laag na 
2. B: doet dit 
3. A: vervang rood door blauw (B: doet dit, er is maar 1 rode) 
4. het kleine rode vierkant terug (wijst plaats aan, B: plaatst) blauw vierkant 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

IO. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 
24. 

25. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

30. 
31. 

A: 
B: 

A: 

A: 
B: 

A: 

A: 
B: 

A: 

A: 
B: 

A: 

A: 
B: 

A: 

B: 
A: 
B: 

A: 
B: 

A: 
B: 
A: 

B: 
A: 

B: 

wijst plaats aan 
plaatst het 

rood vierkant 

wijst plaats aan 
plaatst het 

rood vierkant 

wijst plaats aan 
plaatst het 

nog een 

wijst plaats aan 
plaatst het 

geel 4 

wijst plaats aan 
plaatst het 

b<groen vierkant onder blauw afdak 

plaatst kleine groen onder ronde blauwe 
wijst plaats aan 
plaatst het 

blauw op geel 
neemt kleine blauwe op kleine gele die opzij liggen 

nee, de combinatie staat fout 
zet kleine blauwe en kleine gele anders op elkaar) 
opmeuw 
b 

raakt ronde blauwe aan 
raakt ronde blauwe aan 

die ja 
verzet blauwe ronde en kleine groene 

27 



32. A: blauw op (maakt draaiende beweging boven ronde blauwe en kleine groene) 
33. B: verzet ronde blauwe en kleine groene 

33. A: ok 
34. grtoen 4 

35. B: toont kleine groene 
36. A: wijst plaats aan 
37. B: plaatst kleine groene 

38. A: groen Jang 
39. 2 punten !! 

40. B: toont Lange groene 
41. A: wijst pLaats aan 
42. B: wil Lange groene plaatsen 
43. A: wijst naar plaats 
44. B: verzet Lange groene 

45. A: aNDERSOM 
46. MIDDEN 

47. A: wijst naar pLaats 
48. B: pLaatst Lange groene 

49. A: ok 
50. geel shuifje 

51. B: toont schuine gele 
52. A: wijst naar plaats 
53. B: plaatst schuine gele 

54. A: I rechts 
55. B: verplaatst schuine gele 
56. A: ok 
57. blauw 4 

58. B: toont kleine blauwe 
59. A: wijst naar plaats 
60. B: plaatst kleine blauwe 

61. A: 2 rechts 

62. A: maakt verplaatsgebaar naar rechts 
63. B: verplaatst kleine blauwe) 

64. A: ok 
65. geel 4 erop 
66. B: plaatst kleine gele 
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67: A: ok 
68. blauw 4 

69. B: toont kleine blauwe 
70. A: wijst naar plaats 
71. B: plaatst kleine blauwe 

72. A: groen 4 
73. erop 
74. B: plaatst kleine groene 
75. A: blauw lang 

76. B: toont Lange blauwe 
77. A: geeft plaats aan 
78. B: plaatst Lange bLauwe 

79. A: rood lang 
80. B: pakt Lange rode 
81. A: 2 ounten horiz ( wijst naar plaats) 
82. B: plaatst Lange rode 

83. A: ok 

84. let op (wijst naar lange blauwe) 

85. 1 omhoog 
86. B: verplaatst Lange blauwe 

87. A: lang rood 

88. B: pakt Lange rode 
89. A: wijst naar plaats 
90. B: plaatst Lange rode, kleine blauwe en kleine groene vallen eraf, toont ze 
91. A: wijst naar boven 
92. B: plaatst ze 

93. A: blauw 4 

94. B: pakt kleine blauwe 
95. A: geeft plaats aan 
96. B: plaatst kleine blauwe 

97. A: rood dakje 

98. B: toont ronde rode 
99. A: geeft plaats en richting aan 
100. B: plaatst ronde rode 

101 A: kJaar ! ! 
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Dialoog 5 - deel 1 

1. A: neem blauw balk 
2. balk komst lin<<<<<<t linksonder 

3. A: 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
IO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

7 ar<<< A<ST<tappen omhoog, 5 stappen vanlinks 
goed!!! 
rode b<kubus ol<<links op de balk 
goed 
gee<le ki<ugbus<<<<bus erop 
goed 
groene kubus heb<chten (vooraan<<<<<<<<FOUT 
FOUT 
wadh<<ct<hte << even met de groen <e kubus, 
wa<<new<em blauwe parabolische kubus 
juist 
plaats op gele kubus, met hoek vooraan 
juist 
groene kubus vasthect<hten aan deze blauwe 
nee onderaan 
juist 
grtoe<<<oen <e balk achter blwua<<<auwe in hoek van 90 
ji<uist 
groene kubus plaatsen op<<midden op blauwe en groene balk 
rode kubus 
gele balk 

een opschuiven 
n<<<e<< 
nee: een opschi<uiven naar links 

juist 
op gele <<<<<deze gl<ele balk een blauwe en gele kubus links er 
bovenop 
juist 
gele balk 
gele kubus 
v<blauwe kubus 

juist 
rode kubus 
groene parabolische kubus 
juist 

juist 
roe<de bo<alk 
blauwe en groene kubus op splitsing 
juist 
blauwe balk 
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43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 

53. B: 

54. A: 
55. 
56. 
57. 
58. 

59. 
60. 

een s<opschuiven 
links 
juist 
rode balk 
ok, maar een nva<<aar voor 
sorry achter 
naar ache<ter 
nog een 
naar acher<<te 
r 

naar achter kan niet, want blauw en geeel staan daar 

je hebt gelijk de blauwe balk maa<<oet nog een naar voor! 
sorry 
perfect 
groene kubus 
parabole kubus rood 

een gele kubus er bovenop 
volgens mij zijn we klaar 
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Dialoog 5 - deel 2 

1. A: rode b<kubus 

2. B: pakt kleine rode 
3. A: wijst pLaats aan 
4. B: plaatst kleine rode 

5. A: juia<st 
6. blauwe kubus (B: pakt kleine blauwe) v<<<<<<<en g<gele kubus (B: pakt kLeine 

gele) vooraan weg en gele vervangen door blauwegee<<< (wijst naar kleine geLe en 
kleine blauwe in bouwwerk) 

7. B: legt gepakte kLeine gele en kleine blauwe weg, verwijdert kleine gele en kLeine 
blauwe 

8. A: wijst naar vrijgekomen pLaats 
9. B: plaatst kleine blauwe en zet kleine gele erop 
JO. A: 'nee'-gebaar 

11. A: geel moet weg 
12. B: verwijdert kleine gele 
13. A: groene parabool ( B: pakt schuine groene uit voorraad) weg 

14. A: raakt schuine groene aan 
15. B: verwijdert schuine groene 

16. A: groene kubus vervangne door blauw 

17. A: raakt kleine groene aan 
18. B: vervangt kleine groene door kleine blauwe 

19. A: gle<<ele weg ( raakt kleine gele aan) 

20. B: verwijdert kleine gele 

21. A: even proefleider raadpelgen<<<<<kg<<legen 
22. ok we kunnen opniew van start... 
23. cou<nstructie voorloping wegnemens< (wijst aantal blokken aan 

24. B: verwijdert kleine blauwe 

25. A: samen!!! 
26. B: verwijdert ronde rode 
27. A: rode balk ook 
28. B: verwijdert Lange rode) 
29. A: blauwe balk vervangen door rode 
30. B: vervangt Zange rode door Lange blauwe) 
31. A: soor<<rry 
32. onderliggen rode balk v<eerst vervangne door bak<lauwe 
33. B: verwijdert 2 Lange rode, pLaatst Lange bLauw en Lange rode 
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34. A: en e<dan de roder <<o< 
35. ok maar rode een vooruit 
36. B: verplaatst Lange rode 
37. A: be<<nee boven op blauwe 
38. B: verpLaatst Lange rode 
39. A: ij <<<ok en u<nh<u 1 vooruit op blauwe balk 

40. B: wil Lange rode verpLaatsen 
41. A: wijst 
42. B: plaatst lange rode 

43. A: bal<<lauwe balknn<< 

44. A: wijst pLaats aan naast Lange blauwe 
45. B: wil Lange bLauwe verwijderen 
46. A: 'nee' -gebaar 

47. B: pakt Lange blauwe en plaatst deze 

48. A: nee een nieuwe 
49. owedw<<<<<perfect 
50. ro<<n<rode balk 

51. B: pakt Zange rode 
52. A: wijst naar plaats 
53. B: plaatst Lange rode 

54. A: bal<<lauwe kubus 

55. B: pakt kleine blauwe 
56. A: wijst naar plaats 
57. B: plaatst kleine blauwe 
58. A: wijst naast kleine blauwe 

59. een achter 

60. B: verwijdert kleine blauwe 
61. plaatst kleine blauwe 

62. A: j;uist 
63. rode pra<<arab. kubus 

64. B: pakt ronde rode 
65. A: wijst naar plaats 
66. B: plaatst ronde rode 

67. A: ok maar 180 om 
68. B: draait ronde rode om 
69. A: juist 
70. constur<<ructie weg (wijst 3 blokken aan) 

33 



71. B: verwijdert kleine blauwe en kleine gele 
72. A: raakt Lange geLe aan 
73. B: verwijdert Lange geLe 

74. A: 

75. B: 
76. A: 
77. B: 

78. A: 
79. B: 
80. A: 

81. A: 
82. B: 

83. A: 
84. 
85. 

86. B: 
87. A: 
88. B: 

groene balk dwars op rode kubus (wijst positie Lange groene) 

pakt Lange groene, wit deze verticaal plaatsen 
maakt paar wijsbewegingen in reactie op B '.s bewegingen 
pLaatst Lange groene 

h <<EN TWEE ACHTER 
verplaatst Lange groene naar achteren 
NEE OP KUBUS DWAR<<<WARS (B: verplaatst lange groene) JUIST EN U 
NOG<<<<<NU NOG 1 ACHTER(B: verplaatst Lange groene) NEE 

geeft plaats aan 
plaatst lange groene 

JUIDY 
JUIST 
PARABOLE GELE KUBUSG< 

pakt schuine geLe 
geeft plaats aan 
plaatst schuine gele 

89. A: GELE g<e<<<<<<blauwe en gle kub<<<<<<ele kubus (B: pakt kLeine bLauwe en 
kleine gele) boven 

90. A: wijst naar pLaats 
91. B: plaatst kleine blauwe en kleine gele 

92. A: op <schi<u<<<<<<l opshi<uiven naar rechts 
93. B: schuift kLeine bLauwe en kLeine geLe op 
94. A: volgens mij zijn we klaar 
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Dialoog 6 - deel 1 

1. A: pak de rode blok 

2. B: ja ja ghfhjuhjkiuhjiuj 

3. A: ik versta geen ghf .. 

4. 

5. A: 

6. B: shfdkhasdkfljh<<<<<<<<<<<<<<< 

7. A: pak het grrotste blauwe blok 
8. nu een groene middel 
9. kleine groene 
10. kleine rode 
11. middel gele 
12. kl blauwe 
13. kl gele 

14. kl rode 
15. daarop gele<<<<kl gele 
16. daaro op blauwe met f<kromming 
17. daar<<<<aan de onder kant w<een kl groene 
18. eeh 

19. een middel gele 

20. een <<<<<een kl gele 
21. een kl bl 
22. een kl rode 
23. een kl blau 
24. nee soo<rry een middel rode 

25. <nu een kl bl 

26. een kl groe 
27. een middel bl 
28. een middel rode 
29. een kl groe 
30. en kroo<mme rode 
31. een 
32. klei gele erop 
33. klaar 
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Dialoog 6 - deel 2 

1. A: 

2. B: 

3. A: 
4. B: 
5. A: 
6. 
7. B: 
8. A: 
9. B: 
10. A: 
11. B: 
12. A: 

13. B: 
14. A: 

15. 

16. A: 
17. B: 
18. A: 
19. B: 
20. A: 
21. B: 

22. A: 
23. 

24. A: 
25. B: 

26. A: 
27. B: 

we gaan de <<<bet blok veranderen volgens bet niewe bouwwerk 

ok 

neem bet kl gele blok (B: pakt kLeine geLe uit de voorraad) van de<<<<<<<< 
verwijdert kLeine geLe uit het bouwwerk 
prima 
vemdere<<<<<ander bet kl groen in een blauwe 
verwijdert kLeine groene, pLaatst kLeine bLauwe 
baal van die groep de rode rniddelste er onder uit 
verwijdert aantaL bLokken) 
ne de onderste 
verwijdert meer bLokken incl. Lange rode 
dat moet een balu<<<l worden 

pakt en pLaatst Lange bLauwe, zet andere Lange bLauwe erop zoaLs het eerst stand 
'OK' 

nog zo een graag 

wijst Lange bLauwe aan 
verwijdert toegevoegde bLokken, behaLve kLeine bLauwe en kLeine groene 
wijst naar pLaats naast Lange bLauwe 
pLaatst daar Lange bLauwe 
'OK' 
pLaatst af gehaaLde bLokken 

v<<< 
(wijst kLeine geLe enkeLe maLen aan) deze moet bl worden 

wijst kLeine geLe aan 
verwijdert kLeine geLe en kLeine bLauwe, zet kLeine bLauwe op pLaats van kLeine geLe, 
zet daar kLeine bLauwe op 
raakt kLeine bLauwe aan, maakt weggooigebaar 
verwijdert kLeine bLauwe, zet kLeine geLe voor in de pLaats 

28. A: gele wr<eg belemaal weg 
29. B: verwijdert kLeine geLe 
30. A: een rode jkl<<<kl 

31. A: raakt Lange geLe aan, met erop kLeine geLe en kLeine bLauwe, maakt 
wegwerpgebaar 

32. B: verwijdert bLokken) 

33. A: een middel groene 

34. B: pakt Lange groene 
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35. A: geeft plaats aan, regisseert B s bewegingen 
36. B: plaatst Zange groen 
37. A: 'OK' 

38. A: een kromme gel eravchter 

39. B: pakt schuine gele 
40. A: wijst plaats aan 
41. B: plaatst schuine gele 
42. A: 'OK' 

43. A: nu het stapeltje erop 

44. B: pakt kleine blauwe en kleine gele opzij 
45. A: wijst naar plaats 
46. B: plaatst kleine blauwe en kleine gele 

47. A: ee<ven v<controleren, geniet van de muziek 
48. er is nog iets fot<ut 

49. A: raakt ronde rode en kleine rode aan, maakt schuivend gebaar naar links 
50. B: verzet ronde rode 
51. A: herhaalt gebaar 
52. B: verzet ronde rode) 

53. A: beide een plaatje naar links 

54. B: welke beide 

55. A: de mid rode en kromme rode 

56. B: verwijdert ronde rode en kleine rode en wil ze naar rechts zetten 
57. A: wijst naar links 
58. B: verzet ronde rode en kleine rode naar links) 

59. A: nu de j<kl bl ook nog een naar linkd<s (B: verzet kleine blauwe) en een naar jou toe 

60. A: wijst en maakt wenkend gebaar 
61. B: verzet kleine blauwe naar voren 
62. A: maakt schuivend gebaar naar voren) 

63. A: nee een 

64. A: wijst kleine blauwe en ronde rode aan, maakt serie verplaatsgebaren 
65. B: verzet ronde rode en kleine rode en kleine blauwe 
66. A: 'OK' 

67. A: klaar is klaar<<ra. 
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Dialoog 7 - deel 1 

1. A: nou 
2. pak eerst een grote blauwe blok 
3. ja<<<nee 
4. b<nog groter 
5. ok 
6. hij moet met een van zijn hoeken 
7. op het zevende pinnentje van de hoek links voor 
8. en het zesde van linksok 
9. ok 
10. pak een kleine rof<de 
11. links op de blauwe 
12. ok 
13. gele van zelfde formaat 
14. ok 
15. op de rode 
16. blauwe met boogje 
17. ok 
18. op gele ok 
19. kleine groene 
20. ok 
21. moet oder blauwe hangen 
22. ok 
23. nu een middellam<nge groene 
24. ok 
25. ok 
26. een pinnetje naar links 
27. ok 
28. sorry 
29. ok 
30. ok 
31. een pinnetje naar rechts 
32. ok 
33. ok 
34. ok 
35. ok 
36. klaar 
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Dialoog 7 - deel 2 

1. A: 
2. B: 
3. A: 
4. B: 
5. A: 
6. B: 
7. A: 
8. B: 
9. A: 
JO. B: 
11. A: 
12. B: 
13. A: 
14. B: 
15. A: 

16. A: 
17. B: 
18. A: 

19. A: 
20. B: 

21. A: 

22. A: 
23. B: 
24. A: 
25. B: 

26. A: 
27. B: 
28. A: 
29. B: 
30. A: 
31. B: 
32. A: 
33. B: 
34. A: 
35. B: 
36. A: 

37. A: 
38. B: 
39. A: 
40. B: 

wijst naar kleine rode opzij, wijst naar plaats 
pakt en plaatst kleine rode 
wijst naar Lange gele, kleine blauwe en kleine gele, wegwerpgebaar 
verwijdert Lange gele, kleine blauwe en kleine gele 
wijst naar schuine gele opzij, wijst naar plaats 
pakt en plaatst schuine gele 
wijst naar Lange groene opzij, wijst naar plaats 
pakt en plaatst Lange groene 
wijst naar kleine blauwe in afgehaalde blok, wegwerpgebaar 
legt blok opzij 
wijst naar andere kleine blauwe opzij 
pakt kleine blauwe 
geeft plaats aan 
plaatst kleine blauwe 
raakt kleine blauwe aan, schuifgebaar naar rechts 

een naar rechts 
verplaatst kleine blauwe 
ok 

wijst naar kleine gele opzij, wijst naar plaats 
pakt en plaatst kleine gele 

foutje 

wijst kleine gele, kleine blauwe, Lange groene, schuine gele aan, optilgebaar 
verwijdert kleine blauwe, kleine gele en Lange groene 
maakt stoppend gebaar 
zet Lange groene terug, 1 positie naar voren 

nee 
verwijdert Lange groene 
een naar links 
zet Lange groene terug, 1 positie naar links 
de gelwe<<e ook 
verzet schuine gele naar links) 
ok 
zet kleine gele en kleine blauwe erop 
een naar rechts 
verzet kleine gele en kleine blauwe naar rechts) 
ok 

raakt kleine gele en kleine blauwe (rechts) aan, ajhaalgebaar 
verwijdert kleine gele en kleine baluwe 
raakt schuine groene aan, ajhaalgebaar 
verwijdert schuine groene en kleine rode die eronder zit, haalt kleine rode eraf, 
toont die 

39 



41. A: de rode terug 

42. B: plaatst kleine rode terug 
43. A: raakt kleine blauwe aan, raakt plaats aan 
44. B: plaatst kleine blauwe 
45. A: raakt aantal blokken aan, ajhaalgebaar 
46. B: verwijdert aantal blokken 

47. A: gele terug 
48. B: haalt Lange gele onder afgehaalde blok vandaan, zet die terug 
49. A: ok 
50. ok 
51. klaar weer 
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Dialoog 8 - deel 1 

1. A: je moet een blaue 1 

2. B: een bll;au<<<<<lauwe wat? 

3. A: ik was nog niet klaar. 
4. een blaue<w blok op 

5. B: ja sorry <, het gaa5t <<<t wat traag: ik ben waa<t ongeduldig 

6. A: opnieuw s<dus. een groot blauw blok op 5 nopjes 
7. van links en 6 nopjes van onder zetten. 

8. B: hoeveel nopje <sis het blauwe blok en moet-ie portrait of landscape? 

9. A: het blaue<we blok is 6 lnag en 2 breed. 
10. wat is portrait en landscape? 

11. B: nu ligt-ie portai<<rait 

12. A: dan moeit-ie landscape. 
13. kl opt niet. 
14. ok. 
15. plaats hierop een rood blok 2 bij 2 links,<. 
16. ok. 
1 7. hierop een gele van dezelf de maat. 
18. hierop een blauwe met een afgerond kant. 
19. ok hieronder een groene 2 bij 2 
20. ok. 
21. plaat <s een groen blok 4 bij 2 rechtsboven 'portrait'. 
22. niet erop maar erachtert<. 
23. ok. 
24. op de verbinding een groende <<<e van 2 bij 2. 
25. ok. 
26. bi<oven <<<<<<<links boven van }anger< groene een rode van 2 bij 2. 
27. nee. 
28. ok. 
29. hierover <heen een gele van 4 bij 2 
30. Sorry 1 naar links nog. 
31. ok. 
32. hier bon<<ovenbop <<<<<nop een baluwe van 2 bij 2 liks 
33. Hierop een gele van dezelfde maat. 
34. ok. 
35. Rechtsbovm<<wn lange groene landscape een gele van 2 bij 4. 
36. pak kleine gele van 2 bij 2. 
37. Blauwe van 2 bij 2. 
38. ok 
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39. Rose van 2 bij 2. 
40. een groene 1 bij 2 met 
41. ok 
42. ok 

43. Nu een rode van 4 bij 2 
44. Nu een blauwe van 2 bij 2. 
45. Eeen groene< er boven op. 
46. ok 
47. Nu een balauwe van 4 bij 2 
48. Eeen rode van dezelfde maat. 
49. Eeen<<n groene van 2 bij 2 
50. Een rode van 1 bij 2 + ronding. S 

51. B: ik beb geen groene<<<<<<rode van lx2 

52. A: Klopt bet moet . 
53. Gele erop. 

54. B: gele wat 

55. A: 2 bij 2. 
56. We zijn klaar 

57. B: te gek! 

58. A: beb je nog blokken over? 

59. B: ja, redelijk wat, ik denk dat ongeveer de belft op bet bro<<ord ligt 
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Dialoog 8 - deel 2 

1. A: lk heb een ander bouwwerk gekregen. Je moet nu een aantal blokken gaan 
veranderen. 

2. B: veranderen in bestaande bouwwerk 

3. A: ja. ww<eerst maar wat atbreken. 

4. A: wijst kLeine blauwe aan 
5. B: verwijdert kleine bLauwe 

6. A: Lastig boor die verschik<llen ! 

7. A: wijst plaats aan 
8. B: plaatst kLeine blauwe daar 

9. A. ee<<nee, een rode, soory. 

10. B: vervangt kleine bLauwe door kleine rode 
11. A: wijst op kleine rode en ervoor 
12. B: pakt Lange groene, Lange gele en Zange blauwe uit voorraad en toont die 

13. A: iets verplaatsen 

14. A: wijst op kleine rode en ervoor 
15. B: zet Lange groene op kleine rode 

16. A: nee. 
17. die roden< zit niet goed. (B: verplaatst kleine rode naar voren) Juist. 

18. A: wijst kleine gele aan 
19. B: pakt kleine gele vast 

20. A: vervang door een blauwe. 
21. B: vervangt kleine gele door kleine blauwe 
22. A: (raakt schuine groene aan) weg. 

23. B: verwijdert schuine groene 
24. A: raakt kleine groene aan 
25. B: verwijdert kleine groene 

26. A: vervang door blauwe. (raakt plaats aan) 
27. B: pakt en plaatst kleine blauwe 

28. A: (raakt kleine gele aan) weg. 
29. B: verwijdert kleine gele 
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30. A: wijst Lange bLauwe en Lange rode aan 
31. wisselen graag. 

32. B: shit 

33. B: wisseLt Lange bLauwe en Lange rode, houdt kLeine bLauwe over 
34. A: wijst pLaats aan voor kLeine bLauwe 
35. B: verzet terguggezette blok naar links, wil kleine bLauwe neerzetten 
36. A: wijst pLaats aan 
37 A: geeft pLaats aan 

38. A: een blauwe van 4 bij 2 

39. B: pLaatst Lange bLauwe 
40. A: wijst naar Lange bLauwe 

41. nee. ee<en naar achteren. 
42. B: verpLaatst Lange bLauwe 
43. A: ok. 

44. A: wijst kLeine geLe en kLeine bLauwe aan 
45. leg die even opzij. 
46. B: Legt kLeine geLe en kLeine bLauwe opzij 

47. A: wijst Lange geLe aan 
48. weg. 
49. B: verwijdert Lange geLe 

50. A: nu een groen portrait. 

51. B: pakt Lange groene 
52. A: geeft met gebaren in reactie op acties B waar hij moet komen 
53. B: pLaatst Lange groene 

54. A: hierachter een gele 1 bij 1 rond. 

55. A: wijst pLaats aan 
56. B: toont schuine geLe 

57. A: ok 

58. A: geeft plaats aan 
59. B: pLaatst schuine geLe 

60. A: ok. 

61. die die je opzijgelegd hebt. 
62. B: zet kLeine geLe en kleine bLauwe erop, maakt wenkend gebaar naar voren 
63. A: nee 
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64. A: wijst naar recht 
65. B: verplaatst kleine gele en kleine blauwe naar rechts 

66. A: ok. 
67. we zijn klaar. 

68. B: zeker weten: niet weer een nieuw bouwwerk 

69. A: ik heb nog niets gekergen ! 

70. B: en nu? 

71. A: weet 
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Dialoog 9 - deel 1 

1. A: wacht even <, ik heb nog geen bouwwerkje 
2. Begin maar eens ergens linksonder, 

3. B: welk blokje 

4. A: een blokje van 6 bij 2, blauw plaats je 5 posities van links en 

5. B: je bedoelt 4<<soory mijn fout 

6. A: 

7. B: en verder? 

8. A: 7 posities van voren; je plaatst er een rood blokje van 2 bij 2 helemaal links 
bovenop. 

9. trouwens, dat le blauwe blokje moet horizontaal liggen. 
10. Mooi zo, even tellen, momentje. 1-tje meer naar beneden. 
11. Juist 
12. Dat rode blokje zit goed zo. daar moet een geel blokje van 2 bij 2 bovenop. 
13. Juist. 
14. Daar bovenop zo'n typisch blauw blokje van 2 bij 2 met ee 
15. Ja<uist, is al goed. 
16. Alleen moet die schuin aflopende kant naar beneden. 
17. Goed, zo Truus. 
18. Daar moet nu een groen blokje van 2 bij 2 onder. 
19. D<Juist. 
20. Nu plaats je rechts van het blauwe blok een 4 bij 2 groen blok. 
21. Let wel niet<<<<<<l: niet helemaal rechts ervan maar rechts erboven. 
22. Ja, 2 posities naar links. 
23. Correct. 
24. Daar links van plaats je een 2 bij 2 rood blokje. 

25. B: aansluitend aan blauw of niet. 

26. A: Aansluitend aan g<<<<<<<<<<<<<<<<<Sorry <, niet aansluitend. 

27. B: hoeveel hoger? 

28. A: 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 
34. 
35. 

2 hoger. 
Juist. 
Nu plaats je een 4 bij 2 geel blokje bovenop dat rode blokje. 
4bij2. 
Nee, jij hebt een 2 bij 2. Het moet een 4 bij 2 blokje zijn en het moet midden 
bovenop dat rode bloi<kje zitten, dus 2 posi<<<<<<<<<<2 posities naar links. 
1 tje naar rechts. 
Juist. 
Nu moet op dat gele blokje een blauw blokje (2 bij 2) Links er bovenop. 
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36. Juist. 
37. Dar<ar bovenop moet weer een 2 bij 2 geel blokje. 
38. Het begint al ergens op te lijken. We plaatsen nu een 4 bij 2 geel bok<lokje 

horizontaal naar het go<roene blok. Dus gewoon op de grondplaat. 
39. Juist. 
40. Nu let<g jee< een 2 bij 2 geel blokje rechts voor dat laatst neergelege<de blok. 
41. Juist. 
42. Op het 4 bij 2 gele blok let <<g je rechts een 2 bij 2 rood blokje. 
43. Juist. 
44. Voor dat rode blokje komt een 2 bij 2 blauw blokje maar er moet wel een positie 

tussen zitten. 
45. U<Goed. 
46. Nu let <<g je op het rode blokje een laars-achtig groen blokje met het laarsje naar 

mij toe. 
47. Goed. 
48. By<<Nu pak je een 4 bij 2 rood blokje en plaatst dat vertikaar<l achter het 4 bij 2 

blokje op de grondplaat. 
49. Goed. 
50. n<Nu een 4 bij 2 blu<auw blokje horizontaal op dat rode blok maar met 

<<<<<<<<< .... 1 plaatsje naar achter. 
51. Juist. 
52. DS<an een 4 bij 2 roo b<<d blok vertikaal op dat blauwe blok <, links , juist. 
53. Daar komt een rood 2 bij 2 blokje met een schuin aflopende kant op. De schuine 

kant moet naar jou toe en op de achterste 4 postk<ities van het ... juist. 
54. Daar bo ve<<<venop een geel 2 bij2 blokje. 
55. Goed. 
56. Nu een blauw 2 bij 2 blokje op de 4 bij 2 gele blok en de andere helft op de bij 2 

rode blok . Dus op de 2e verdieping . 
57. Juist. 
58. Daar bovenop komt een 2 bij 2 groen blokje. 
59. Goeden nu nog een 2 bij 2 groen blokje dat de achter-linkse posti<<itie overlap 

heeft met het blokje eronder en de andere 2 met het 4 bij 2 rode blok. 
60. Bijna. 
61. lets naar achter. 
62. Ja, en nu nog 1 naar links. 
63. Even kj<ijken. volgens mij is het klaar, nu. Nee wacht nog een 2 bij 2 groen blokje. 

Daat<<t plaats je op het aa<llereerst b<<e blauwe blok. 
64. Ja, maar nu nog I plaatsje naar achter .. 
65. U<luist. Het is klaar. ! ! ! 

66. B: joepie 
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Dialoog 9 - deel 2 

1. A: 4 bij 2 blauw blok op positie 6, 
2. B: wijst Lange blauwe vooraan aan, wijst Lange blauwe achteraan aan 
3. A: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Op positie 14, 9 zit e<bij jou een 

4. B: 

5. A: 
6. B: 
7. A: 
8. B: 
9. A: 
10. B: 
11. A: 
12. B: 
13. A: 
14. B: 
15. A: 
16: B: 
17. A: 
18. B: 
19. A: 
20. B: 
21. A: 
22. B: 
23. A: 
24. B: 
25. A: 
26. B: 
27. A: 
28. B: 

29. A: 
30. B: 
31. A: 
32. B: 
33. A: 
34. B: 
35. A: 
36. B: 
37. A: 
38. B: 
39. A: 
40. B: 
41. A: 

geel 2 bij 2 blokje. Dat moet (B: telt posities en wijst kleine gele aan) 
e<(nee<<<<het erbovenzittende blauwe blokje zijn. 
gaat naar rechts waar kleine gele op kleine blauwe zit, verwijdert ze, zet kleine 
blauwe terug) 
Juist. 
zet kleine gele op kleine blauwe 
Nee dat gele moet weg. 
verwijdert kleine gele 
Ja. Het groene laarsje moet weg. 
verwijdert schuine groene 
H<Het blauwe bo<lok van 4 bij 2 op positie 
raakt lange blauwe aan 
Ja, dat moet er af. 
haalt Lange blauwe er tussen uit, zet rest terug 
Dat moet komen te liggen rechts naar h<<<st het rode 4 bij 2 blok. 
plaatst Lange blauwe 
Nee horizontaal. 
wil Zange blauwe verwijderen om te verpLaatsen, gedeeLte stort in) 
Geeft niet, we gaan verder. 
wil afgevallen blokken weer terugzetten) 
Wacht even. 
heeft alle blokken er weer opgezet 
Het ro<<< gele 4 bij 2 blok lag horizontaal. 
raakt Zange gele aan die onderop ligt 
Ja. 
haalt Lange gele eraf en plaatst horizontaal 
Juist. 
zet kleine rode, kleine groene en kleine blauwe bovenop Lange gele, houdt kleine 
rode nog vast 
Dat 2 posities naar rechts. 
zet kLeine rode naar rechts 
Ja. 
pakt kleine groene en kleine blauwe vast 
Die 2 ookja. 
verzet kleine groene en kleine blauwe naar rechts 
Jist<<<usi<<ist. 
wijst kleine groene vooraan aan, wijst kleine gele achteraan aan 
De groene eraf. 
haalt kleine groene eraf, dichtbij kleine gele 
Leg maa even opzij. 
legt kleine groene opzij 
E<Het groene blokje van 2 bij 2 (B: pakt kleine groene weer terug van opzij) op 
dat blauwe blokje van 2 bij 2 (B: wijst kleine groene op kleine blauwe aan) moet 
eraf. 
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42. B: 
43. A: 

44. B: 
45. A: 
46. B: 
47. A: 
48. B: 

49. A: 

50. B: 
51. A: 
52. B: 
53. A: 

54. B: 
55. A: 

56. B: 

57. A: 
58. B: 
59. A: 

60. B: 
61. A: 
62. B: 

63. A: 
64. B: 
65. A: 
66. B: 
67. A: 

68. B: 

69. A: 
70. B: 
71. A: 

72. B: 
73. A: 
74. B: 
75. A: 
76. 
77. B: 
78. A: 

verwijdert kleine groene 
Juist. Nu pak je het rode blok van 4 bij 2 en vervangt dat door eenzelfde blok maar 
dan blauw. 
verwijdert Lange rode, zet Lange blauwe voor in de plaats 
Nee, dat rode blok op de grond. 
verwijdert bovenste blokken en raakt Lange rode op de grand aan 
Juist, dat. 
verwijdert Lange rode, zet er Lange blauwe voor in de plaats, zet andere blokken 
er weer op) 
Het rode blok (B: raakt kleine rode aan) van 4 bij 2 op de le verdieping moet 
horizontaal liggen ( B: raakt Lange rode aan, draait het horizontaal, samen met 
blokken die erop zitten), nog 2 naar rechts en 1 naar achter. 
verplaatst geheel naar rechts en naar achter 
Soo<rry, nog 1 naar links. 
verplaatst geheel naar links 
Ja, nu moet dat horizontale 4 bij 2 blauwe blok (B: raakt Lange blauwe vooraan 
aan, raakt Lange blauwe achteraan aan) nog 1 positie naar beneden. 
verplaatst Lange blauwe 
Pak een 4 bij 2 rood blok (B: pakt Lange rode van opzij) en plaats dat op de blaats 
waar nu dat schuine rode ,<< blokje zit. 
gaat naar blauwe ronde, dan naar rode ronde, haalt rode ronde met kleine gele 
erop eraf, zet Lange rode neer, zet kleine gele erop 
Dat gele eraf. 
verwijdert kleine gele 
Daar moet dat schuine rode zitten ( B: plaatst ronde rode op Lange rode) met de 
schuine kant naar jou toe. 
draait ronde rode een kwartslag 
Nu een baluw 2 bij 2 blokje (B: pakt kleine blauwe) op positie .... 
wijst kleine blauwe aan, wijst kleine gele aan, wijst kleine blauwe onder kleine gele 
aan, wijst ronde blauwe aan 
Nee2< 12,11 
telt, raakt kleine rode aan, raakt kleine blauwe aan 
Nee iets naar links 
wijst kleine groene aan links van kleine blauwe) 
Half op dat gele 

er liggen toch maan 2 2 bij 2 blauwe blokjes is het datgen e<<e rechts bener\<<den 
of onder dat gele? 

Nee, je hebt er nog een bij je hand liggen op de tav<fel. 
pakt kleine blauwe opzij 
Die ja, die moet half op het gele 4 bij 2 blok ( B: legt kleine blauwe op kleine gele 
links) en hafl<<lf op het blauwe 4 bij 2 blok. 
plaatst kleine op scheiding andere kleine gele en kleine blauwe 
Correct. Daarbovenop een groen 2 bij 2 blokje. 
plaatst kleine groene op kleine blauwe 
Ja <. 
Daar een blauw blokje bovenop. 
zet kleine blauwe op kleine groene 
nog 1 positie naar links (B: zet kleine blauwe naar links) en 1 naar achter. 
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79. B: 
80. A: 

81. B: 
82. A: 
83. B: 
84. A: 
85. B: 
86. A: 
87. B: 
88. A: 
89. B: 
90. A: 
91. B: 

92. A: 
93. B: 
94. A: 
95. B: 
96. A: 

97. B: 

98. A: 
99. B: 
100. A: 
101. 

102. B: 
103. A: 

104. B: 
105. A: 
106. 
107. B: 
108. A: 
109. B: 
110. A: 
111. B: 
112. A: 

zet kleine blauwe naar achter 
Ja.Nu een rood 2 bij 2 blokje (B: pakt kleine rode) op bet vooa<raanliggende 
blauwe blik<<ok. 
plaatst kleine rode op kleine blauwe rechts 
Nee dat groet<<te. 
plaatst kleine rode op Lange blauwe vooraan 
Ja, 2 posities naar links. 
verplaatst kleine rode naar links 
Goed. Nu nog I naar voren. 
verplaatst kleine rode naar voren 
Ja. Het f<groete<<<te gele blok (4 bij 2 
raakt lange gele aan 
Ja, dat) moet daar weg 
verwijdert lange gele met kleine gele en kleine blauwe erop, zet kLeine gele en 
kleine bLauwe weer terug 
Er moet Nee. 
verwijdert kleine gele en kleine bLauwe 
Er moet een 4 bij 2 groen blok komen. 
pakt en plaatst Lange groene 
I po 

yboie<<<<<<boe lag dat ook alweer (wijst Lange groene aan) 

I naar links 
zet Lange groene naar links 
Ja. 
Dan pak je een geel laarsje ( B: pakt schuine gele) en plaatst dat met bet laarsje naar 
acbter acbter 
wiL schuine gele op Lange groene zetten 
<<<<<<nee op de grondpa<laat (B: wil schuine gele achter Lange groene zetten), 
ja ga door. 
zet schuine gele achter Lange groene 
Daar ja. 
Nu een 2 bij 2 blauw blokje 
pakt kleine blauwe, wil het op schuine gele zetten 
1 naar recbts. 
zet kleine blauwe naar rechts 
Ja. en daaa<r een geel 2 bij 2 bovenop. 
pakt en plaatst kleine gele 
Ja.Even kijken, momentje .... Klaar .... 
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Dialoog 10 - deel 1 

1. A: 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 

hoi, je hebt een blUW BLO<<<<<<auw, groot blok nodig, 
Ja. 
en die moet vertikaal links 
ja.<<<ja. 
\je hebt ook 4 klwei<<<eine groene blokjes nodig. 
en 4 kleine gele 
drie kleine blauwe. 
een middegrote blauwe 
twee klwin<<<eien<<ne rode 
sorry, drie kleien<<ne rode 
een kleine rode moet op de grote blauwee, achter. 
Ja. 
dan, daarop een kleine gele. 
ja. 
dan een gekke blauwe, waaronder. ja. 
die moet op de gele. 

Ja 
daaronder een kleine groene. 
een middelgrote groene, komt naast<<<<<horizontaal naast de n<blauwe. 
hele m<<<<<<twee naar onder. 
Ja. 
half op de blauwe en half oop de groene komt eenn< klweine groene. 
ja. 
dan een kleine rode naast de groene, de <<<<<, de andere groene. ! 
De hoek om. 
Ja. 
dan half op de groene en de kleine rode komt een middelgrote gele 
.hij steekt i<een uit. 
de ander<<<<<<<<aan de kortste kant.nee niet draaien.een naar voren. 
ja.,< 
dan daarop een kleine blauwe en een kleine gele. 
aan hey<<et eind van de middelf<grote gele. 
Ja. 
dan aan het andere eind van de middelgrote groene komt een middelgrote gele, 
net als de middel<<<<<<kleine rode. 
Ja. 
dan de hoek om een kl;eine gele.and 
Ja. 
aan het eind van de middelgrote gele komt een kleine rode.er boven op, sorru<y. 
Ja. 
daarop een gekke groene, met een . 
Ja. 
Ja. 
op de kleien<<ne gele komt een kleine blauwe, die steekt een an<ndere kanr<t, 
nog de andere kant. 
Ja. 
aan de andere kant van de middelgrote gele komt horizontaal een middelgrote 
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rode. 

46. ja. 
47. daa<<<<<, alleen twee hoger. 
48. Ja. 
49. half op de gele en de rode, eem<n kli<eine blauwe. 
50. ja. 
51. daarop een kleine groene. 
52. ja. 
53. aan het eind van de robe komt op<<<<<<<<<<<<<<<dde grote rode, erop komt 

een middelgrote blauwe. 
54. verja, alleen een naar rechts. 
55. ja. 
56. daarop komt een middelgrote rode.andersom, horizontaal.. 
57. ja, alleer<n , een omhoog en a<een naar links. 
58. Ja. 
59. nu half op de rode en de kleine groene een kleie<ne groene. 
60. ja. 
6 l. ni<u aan de andere kant van de rode een kleine rode, met daarop een lkliene gele. 
62. ja, nee een naja. 
63. ja, klaar! 

64. B: dank u 
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Dialoog 10 - deel 2 

1. A: da<<hoi, ik hb<en<b nu weer een andere gekregen.dus je moet deze veranderen. 
2. h<g<< 
3. we beginnen bij de grote blauwe. 
4. B: wijst kleine bLauwe rechtsvoor aan 
5. A: wijst Lange bLauwe aan 
6. B: wijst Lange bLauwe aan 
7. A: daar op staa<<<<<, moet een kleine rode .. 
8. B: wit kleine rode op ronde bLauwe bovenop Lange blauwe zetten 
9. A: oh, sorry, eerts moet dat rare bouwwerk (B: wijst naar ronde blauwe) een 

kwartslag draaien. 
10. maakt draaibeweging boven ronde blauwe, kleine gele, kleine rode (torentje) 
11. B: draait torentje 

12. A: ja. 
13. nu de rode er naast 
14. B: zet kleine rode neer 
15. A: w<een naar links. 
16. B: verplaatst kleine rode naar links 
17. A: nu de rode op de grond. (raakt Lange rode aan) 
18. de gele moet daaraf. 
19. B: haalt Lange gele met erop kleine bLauwe en kleine gele eraf 
20. A: Ja. 
21. er op moet een middelgrote groene, 
22. B: pakt Lange groene 
23. A: horizontaaleen naar boven, .. ja. 
24. achter de groene een rare gele. 
25. B: pakt schuine gele 
26. A: net zoee 
27. B: wil schuine gele plaatsen 
28. A: ja. 
29. wijst plaats aan 
30. B: plaatst schuine gele 

31. A: ja 
32. aan de anja.g<half op de rare gele en de groene moet een kleine blaue<we en 
33. B: pakt en pLaatst kleine bLauwe, wil kleine gele erop zetten 
34. A: een naar onder. 
35. B: verplaatst kleine blauwe naar onder 
36. A: ja. 
37. daarop een kleine gele. 
38. B: plaatst kleine geLe erop 
39. A: ja. 
40. de kleine gele, naast de ander4e gelke moet weg. 

41. B: wijst kleine gele vlakbij vorige blok aan 
42. A: wijst bedoeLde kLeine gele aan 
43. B: verwijdert kleine gele met kleine bLauwe erop 
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44. A: 
45. B: 
46. A: 
47. B: 
48. A: 
49. B: 
50. A: 
51. 
52. B: 

53. A: 
54. B: 

55. A: 
56. B: 
57. A: 
58. B: 
59. A: 
60. B: 
61. A: 
62. B: 
63. A: 
64. B: 

65. A: 
66. 

daar komt een kleine blauwe. 
zet kleine hlauwe terug 
da gekke groene moet er ook af. 
verwijdert schuine groene 
de rode op de grond, moet . 
raakt Lange rode aan 
Ja 
moet een blauwe zijn. 
verwijdert eropliggende hlokken en Lange rode, zet er Lange hlauwe voor in de 
plaats, zet andere hlokken terug 
aan die blauwe komt een middelgrote blauwe. 
pakt Lange hlauwe na andere hlokken weggehaald te hehhen, plaatst deze naast 
Lange hlauwe 
er ja, maar dan evenwijdigan naast de gele. 
wil Lange hlauwe naast schuine gele zetten 
wijst andere gele aan 
plaatst Lange hlauwe horizontaal 
draaiend kwartslag gehaar 
draait Lange hlauwe kwartslag, zet hem rechts naast Lange hlauwe 
wijst plaats aan 
wil Lange hlauwe plaatsen 
wijst naar rechts 
plaatst Lange hlauwe, zet afgehaalde hlokken neer 

Ja. 
de blauwe. (raakt Lange hlauwe aan) moet een rode zijn. 

67. B: verwijdert Lange hlauwe, wil Lange rode plaatsen 
68. A: wijst naar haven 
69. B: plaatst Lange rode i positie naar haven 

70. A: Ja. 
71. de <rode er dwars op, moet een<<<een naar boven. 

72. A: 
73. B: 

74. A: 
75. B: 
76. A: 
77. 
78. B: 
79. A: 
80. B: 
81. A: 
82. B: 
83. A: 
84. 

raakt Lange rode aan 
verwijdert hlokken die er op staan, verplaatst Lange rode, zet hlokken terug 

de gele moet er 
verwijdert kleine gele 
Ja. 
eraf. en de rode moet een gekkk<e rode zijn. 
verwijdert kleine rode, plaatst schuine rode in de plaats 
ja. a<=<<j<kwartslag draaien. 
draait schuine rode kwartslag 
halve slag. 
draait schuine rode halve slag 
Ja. 
kleine groene moet een blauwe zijn. 

85. B: wijst naar kleine groene 

54 



86. A: wijst naar kleine groene 
87. B: verwijdert kleine groene, plaatst kleine blauwe 

88. A: ja. 
89. een naar boven. 
90. B: verplaatst kleine blauwe naar boven 
91. A: Ja. 

K.l;aar<<<<aar! 

92. B: rnijn dank is wederom verpletterend. 

93. A: graag gedaan 
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