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5CENE I. OP SCHOOL

lFEslíd I Het decor (ze ook de handleidtng) kan eenvoudig blyuen. Achter
op hetpodium is een deur waar spelers doorheen kunnen. Dit

kan ook een opening in het achterdoekzln. Er staat een tafel met
gelui ds appara tuur. WI4ILY (de gel ui dstechni cus) zt da a r a chter. Na a st
hem op de grond zt HEIiIUIE (cameraman/-wouw). In een uan de Ítoeken
staat een grote prullenmand ofpedaalemmer. Achter op het podtum staat
een (rol) stoel.
Meester KO KLAI/ERS en jufrouwDINYDRUfTERkomen op. KLAWRS
is superzenuwaclttig: htj gaat met zin handen door ziin haar en kíjkt om
zch ]teen. DRUITERis juist heel lalm. Ze heefr een tasje bU zch. Voor op
hetpodium ligÍ een microfoon. I{.AI/ERS tikt hard op de microfoon. Het
irritante 'tok-tok-geluid'klinkt. HEIIIIIE rtLmt alles uanachter zijn tafeltje.

Htj mag gedurende de hele musical bltjuen frlmen (mísschien ook wel echt).

(tegen Walll) Doet-ie het wel?

Tuurlijk, meester.

Het is belangrijk dat er niks fout gaatvandaagt

Weet ik, meester.

KLAWRS tikt nog een keer hard op de mícrofoon:'Tok-tok'. DRLIITER
gebaart dat zi.J wat wil zeggen. KLAWRS geefr haar de mícrofoon.

Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond,
allemaal.

Qtakt microfoon)Het is vandaag een belangrijke
dag, want we gaan... boeha. .. (begint te srul<ken)

KLAWRS haalt uit ziin broelruk een rmt uiezíge zakdoek HEI UE komt
dichterby om alles beter te kunnen filmen. Hij 'zoomt' in op Klavers.

KLAVERS

WALLY

KLAVERS

WALLY

DRUITER

KLAVERS

DRUITER

KLAVERS

Gaat het?

(rustiger)Eh, ja... dank je... (snuit overdreven
hard zijn neus) Het is vandaag een belangrijke dag.

Want we gaan afscheid nemen van groep 8. ..

boeha. .. (begint weer te snikken)
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DRLUTERpakt een doos tissues uit haar tas. De doos is bgna even groot
als haar tasje. ^k geefr een tissue aan IJ-AWRS. IJ,AWRS geefr zjn weze
zakdoek aan DRUITER

DRTIITER Rustig maar, meester. Het komt allemaal goed.

Nu zet DRUITERpas wat ze in haar hand heefr. k hlld met een uies
gezcht naar de gebruikte zkdoek en stopt ltem in haar tasje. KI-AWRS
pakt een tissue. Hy snuitnu nog harder en rutgebreider z{n neus. I{í Wkt
euen rond, en geefr dan de gebruikte tissue weeÍ aan DRUUER Zi kijkt
verbaasd, en stopt dere akdoek uiteindelijk ookmaar n Ítaar tasje.

KLAVERS

DRUITER

KLAVERS

DRI]ITER

KLAVERS

DRI-IITER

KLAVERS

DRIIITER

KLAVERS

(srtk\ Het was zo'n gewéldige groep 8 dit jaar!

(k1ik4 Maar we gaan niet alleen afscheid nemen...
(enthousiasf Neehee! We gaan ook feest vieren
vanavond!

(niet meer emotioneel, nu gestessf Oh ja! Daar
moeten we ook nog veel voor doen! We moeten de
zaalnog versieren... \Me moeten nog eten en
drinken klaar zetten... we moeten ruogzo veel doen!

Sttttt! (legt uinger op lippen, onderbreekt Klavers
enthousias)Enwe hebben straks ook nog de
hekking van de loterij !

(gestresst) Oh ja, dat komt er ook nog bij. 'We

moeten nogzo veel doen! Wie heeft dat allemaal
verzonnen? Het is hier trouwens toch geen casino!

Nou, de opbrengst gaat geheel naarhet feest van
groep 8 ! Dus doe maar even rustig, meester!

Rustig? Dat kan helemaal niet. We moeten rLogzo
veel doen! Slingers ophangen... tafels klaar
ze,tten...

Sttttl (uinger op ltppen, onderbreekt weer)Het
komt allemaal goed... Rustig, meester Klavers!_,

Maar als 't misgaat, kijken ze mtj erop aan, hè!



DRLIITER (tegen publiel) Heeft iedereen zíjnlot bij de hand?

HET PTIBLIEK laat hun l<aarfi'es zien. Alleen IJ-AWRS schudt zjn hoofr.

JUF DRUITER draait zich om en verlaat het podium. KLAI/ERS bfift
staan. Hij houdt nog steeds zjn lnie uast. HEM'IIE komt weer met zf'n
cameÍa en zoomt in op KLAWRS' Imie.

DRUITER

KLAVERS

DRTIITER

DRIIITER

KLAVERS

DRTIITER

KLAVERS

DRTIITER

(tegen Klavers) Heb jij niet?

(ouerdreven gestresst) Nee, ik heb geen lot. Ik doe

niet mee... geen tijd voor... ik moet nog zo veel
doen! Ik... ik. ... (Klauers grijpt naar z'n lmie)

Maar nu eerst. .. gaatgroep 8 zingen en spelen.

Jullie aandacht voor: Pech - nummer 13 !

(tegen Klauers) Komje? Dan kunnen we beginnen!

(in panie$ Ik wil wel.. . maar ik kan niet. .

H1j zit op slot.

Ik help je wel.

Kun je wel de cowboy doen?

(verbaasd) Eh. . . de cowboy?

(doet ruchtjes voor) 'Yiha!' Weet je nog wel?

(gestresst) Oh ja. . . dàt mo-et ik óók nog doen!

(slaat handen voor ogen) Ik moet zo véél doen... !

Benje erklaar voor?

(verbaas$ Waarom niet?

DRUIIER loopt terug naar KLAIERS. KLAWRS vwjst

naaÍ z'n lmie.

DRUITER 'tilt'KLAWRS op en sleept hem over het
podium heen. Ze 'lowkt' hem neer in de stoel achter op
het podium

DRTIITER

KLAVERS

DRIIITER

KLAVERS

DRTIITER



KL,AÍ/ERS steekt zjn duim op. DRLIITERloopt naar de dew en roept.

DRUITER (roept) Jongens! Meiden! We gaan beginnen!

5CENE 2. OP SCHOOL
LEV 7ESS4 VWEI{E, ROAIiIVAen JtotuÍE komen op.

Schuifelend, zenuwachtig. LEVheeft ltet zwaar. Hij ltoudt een ltand tegen
zjn butk en l<ijkt moeiltjk

Ik heb buikpijn, juf.

Dat valt best wel mee, Lev!

(stomverba a s d tegen publi e$ Dat valt wel mee?
Wat weet zlj daar nou van. ..? Het is toch mijn buik!

DRLIITER steekt haar hoofr door de deur achter op hetpodium

DRI-IITER Kom op, jongens. Jullie moeten ook zingen!

Er komen drie 'rappers' (kÍO, fO en DO) op. Ze zíen er heel erg cool uit.
Ze lopen bynnder relart. Ze dragen kopteloontjes in hun oren ea swingen
mee op de muziek die.re aan hebben. Ookhebben ze kauwgom ofiets
anders waar ze op l<auwen. Het zi/n écht dé binkies uan de klas! Als re
piaten, naken ze daar 'rap-gebaren' by. KLAWRS bekijk zr
hooflschuddend. Hí begint ze gelijk alweer gestresst de les te lezen.

LEV

DRUITER

LEV

KLAVERS

MO

JO

KLAVERS

DRUITER

DO Het is vandaag feest, mees!

MO, JO, DO (geuen ellaar een high fiue)

Waar blijven jullie nou?

Rustig aan, mees!

(wijst naar publiel) Ztllopen echt niet weg, hoor!

Yoho!

Feest? Afscheid nemen is toch geen feest?

Weet iedereen zijn tekst?



ALLEN

KIAVERS

JO

KLAVERS

DO

KLAVERS

DRI.IITER

KLAVERS

(r o ep en d) Meester Klavers?

(zenuwa chtig) M' n wat? M'n tekst?

Het begint met 'Yi'.. .

Yi?

.. . en het eindigt op 'baaaa't

Ha! Ja, ja... Yiha. Tuurlijk!

(ongeduldig) Kunnen we beginnen, meester?

Bijna!

KI-{WRS komt moeizaam uit ziin stoel. I{y strompelt over het podium en

gaat vooraan staan. H{ steekt zjn duim op naarjufrouwDRUlTER

DRUITER (gebaart naar Walll) Starten maar, Wally!

Geluidstechnicus WAILYstart het eerste lied. ÍIENME frLÍr1t alles.

Lied 1 (14): Bi, bi, bi, bibberknieën
Dit lied wordt door iedereen meegezongen. Na de

'\íiiihaaa' gaat I{IAWRS zitten. IEDEREEN zíet er zenuwachtig uit.

Tijdens het woord 'bibberlnieen' wordt een 'bibberktieén-dansje'
opgevoerd. Dit moet er komisch uitzien! IIENME frlmt tijdens de liedjes.

KLAVERS: (doet covtboyna) YiiiiiiiilTlthaaaaaaaat

Wij staan hier, op 't podium, de lichten fel op ons gericht
't Is om te stilften, dus we zwetenal en dat komt niet alleen door 't licht

En jullie zitÍen daar maar gezellignaast elkaar

maaÍ wij hebben, w1j hebben, van die bi-b-bi-bibberknieën

'We willen hier vandaan, niet op 't podium staan

want wij hebben van die bi-bi-bi-bibberknieën
Kijk ons toch niet zo aart,je kunt Íflaar beter weer gaan

want wij hebben van die bi-bi-bi-bibberknieën

Wij staan hier, op 't podium, de zaal is nokkie, nokkie vol
6



En iedereen wil ons zien vlammen hier, in deze afscheidsmusical
En jullie zitten daar maar gezelhgnaast elkaar
maar wij hebben, \M1j hebben, van die bi-bi-bi-bibberknieën

We wi11en hier vandaan, niet op ut podium staan

want wij hebben van die bi-bi-bi-bibberknieën
Kijk ons toch niet zo aan,je kunt maar beter lryeer gaan
want wij hebben van die bi-bi-bi-bibberknieën

Wij staan hier op 't podium en niemand is op zijn gemak
Want denk niet dat 't foutloos gaat,we moeten keihard aan de bak
Enjullie mensen zitten daar gezellig lekker naast elkaar
maaÍ \Mij, wij willen wel met jullie ruilen

Ja jullie kunnen 't aaÍt, kom op dit podium staan
want wij willen, willen wel met jullie ruilen
We 211en klappen gaafl, als jullie hier komen staan

Wi-wi-wi11en, willen jullie met ons ruilen
Wi-wi-wi11en, willen jullie met ons ruilen
Wi-wi-wil1en, willen jullie met ons ruileeeeeeeeen?

Wi, wi, willen jullie met ons ruilen? Nou?
Wij wel!!!

Na het lied loopt LEVnaar het publiek toe. Hij houdt
weer een hand tegen zjn buik en kijkt moeilijk

LEV

LET OP: het volgende is rnn tevoren afgesprokea.
.hdat het ruilen soepel verloopt! Een LEERKRACHT/IIULPOWER

&K/Ifq stuat op.

LKIITO Ik wil best ruilen, hoor.

De LEERKRACI{T/ÍILILPOUDER loopt naar hetpodium LEVgaat
opgelucht en zuchtend zitten. Maar DRtlITERIoopt naar LEVtoe.

DRLIITER Dat kun je niet maken, Lev! Hier komen jij!

DRLIITER trekt LEVuan de stoel afen duwt de LEERKRACHT/
HLILPOLIDER eÍ weer op. IEVgrijpt gelik weeï naar zijn buik



De AI{DERENlnikken. Behalve RoAIwA die schudthaar hoofd.

Maar ik heb zo'n buikpijn, juf.

(duwt ltem terug naar podíum) Dat valt best wel

mee! Je bent gewoon zenuwachtig! Daat heeft

iedereen last van.

Z.z.z.z.z. enuwachtig, jrrf. . . Ikkkkkkeeeee - . . ?

I§atuurlijk ben je zenuwachtig!

Ben ik ook, hoor.

Afscheid nemen is niet niks... Ik ben ieder jaar

weer stik nerveus...

Daarvoor zljnwe niet zenuwachtig, mees-..

We zijn zenuwachtig voor de loterij !

(zucht diept, schudt z'n hoof$ Oh ja. . . de loterij ' - .

(tegen publiel) Hebben we ons lot nog bij de hand?

Het PWLIEK en alle SPELERS laten hun lot zien.

LEV

DRUITER

LEV

\MIEKE

NMMIE

KLAVERS

TESSA

WIEKE

KLAYERS

DRUITER

ROANNE

TESSA

ROANNA

IIMMIE

ROANNA (lntkt) Zéker weten!

IEDEREENIajkt hem verbaasd aan: waar heefr-ie het ouer?

Ik ben niet zenuwachtig, hoor!

Echt niet?

(toont armbandje) Ik heb m'n geluksarmband om!

En daar geloofje in? Een geluksarmband-..?

Hier komt een tussenscène. Dere kan door Heine gïoq)en worden

weggelaten en door grote groePen wel worden opgeuoerd. De scène loopt
door wnaf de uorige. ALLE SPELERS (behalve HENNIE die blijfr
frLme") verlaten hetpodium. Er worden snel een paat stoeftfes neergezet.



Er komen twee presentatoren op: EMfuÍA en GUIDO.

Een stuk ofwjfKAI\DIDATENkomen op. Ze komen niet zomaar het
podium op, Ínaar struikelend. Allemaal belanden ze op de grond.

EMMA

GTIIDO

EMMA

GI-IIDO

EMMA

GUIDO

EMMA

GTIIDO

EMMA.

GI-IIDO

EMMA

GUIDO

EMMA

GUIDO

EMMA

Hallo, dames en heren.

Welkom bij de Grote Pech-Show.

Winnaar vat deze show is niet de persoon die alles

het beste doet...

Daar zijt aL genoeg shows voor!

Winnaar van deze show is de persoon die alles het
slechtste doet..

En die overal de meeste pech bij heeft.

Hier zijn onze kandidaten!

(lacÍtend) Haha, dat begint al goed!

U ziet.. . ijzersterke kandidaten uitgenodigd!

Kandidaten, we hebben een aantal stoelen voor
jullie kJaargezet...

Ga maar eens lekker zittenl

Hahaha! Het is niet te geloven!

Wat een stelletje pechvogels!

En, Emma... wat is de hoofdprijs voor de grootste
pechvogel van de avond?

Nou, Guido... Je begrijpt dat er voor de winnaar
van de Grote Pech Show een bijzondere prijs is...

9

DE KAI\DIDAWNlopen naar de stoelen toe. Ze gaan erop zitten, Ínaar
uallen er gelijkweer uanaf

DE KANDIDAIENproberen het opnieuw en het lukt re uiteindel{k
allemaal toch plaats te nemen op een stoeltje.



GUIDO

EMMA

GUIDO

EMMA

GLIIDO

EMMA

GIIIDO

EMMA

KLAVERS

MO

JO

}Jet zal geen nieuwe auto zijn,vetmoed ik.. -

De winnaar vande Grote Pech Show... de grootste

pechvogel van de avond...

Nou, nou, nou?

. .. lfljgt een stevige zoen.. . van onze lieftallige
assistente. . . Nanette!

En daar komt or:zelieftallige Nanette al aan!

NAI{ETIE blijkt een grote aap te zjn (voor kledng: zie handleiding).

hdra de K,AItlDIDAWNhun 'prijs'zíen, hebben ze er gelijkgeen zin rueer

in. ,k rennen achter ellaar (en mísschien wel strutkelend) hetpodium af
GUDO en EfufoÍAkijken ell<aar eens aan.

'Waar gaanzij nou naartoe...?

Volgens mij hebben ze ntet zo'nzin in de prljs...

(angstig) Volgens mij zrjn wij dan. -.

GTIIDO & EMMA (angstig)
... de grootstepechvogels van de avond!

Ats NAI{EIW dat hoort komt ze gelijk (met getuite lryen) op GIIIDO en

EMIIIA af Die verlaten ook ru snel als re kunnen het podium. NAI'IETIE
loopt achter ze aan. (in de rest uan het wrhaal kan re nog een paar keer

onvertmchts opduiken)

Vanafhier loopt de scène weer gewoon door. AIle spelers wn voor de

tussenscène komen nu ook weer hetpodium op.

WIEKE Heeft u een 1ot, meester?

KLAIERS schudt zijn hoofd. Hij loopt met een slinger naat de

achterlrant uan hetpodiurn Die gaat hij proberen op te hangen.

(gestresst) Nee, geen tijd voor. Nog zo veel te doen!

Doe 's rustig, mees!

Het is feest, mees!

10



DO We moeten genieten van deze avond mees!

MO, JO en DO (geven elkaar een high frve)
Yoho!

KLAIERS rolt de slinger uit HU wil dere aan de achterwand opltangen.

KLAVERS Wie komt mij even helpen?

ME /AM lgkt hem te horen, niemand reageert op hem

IIMMIE Kijk's wie daar komen!

IPEGffi I Er komen drie opwllende lotenuerkopers (IACI{ SAAtuíYen
LESTER) het podtum op. Zi beginnen gelijk met hun lied.

HE^ tIE frlmt alles uanafde z!'Iant.

Líed ? (1 5): Koop een lot!

Maak ons los en koop een lot
We denken echt dat jij een prijswinnaar wordt
Maak ons los en koop een lot
We denken echt dat jij een prijswlÍtrtaaÍ wordt
Maak ons los... en koop een lot...
YEAH!

De groep &-ers lojken renuwachtig naar de
Iotenverkopers.

LEV

JACK

SAMMY

LESTER

JACK

SPELERS (en publiek!) Iaten htn lot zien.

11

Gaat de trekking nou al beginnen?

Nee, joh.

Over een half uur pas.

Maar... we hebben nog een paar loten over.

Heeft iedereen al een lot?



ROANNA Meester Klavers nog niet.

De LOIENWRKOPERS lopen gelyk naar meester IJAWRS toe. Die is

druk bezig om een slinger op te hangen. Dat lukt niet.n goed. Hij is dere

hele scène aan het stoeien met de slnger!

SAMMY Doe je niet mee aan de loterij?

KLAWRS schudt ajn hoofr.

LESTER

JACK

KLAVERS

ROANNA

TESSA

ROANNA

WIEKE

TESSA

MO

LEV

JO

JIMMIE

DO

MO

Waarom niet?

Er zljn leuke prtjzente winnen, hoor!

(gestresst) Geen t1jd. . . veel te druk-. . ik moet nog

zo veel doen!

Ik zou ook maar niet meer meedoen.

Waarom niet?

(taat tot zien) Omdat ikhet winnende lot al heb!

(wijst op armbandje) Ik kan niet eens verliezen!

Begin je nou alweer over dat bandje van je?

Iedereen is denk ik wel een beetje bijgelovig?

(l"rikà Echt wel! V/ij hebben gelrukssnoepjes!

Wauw, snoep! Mogen wij ook!

Tuurlijk! Iedereen die wat geluk nodig heeft, mag

een snoepje!

ALLE SPELERS gaan naar de 'rappers' toe. Die delen heel gl uit.

Iedereen haalt een snoepje uit het nlgie. JTIMLE lrijgÍ ltet zal;ie als laatste.

Helaas uoor hem is het nlgie net op. Iti liljkt extra goed in het za[ie. Houdt
Ítet op z'n kop. Schudt ermee. Maar: op is op.

(treurig) Ze zljn opt (gooit lege zalie op de gton$

Dat is sneu, man.

Maar denk om het milieu, man!

t2



JO (wÍjst naar hoe$ Daar is de prullenmand, man.

MO, JO en DO (geven elkaar een htgh rtve)

IIMMIE

Yoho!

(stampuoet op de grond en mopperlHé... dat heb

ik weer, hoor! Een lauimeltje suiker... da's het
enige wat over is...

Suiker! Dat brengt wélgelulq Jimmie!

WEKE haalt haar snoeple uit haar mond. II lfrilIE raapt ltet lege zalgie op
en gqoit het in de prullenmand.

Wil je de rhijnè?

(wes gezichfl Nee! Ik wil eèn eigen gelukssno"p:"!

Ik vind het wel heel aardig van je, Wieke!

Maar het brengt geen geluk! Snoepjes die iemand
anders altnzqnmond heeft gehad! Moet je mee

oppassen!

(haalt schouders oàlkvind het gewoon vies...

(ni euwsgi eri§ Maar jij bent dus wel bij gelovig,
Tes...? Vertel! Vertel!

Eh ikke... nee, hoor.. .

... \Maarom *ord je danzo rood?

Heb jij soms ook een geluksarmband?

Nee.. . geen armband... ik heb een eh. ..

Vertel het nou! Vertellen!

Echt niet!

Je kunt het je wiendinnen toch wel vertellen.

Wij vertellen niks door!

ROANNA

WIEKE

JIMMIE

DRI-IITER

ROANNA

JIMMIE

ÏVIEKE

TESSA

WIEKE

ROANI{A

TESSA

WIEKE

TESSA

ROANNA

\MIEKE

13



TESSA

ROANNA & WIEKE

TESSA

LEV

JIMMIE

TESSA

LEV

ALLEN

LEV

WTEKE

TESSA (wantrouwen$Echtniet?

ROA].{NA & WIEKE
Tuurlijk a1s1t (steken twee uingers in de lucht en

spugen er doorheen) Erewoord!

ROAIWA en y4[EKE komea rnet hun hoofren ulak bij Tessa. IIhTIiIE komt

er ulalóij staan. IVIaar de drie meiden gebaren dat de cameÍa weg moet'

(fluisterend)fl<heb een eh. .. (niet te verstaan)

(uerbaasd ea nchfl Echt waar? (iets te har$Een
GELI-IKSONDERBROEK?

Uegt uinger op lWeà Ssssssssst!

Wat heeft ze?

(s chr eeu wen d) Een GELIIKSONDERBRoEK !

Ssssssssssssssssst!

(uerbaasd) Een geluksonderbroek? Ik ben al
gelukkig als de mijne schoon is...

Hè, baaahhhh! Lev!

Eh... hé eh... moet je kijken wie daar aan korrrt!

Ja, ja. Begin íÍtaar snel over iets anders!

KLAWRS staat op een stoel. Hij is ondertussen bijna Haar met de slinger

die boven de dew hangÍ. Niemand ]teefr aandacht voor hemgehad.

KIAVERS Nou, mensen! Staat dit feestelijk of niet?

MEAIAIID reageert. Plotseling Hinkt er geschreeuwvanachter het podlum

KATLIJN (s cfu eeuwt, buiten beel d) Whhhaaaaahhhh!

Van schrik uatt KLAWRS uan de stoel. Itij trekt de slinger met zich mee en

dus weer uan de muw af KLAIERS kijkt er woest naar. IIEM'IIE komt btj
hem staan om te frlmen.

l4



IIEIIIVE gaat alweer Haar staan met zjn cameÍa. ffij wil ook de snildrende
KAILIJNgoed n beeld brengen!

SCENE 4. OP SCHOOL
KATLIfNkomt hetpodium op gestampt .k loopt b!'na tegen de frlmende
HEI{IUIE op. KTAWRS kijkt boos haar kant op. fuÍaar KAILIINzet heru
niet. ,k ziet er reer uerdriettg uít ,k heefr een grote rukdoekin handen en

houdt die tegen haar gezicht ,k snuit er eens flinkhaar neus in. IJ-AWRS
bekíjkt zijn slnger treurig.

LEV

TESSA

JIMMIE

WTEKE

KLAVERS

KATLIJN

DRUITER

KATLIJN

DRTIITER

LEV

TESSA

LEV

ALLEN

DRTIITER

Dat ldld Katlijn wel!

Nou, het lijkt ook wel op meester Klavers.

Inderdaad. \Mat ziet ze er gestresst uit!

Zoek dekfting allemaal!

(boos) Door jou is m'n slinger weer gevallen!

(barst opnieuw in tranen uil Whaaahhhh!

Meester Klavers bedoelt het niet zo eÍ9... hd is
gewoon een tikkeltje eh... gestresst...

Ik huil ook niet om hem!

Wat is er dan aan de hand?

't Is niet helemaal haar geluksdag, denk ik...

(tegen Roa nna) Kan zej ouw geluks armband niet
lenen?

(tegen 7ESS4 Of jouw geluksonderbroek!

Hè, baaaaaahh! Lev!

Stil nou, jongens! Laat Katlijn even haar verhaal
doen.

DRUITER'loopt naar KAILIIN toe met een doos tissues.
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Hierna is iedereen stil. Behalve KAILII T die luidkeels snikt.

IUFFROLTWDRUITER komt weer met haar doosje tissues aan.

DRTIITER

KATLIJN

JIMMIE

KATLIJN

LEV

KATLIJN

DRUITER

KATLIJN

LEV

KATLIJN

LEV

KATLIJN

LEV

MO

JO

DO

KATLIJN

TESSA

KATLIJN

(slaat arm omKatltjn heeà Kom. Vertel het maar.

(snikkend) Ik... ik... ik...

Zekomtniet echt vloeiend uit haar woorden...

rk... ik... ik..

PfÍff. .. zeheefthet alleen trraaÍ over ziclulelf -.

Ik... ik... ik ben mijn allerliefste kw{t. .. (barst n
Iuid gesnik azr) boehoe!

Je allerliefste? Wie is dat dan?

Mrj, Rockie!

(Wkt 's naar l{atlijn) Jerokkie? Je hebt nu toch
ook gewoonwat aar{'!

(puk tissue) Rockie! Mrjn hondje!

(verbaasdlSinds wanneer heb jij een hondje?

(snuit haar neus) A1 eeuwen! Rockie!

(moppert) Ja, z'rtnaam weten we nou wel 's.. -

Rockie? Is dat een hond?

Ik dacht een misvormde kat!

Een kat? Een gepimpte veldmuis, toch?

(barst weer in huilen a.rÍ) Boehoe! Jullie hebben het

wel over mijn allerliefste! Mrjn Rockie!

Ja, jongens! Doe 's effe aardig!

(nasnil<kena) Dank je wel, Tes... eindelijk iemand

die aardig is!

t6
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TESSA

KATLIJN

DRI-IITER

TESSA

DRI.IITER

TESSA

Tuwiijk ben ik aardig! (Ítaalt schouders op)
V/dnt. .. (steekt onderwijrend een uinger op) ookal
is dat hondje nog zo gruwelijk lelijk. . . je kunt er
best van houden!

(barst nu helemaal in huílen arr) Boehoe! Boehoe!

Tessa!

(uerbaasd) Zei rk iets verkeerds?

Zoiets zeg je toch niet?

Maar dat hondje zstoch lelijk?

IEDEREENknikt overdreven met het hoofr. Behalve DRUITER en

KAILIIN Als iedereea naar DRUITER kijkt, lntkt ,í ook nchtjes.

KATLIJN Boehoe!

DRUITER slaat een arm omKAILIINheen en geefr haar wat uerse tissues.

KATT-|IN droogÍ ltaar tanen en snuit haaÍ neas. Terwijl het lied begint

Wkt o ryt ze met haar tissues moet doen. Ze geefr ze snel aan IIMMIE.
Die l<fkt er verbaasd naar, en loopt er dan mee naar de prullenmand.

Lied 3 (1 ó): Rockie
In dit lied speelt KATLIiltrde hoofrrol. Zij roept in ieder geual

steeds 'Rockie'. Bij Ítet zingen kan re ondersteund worden door anderen.

Rockie... Rockie!

Ik was als ik heel eerlijk ben, altijd een beetje bang voor honden
tot ik op een winterdag, eel eenzaam hondje heb gevonden

Rockie stonk heel erg en trilde, al z'n haartjes waren nat
Ik heb 'm mee naar huis genomen en gaf hem voer en een heet bad

Maar er is iets vreselijks gebeurd
want ik ben Rockie kwijt, (koortje) want z!' is Rockie lcwÍjt
M'n trouwe hond, m'n blaffend maatje
(koortje) Haar beste wiendje uoor altyd
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Rooooooockie. . . waar beeeeeeen je?

De meeste honden blaffen hard ofjanken 's avonds vele uren
maaÍ Rockie is zo populair, ook bij de katten van de buren
En altijd is hij lief en vrolijlq 'k heb 'm ook goed opgevoed
hij zoekt eerst grondig naar een ple§e, voor hij z'ngrote boodschap doet

Maar er is iets weselijks gebeurd
want ik ben Rockie kwijt, (koortje) rmnt zj is Rockie ío;w1t
M'n trouwe hond, m'n blaffend maatje
(koortje) Haar beste wiendje voor altfi'd

Rockie.. . Rockie waaÍ ben je nou toch?

Hij is vast weselijk verdwaald en loopt nu ook naar mij te zoeken
Z'nnatte neusje in de lucht, snuffelend in alle hoeken
Oh ik mis z'n kwispelstaartje, z'ntrippelpootjes op de stoep
ik mis zijn warme hondenogen, z'ntrouwe blik a1s ik hem roep

Ooohhh, er is iets weselijks gebeurd
want ik ben Rockie kwijt, (koortje) want zj is Rocloe l<wtjt
M'n trouwe hond m'n blaffend maatje
M'n beste wiendje voor altijd
(koortje) Haar lie&te hond en blatrend ruaatje
Ik mis 'mal een eeuwigheid

Rockie... Rockie waar benje nou toch... Rockie?

KAILIINbUigÍ na het lied. Er wordt hard geklapt

TESSA

LEV

DRUITER

LEV

KATLIJNT

DRI]ITER

Prachtig lied!

Zeker... Voor zo'n lelijk hondje!

(boos) Begin jij nou ook al!?

Sorry, soÍïy. .. tkzegai niks meer.

Het maakt niet uit, jrf... ik ga toch weg...

Qtaniekerig) Weg? Waarheen? Je kunt niet
v/eggaan als je zo verdrietig bent, hoor!

1j
tl
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Heb je een foto van Rockie?

Naturirlijk! Die heb ik altijd bij me.

KATLIlNltaalt rut een rnn Ítaar nkken een foto. I{et is een giganttsche
grote foto op posterforrnaat .k laat 'm zen. TESSAmaakt gelik
bewagingen alsofre plotseling nisselgk is geworden. De AIIDEREN
Srijpen gely'knaar hun ogen en rmnkelen overdreuen ouer ltetpodium: zo
lelijkwnden,re de foto uan Rockie... r{El\Ir{IES camera lijkt er ookdoor
van slag. HENME belojkt de camera en klopt er tegenaan.

Q<7
&--J

KATLIJ].í

TESSA

KATLIJN

TESSA

KATLIJN

TESSA

KATLIJN

AILEN

KIAVERS

LEV

DRTIITER

KATLIJN

TESSA

IIMMIE

Ik ga Rockie zoeken.

Zaltkmet je meegaan?

(uerbaasd) Jij?

(slaat arm om lGtlgn) Ik heb wat goed te maken.. .

Als je wilt.

Whaaahhhh!

M'n ogen! M'n ogen!

M'n buik! M'n buik!

We hebben nou allemaallast, Lev!

Daar kunnen we posters van maken! Hangen we de
hele stad mee vol!

(Wkt weg van de foto) Oh ja! Strak plan!

Wordt het gelijk wat minder druk op straat,..

}Ié, zijn.hier nou ook al zeehonden?

Dat is, Rockie. Kom mee! Snel!

ffi# Geluidsfrasment 4 (17): Hond

LEV

KATLIJN
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KATLIJNpakt TESSAbij een arm .k gaan gehaast af Ze lopen langs
KI-A\/ERS die weer op de stoel staat om de slinger op te hangen.

KLAVERS Dan kan de rest mij helpen de zaal te versieren!

ME4|IAND reageert op hem IEDEREEN wryfi nog in z'n ogen ofover z'n
buik De RAPPERS Ítalen weer een abe tevoorschijn.

JO Zo.Wie wil er een kauwgompje voor de schrik?

MO (zucht dirp) Goed idee.

DO (vwijfr in oge{ Ik heb nog steeds last van m'n ogen-

IEDEREENkomt naaÍ fO be. federeen neemt een kauwgompje. lIfufoIIE is
weer de laatste in de rij. En weer heefr hij pech.

JIMMIE Nee, hè! Niet weerl Hij is leegt (gooit rulie op

"i ' gron{

JO Dat is best sneu, man!

MO Maar denk om het milieu, man!

DO (wijst naar hoel)Daar is de prullenmand!

MO, DO en JO (geven elkaar een high frve)
Yoho!

JIiVtuIIE pakt het rulgie op en gooit het in de prullenmand. WIEKE blaast
een bel uan haar kaawgom en haalt het daarna uit haar mond.

WIEKE Wil je mijn kauwgom? Ik heb hem nog maaÍ twee
tellen in m'n mond gehad!

IMMIE (mopperen@ Nee! Ik wil een eigen kauwgompje!

KLAVERS (zwaait) Hallo, hallo! Hallo, jongens! Halio,
meiden! Mag ik even jullie aandacht?

IEDEREENIiljkt uerbaasd zijn lant op. De slinger hangÍ nu boven de deur.

Hij is erg gek'eukeld en hangÍ flodderig aan een paar punaises. Het ziet er

eigenlijkntet uit. Natuurlijkkomt HEItlllIE er ook weer snel bij staan om

het frlmen.

t:i
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Ziet er gezelliguit, meester!

Doe je goed, mees!

Het feest kan beginnen, mees!

JO, MO, DO (geuen elJ<aar een high frve)

KLAVERS

Yoho!

Bedankt, bedankt... maar eh... (scltíet weer in de
stress,' begnt sael tepratea) 'We 

moeten nog tafels
en stoelen halen... eten en drinken Haarzetten...
we moeten nog zo veel doen! Wie helpt me even?

DE RAPPERS en LEVsteken hun Ítand op.ze lopen achter meester
KLAÍ/ERS aan door de 'achterdeur'. De AI\DERENblyuen op ltetpodium

5CENE 5. OP S,CHOOL
LUUC komtnu op. Hy zet er opvallend uit: Iangejas n ailerlei
wolryke HeureÍt en een hoedje. Iijdens zjn opkomstHnkt

applaus en gefluit. LtltIC zwaait naar het pubtiek alsofhtj wereldberoemd
is. rrUltrlvrE komt dicÍtterbij. Luuc zwaait exÍra naar de camera.

JO

MO

DO

LTruC

DRI-IITER

Geluidsfragment 5 (1 8): Applous

Hallo, allemaal! Hallóóóóóóde!

Hallo, Luuc. V/at ben j elaat?

LUUC loopt naar WALLYtoe en steekt zyn duim op. Wt4llyzet gelijkÍtet
uolgende nummer op.

Lied 6 (1 9): Geluksvogel
De spreektelcst is voor LU(JC. Tijdens het zngen t<an hy

ondersteund worden door anderen; Ltlt-IC staat centraayii ttet rntAaén.

'Jaaaaaaat daar ben ik dan! Misschien denken jullie... wat een rare vogel is
dat... maarik ben geen rare vogel... ik ben een geluksvoger!' -

A1 toen ik werd geboren, stonden koppen in de krant
2T



want ik was niet zomaar baby, ik was de mooiste van het land!

En toen ik hier op school kwarrq was 't gelljk groot feest

want er was in al die jaren nooit zo'n grote slimmerik geweest!

Ik heb gelulq altijd zoveel geluk! M'n leven is een feestje,

dus ik maak me nooit echt druk. Ik heb geluk, altijd zoveel geluk!

M'n leven is een feestje, dus ik maak me nooit echt druk

Ik leerde heel snel lezen, dat was een eitje voor mij
'k heb de juf heel vaak geholpen, dan nam ze zelf een dagie lrij!
Ik sta hier nu te zingen, u klapt sfraks wees'lijk luid
Want ook vanavond is weel duidelijk ik spring er heel ver boven uit!
Ik heb geluk, altijd zoveel geluk!
M'n leven is een feestje, dus ik maak me nooit echt druk.

Ik heb geluk, altijd zoveel geluk
M'n leven is een feestje... dus ik maak me nooit echt druk

Ik heb altijd geluk
soÍns laat ik dingen vallen, rnaar bU mij valt nooit iets sttlk,

Ik heb altijd geluk!
Ik heb altijd geluk,
fiets graag met losse handen, maar l«ijg nooit een ongeluk!

Ik heb altijd geluk!
Ik ben nog nooit gevallen, nee zelfs niet van een l«uk
,k heb duizend keer meer mazzel. dan de neef van Donald Duck!
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Ik heb geluk, altljd zoveel geluk! M'n leven is een feesde,
dus ik maak me nooit echt druk.
Ik heb gelulg altijd zoveel geluk!
M'n leven is een feestje... dus ik maak me nooit echt druk

Ik heb gelulg altijd zoveel geluk! M'n leven is een feestje
Dus ik maak... hè... wat gebeurt er nou? Hè? Nee! Die microfoon is stuk!
Noujongens, kom nou... kunnen jullie nou niks? Nou! Nou, dan gaat deze
vogel maar weer vliegen...

LUUC Hé, hé! Dat kan toch niet! Had ik net de solo van
de avond gaat die microfoon stuk. Stelletje
amateurs! Zokom ik toch nooit op Broadway!

Aan Ítet eind uan Ítet lied komen DE RAPPERS, vwEKE en LEVwreer op.

LLIUC loopt boos naar WALLYtoe. WALLYWk| snel een andere lant op.

(boos) V/at ben jij aan het doen, man? Je hoeft
alleen een paar knopjes in te drukken!

Sorry! Sorry!

Misschien is vandaag toch niet helemaal je
geluksdag?

Pfff... Elke dag is mijn geluksdag!

Doe jij ook mee aan de loterij?

Tuurlijk!

IEDEREEN kijkt tel eurges tel d.

LUUC

WALLY

LEV

LIruC

ROANNA

LTruC

Hè nee, hè...

Dan kunnen wrj wel inpakken.

Tegen jouw geluk kan niemand op.

Gaan wrj maar weer muziek luisteren.

Mo, Jo en Do (zetten koptelefoontjes op en geven elkaar een htgh frue)
Yoho!
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ROANNE

LUUC

JIMMIE

LEV

LUUC

ROANNA

LIruC

'Wat 
is jouw lotnummer, Luuc?

Lotnummer? Eh... ik moet nog een lootje kopen.

Dan mag je wel opschieten.

Ze waren al bijna uitverkocht.

Voor mij hebben ze et echt nog wel eentje!

Dan moeteÍrze nog wel een keertje langskomen.

(wijst naar 'buiten) Nou, kijk daar 's!

De lotenverkopers (JACI{ SAMMYIr LESTER) komen door de deur op.

Lied 7 (20)t Koop een lot!

Maak ons los en koop een lot
We denken echt dat jrj een prijswinnaar wordt
Maak ons los en koop een lot
We denken echt dat jij een prijswinnaar wordt
Maak ons los... en koop een lot...
YEAH!

'ïil7
iil/
a§'

JIMMIE

ROANNA

JACK

SAMMY

LESTER

LTruC

Ongelooflijk wat een toeval!

Dat kan gewoon geen toeval meer zijn!

Loten te koop!

De allerlaatste loten!

Maak ons los!

(haalt euro uit z'n ah Doe mij er maar eentje!

JACKpakt een lot uit zijn jaszak

JACK Dit is echt de allerlaatste!

HEI{NIE komt ge}ijk aangesneld omhet lot te frlmen.
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JIMMIE 'Wat 
een mazzel, Luuc!

- LUUC pakt het lot aarl en lojkt ernaar.

En het is ook nog eens mijn geluksnummer!

Welk nurnmer heb je dan?

Nummer 793! Oh nee.. . 798.

(uerbaa sd) Is dat jouw geluksgetal?

(lork\ Yes! Maar eigenlijk maakt het me nooit zo
veel uit... ik win toch altijd!

Ik wou dat ik dat had.

Ach... het is best saai om altijd maat te winnen...

Wanneer de tussenscène wordt gespeeld, verlaat iedereen (behalve
HEXMO nttp"Ar-.
I{ier komt een tussenscène. Deze kan door Heine groq)en worden
weggelaten en door grote groepen wel worden opgeuoerd. De scène loopt
gewoon door wnaf de uorige.

Er komen twee journalisten op: PEWRPRIUE ea IWI{DYWOKKEL. k
gaan achter een tafel zitten. Achter hun wordt een bord geplaatst met de
telrst: ROI\DOM 8. PRIUE en WOKKEL trel<ken een serieus gezicht Voor
hen staat een mícrofoon wmarin re om de beurt spreken. In deze scène kan
IIE^ IIE ook een belangryke rol spelen. H! frlmt het geheel

LI-IUC

JIMMIE

LUUC

ROANNA

LUUC

JIMMIE

LlruC

Goedenavond. Mijn naam is Peter Privé.

En ik ben Wendy Wokkel.

Welkom bij Rondom 8.

Het programma over vïeselijke...

... gebeurtenissen die levens compleet veranderen!

Vandaag te gast: Jef en Zatahvan Eck.

fEF en ZANAH komen het podium op. Het is een wat ouder echpaar. ,k
25
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Iopen gearmd en gebogen ÍtaaÍ de tafel toe. .k gaan zitten.

(serieus) Jullie wonnen de hoofdprijs in een loterij'

(serieus) Dat klopt, toch?

(treurig ea traag) Ja.. - dat klopt-..

(teurig en traag) Dat klopt zeker...

En toch... zien jullie er treurig uit...?

Het heeft ons veel verdriet gedaan- -. (snikt acht)

(vutt aan)Hetwas een traumatische ervaring' ' '

IEF en ZANAH snikken nu allebei nchtjes. PRruE en WOI§{EL 'smullen'

wn het uerdriet uan hun gasten. HENNIE kan hier extra 'in-ruomen''

PRN.E

WOKKEL

JEF

ZANAH

PRWE

JEF

ZANAH

PRTVE

JEF

ZANAH

WOKKEL

ZANAH

JEF

PRTVE

ZANAH

WOKKEL

IEF

PRTVE

ZANAH

We deden nooit mee aan loterijen...

Maar goed... voor één keertje wilden wij ook eens'

En dat hebben jullie geweten"..

We wonnen gelijk! En niet zo'n beetje!

20 Miljoen.

(onder de indru$ Twintig miljoen euries?

20 Miljoen euro! We waren door het dolle heen!

Daar kun je we1 een autootje van kopen...

(lniköIk kocht gelijk een sportauto! En voor haar

(lmikt met hoofrl naar ZAI{AII)... twee nieuwe

keukens.

(verbaas$ Twéé nieuwe keukens?

Ja, twee... ik kon niet kiezen. '. en we hadden geld

zatl.
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WOKKEL Maar jullie blijdschap was al snel verdwenen...?

JEF en ZANT4H laikken treurig.

IEF Sindsdien worden we elke dag achtervolgd.

Er komen twee collectaaten @AS en BIANC,A) het podium op. .k hebben
een collectebus b4 zcÍt en houden die voor de neus uan IEF en ZANIAH.

Hé, hebben jullie wat over voor eh... voor eh...

(uerznt een goed doel) voor eh... de wildedieren
opvang in eh. .. (vul jullieplaatsnaamn)

De wildedierenopvang in . .. Qilaatsnaam)? Er zljt
hier toch helemaal geen wilde dieren...?

IEF en ZANAH scltudden beiden hun hoofr.

Maar als je een keertje niks geeft...

(b o os) Stelletj e gierigaards !

... dan word je uitgescholden?

Oh, wat weselijk!

(agressiefi Twintig miljoen winnen! En dan niks
geven aan de wilde dieren in ... (vul in) Egoisten!

Gierigaards ! Stelletj e l«enten !

BAS en BIANCA verlaten boos het podtum. IEF en ZAN,4H kijken hen
hoofdschuddend na.

WOKKEL

IEF en ZANAHImikken.

BAS

BIANCA

PRTVE

ZANAH

BAS

WOKKEL

PRIVE

BIANCA

BAS

JEF

PRTVE

WOKKEL

Dit gebeurt elke dag?

'We 
worden er helemaal gek rran...

(tegen ï4ENDYI 
'Wat verschrikkelijk, hè?

Ja... echt traumatisch... maar bedankt...
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PRTVE (1«1rk0 Bedankt voor jullie openhartige gesprek...
.l
,l
l

f PRIW en WOKKEL schudden de ]tanden uan hun gasten. -IEF en ZAN,4H
: staail op om weg te lopen-

I WOKKEL Volgende week in "Rondom 8"...
,]

i,'i PRTVE
vindt om naar school te gaan!

WOKKEL (snild onechfl Ook al zo'n dr6-mà-tisch verhaal...

JEF en ZAM4H lopen het podtum af

PRTVE Hé, Jef! H.é, Zanaht

IEF en ZAI{AHl<iiken om efl wac}tten methet verlaten uan ltetpodium

PRrvE 
ff:i.?ï*ïÏï#i::ï:ï,:ïover 

voor het

WOKKEL Axel is nog maaÍ drie... maar wij weten zéker dat
hij ongelooflijk hoogbegaafd is!

fEF en Z,AI{AH schudden hun hoofr: worden ze zelfr hier lastig geuallen!

PRIVE Hé! Jullie kunnen toch wel iets missen!

V/OKKEL Axel zal jullíe eeuwig dankbaar zijn!

IEF en ZAItt4H lopen hetpodium af PRIW en WOI{I{EL komen ook uan

hun stoel. Ze lopen achter JEF en ZAI,{AH aan.

PRIVE (boos) Hé! Hé! Dat gaatzomaaÍ niet! Egoïsten!

WOKKEL (boos)GierigaardslStelletje krenten!

PRTVE (agressiefl Hé! Hé! Blijf staan!

Vanafhier loopt de scène weeÍ gewoon door.

@ scENE 6. oP sc+ooL1"..:l
lPgg I op hetpodium stpan: DRUITER, LtruC, ROATWA HE^^/IE,

28
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WIEKE, MO, JO, Dq -fn1 ilE LEVen ruAI/ERS. I{LAWRS is ook in
deze scène achtet'op ltetpodium bezg slingers en andeÍe versieÍseleil op te' hangen. Er Hinkt weer een -beet van acÍiter hetpodium

KATLIJN (schreeuwend achter podium) ROCKKKXIEEEE!

KATLIINkomt birnen staÍÍlpen. AcÍtter haar aan komt IESSA

KATLIJN (schreeuwenQ ROCCreEEEEEE!
JIMMIE Heb je hem nog niet gevonden?

LUUC Ik kan me niet vooÍstelien dat iemand dat

ROANNA (angstig) Tessa! Katlijn! Wat doenjullie nou?

TESSA Wat wij doen?

KATLIJN We zoeken mijn schatje! i --
§à"

ROA^INA wijst naar de dew.

ROANNA Dót bedoel ik! Je laat de voor- én achterdeur
openstaan!

WIEKE Da's inderdaad niet slim. Dan wordt het hier koud.

LEV Misschien heb ik daarom steeds buikpijn...

DRTIITER Dat valt best wel mee, Lev!

ROANNA Het brengt ongeluk! Je moet nooit... maar darl ook
nooit de voor- en achterdeur tegelijk open laten
staan!

JIMMIE Logisch. Van tocht word je verkouden.

RCANNA Het brengt ongeluk! Ongelooflijk veel ongeluk!

TESSA Dat zaltoch wel meevallen...

ROANNA ( schudt hoof$Het valt niet mee! Er moet direct
een pech-verdrijfster komen!

29



ALLEN

ROANNA

JIMMIE

ROANNA

JIMMIE

LEV

ROA}{NA

TESSA

ROA}{NA

JIMMIE

ROANNA

LUUC

ROANNA

WIEKE

(uerbaasd, roepend) Een watteh?

Een p ech-ver- drij f-st er !

Dan hoorde ik het toch goed- - - Ínar wat is het?

Iemand die de pech uit een ruimte verdrijft!

Dat Hinkt erg interessant-..

En vooral etgvaà5...

Mrjn tante is daar zeer goedin- Ik be1 haar gelijk

*"1 
"u"r. QtalÍ mobieltje en bel$ Hallo tante" ' We

hebben hier een noodgeval- Een of andere dombo

liet zojuist de voor- en achterdeur tegehjk

openstaan ... (luistert eveà Ja, etghè! Zulke

mensen! (luistert weer eveà Ia, er gebeuren allerlei

pechvolle dingen... Ah-.. je komt er gelijk aan?

Fantastisch!

ROAI{lVAbeëindigÍ het telefoongesprek De anderen kijken haar verbaasd

aan.'TESSAkijkt boos.

(boos) Ik een dombo.. -?

Ja! Je weet toch wel dat dat echt niet kan!

TESSA schudt haar hoofl-

(tegen ROANNA Jij gelooft zeker ook dat zvtafie

katten ongeluk brengen?

Dat weet iedereen!

Maar als er zoveel pech is... kun jtj du" nog we1

lryinnen in de loterij?

Echt wel! (steekt arm omhoog)kheb mijn
geluksarmband! Dus ga er ínaar van uit dat mijn

lotnummer ... Qtakt tot en bekijkt kaartje, begint

dan te schreeuwen)WM! ! ! ! ! !

Gaathet eenbeetje?
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ROANNA

IEDEREEN schudt zf'n Ítoofl. Het lted begint gelyk

Ik heb lotnummer 13. . . wuaa,qarn*tm! Nummer
13 ! W... w... w... wie wil met me ruilen?

Lied I (21); Bijgeloofl

Voor dit lied worden twee groepen gemaakt De groepen
zíngen om de beurt federeen l<an meezingen!

Ze zeggen dat - aummer 13 - een ongeluksgetal is

en kijk uit voor marte katten - zwarte l<atten - anders gaat er echt iets mis
Ze zeggen dat - datje nooit- onder ladders door moet lopen
enzet nooit op één moment - op één moment-

je voor- en achterdeur wrjd open

Bijgeloof... 't is allemaal bijgeloof,
gedraag jeniel. zo raar
't Is allemaa1 niet waar, want het is maar bijgeloof
Klinklaar... bij geloof

Ze zeggen dat - je tegenslag - met je knokkels af kunt kloppen
en dat je in je broekzak- n je broelmk- een konijnenpoot moet stoppen

Ze zeggenvaak - ze zeggen uaak- scherven brengen je geluk
wie lelijk in de luier was, wordt toch later écht een stuk

Bijgeloof... 't is allemaal bijgeloof,
gedraagje nietzoraar
't Is allemaal niet waar, want het is maat bdgeloof
Klinklaar... bij geloof

Iedereen heeft wel 's geluk
en dat maakt je dan heel blij
Maar je hebt ook we1 's pech
en dat hÍg je er dan gratis...

Bijgeloof... 't is allemaal bijgeloof,
gedraagje metzoraar
't Is allemaal niet waar, want het is maar bijgeloof

Bijgeloof... 't is allemaal bijgeloof gedraag je nret zo raat

31



't Is allemaal niet waaÍ, want het is maaÍ bijgeloof
Klinklaar... bijgeloooooooooooooooof

ROANNA Ik ga snel kijken of mijn tante al komt.

ROAIiIVA loopt het podium af .k botst bqina tegen twee benrgers (LENT
& GOOS) op. .k zien eruit als tweepatr;fesbenrgeÍs (relfde kleding;
b!'uoorbeeld oueralls) en hebben een paar zware dozen bA zch.

k lojken naaÍ de keukelige shínger en lrabben zich eens op Ítun hoofd.

(niet gemeead)Wat is het hier leuk versierd!

(niet gemeen@ Nou, nou! Het lijkt wel feest!

Ah! Daar zljn dehapjes en de drankjes!

(woly$ Inderdaad. 30 Flessen wijn!

(woltj$En 200 gekruide vishappen.

30 Flessen wrjn?

(wolA$ En 200 gel«uide vishappen, mewouw!

Gaan'we aan de wijn, mees?

Mtjn vader lust alleen whis§!

DO Ik heb liever schoolmelk!

lO en MO lojken verbaasd naar DO.

LENT

GOOS

LENT

GOOS

KIAVERS

LENT

GOOS

DRUITER

LENT

JO

MO

JO&MO

DO

KLAVERS

(wol!'$ Eén goeiedag hier...

(woIA$ ... al tezaamt

Schoolmelk?

Geintje!

Yoho!

Maar dit moet een weselijke vergissingzljn.
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JO, MO en DO (lachen en geven elkaar een high rtvQ.
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GOOS

LENT

KLAVERS

ROANNA

GOOS

ROANNA

LENT

GOOS

DRTIITER

KLAVERS

LENT en GOOS lrabben zicÍt weer op Ltun hoofr en lqjken ellaar aan:
rmar zjn ze nu weeï beland?

Dit is toch de ... school (naam uan buurtscltool)?

Dit leveren we iedere week af]

(gestresst) Nee! Nee! Nee! Dit is de ... school (2,/
jullie scltoolnaam in). En er gaat hier dus iets
helemaal fout!

GelukÍ<ig komt m'n tante eraan!

Is dat zo'nntípschuit dan?

Eh nee. .. zeverdrijft pech...

Eh, ja, ja.. . (tegen Goos) Ik wil hier weg!

(I{nikl) Ik ook! Zeg, waar is die .. . school (zr1
andere schoolnaam tn)?

(wA's\ Eenhalfuurtje diekant op!

Hebben we nog steeds geen hapjes en dran§es...
(diepe zucht) 'We moeten nogzo veel doen!

KLAWRS gaat af IEDEREEN (behalve HE]{ND) loopt achter hem aan.

Hier komt een tusseascène. Deze kan door kleine groq)en woïden
weggelatea ea door grote groepen wel worden opgeuoerd. De scène loopt
gewoon door vanaf de vorige. IIet is een lekker chaotische scène!

Er komt een woaw(futrENA) hetpodium op. ,k is gekleed in een lang laken
en heefr een theedoekuol spulletjes bij àch. ,h legt de spullefes op de
theedoelg op de tafel voor haar neer. I{et zijn hoertjzers; in allerlei voÍmen
en maten. Nu komt eÍ een nette heer het podium op (BERNIaRD). Hli is
netjes gekleed en loopt gehaast IIENAIIE fr]mt ook deze scène.

Meneer, meneer! Kom ditzien!

(lrjkt even snel) SorrSr, mevrouw. Ik heb haast... ik
heb zo eenzéér belangrijk gesprek. ii .

MIENA

BERNARD

a-,JJ



MIENA Dan moet u zeker komen kijken!

BERNARD stopt even. En ktlld dan verbaasd naar de tafel uol hoefrjzers.

MIENA Prachtige hoefijzers, vindt u niet?

Ondertussen komt er een volgende uerkoopster GbURIENE) hetpodtum
op. Ztj legÍhaar spullen neer op een tafel naast die vaa MIENA

BERNARD wil weer doorlope4 maar MIENAgTlipt hem wst.

Het werkt écht! Ik verkoop ze oyeÍ de hele wereld!

Niet aan mij, mewouw...

MIENAhoadt BERNARD nog steeds uast IVIaar CIIARLENE komt erbij
staan en rulÍ BERN,MD ilos. BERNARD kíjkt opgelucht.

BERNARD

MIENA

BERNARD

MIENA

BERNARD

CHARLENE

T)TIT)I\Í A T) T\_D,DI\1\rlÀU

CIIARLENE

BERNARD

CHARLENE

BERNARD

CHARLENE

Ik heb geen paard, mewouw...

Maar straks wel een belangrijk gesprek! Een
hoefijzer brengt geluk!

Nou eh. .. daar geloof ik niet zo in...

Korn, ik bewijd u wel even!

(nrhö Dank je wel...

Tja, wat heb je nou aan een hoefijzer?

Ik zou het ook niet weten... als je niet eens een
paardhebt...

Maar krjkt u eens hier!

Sorr5r, maar eh.., ik ben allergisch voor planten...

Drt zijnnret zomaar planten. 'tZ1jn ldavertjes vier!

CIIARLENE heefr een tafel vol met plantles. .hgeaaade Havertjes uier.

CIIARLENE heefr inmiddels ook een arm om BERNARD heen geslagen.

MIENAkomt er bij. Ondertussen komt eea derde verkoper (RLDOLPËIO)
op. Hi begint op eentafeltje naast CÍURLENE zijn spullen uit te stallea.
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BERNARD schudt zijn hoofd. RtlDOLru{O komt erbij staan.

MIENA

CHARLENE

MIENA

CHARLENE

MIENA

RUDOLPHO

CHARLENE

MIENTA

RIIDOLPHO

BERNARD

RI]DOLPHO

BERNARD

MIENA

CHARLENE

MIENA

CHARLENE

(tegen Charlène)Hé! Wilt u mrjn klant wel eens

loslaten?

Jouw klant?

Jaha! Meneer was zeer geurteresseerd in m'n
hoefijzers!

Oh ja? Hij heeft niet eens eenpaard!

(liefes tegen Bernar$ Je wilde toch wat bij me
kopen?

Komt u maar met mij mee, meneer.. .

Hé! Hé! Blijf van mijn klant af'!

Jouw klant! Míjn klant zul je bedoelen!

Dit moet u zien! Honderden geluksza$es!

Ik heb een erg gevoelige huid...

Daar heb ik zalfies voor!

Ik mag er van de dokter helemaal niets opsmeren!

Die plantjes van jou brengen helemaal geen geluk!

A1s je aan m'n plantjes komt... dan... dan...

Nou? Nou? Wat doe je dan?

Die hoefijzers vanjou... dat is puurbedrog!

RWOIPHO trekt BERNARD mee naaÍ zijn tafel. CI{ARLENE en MIENA
duwen en trekken aan ell<aar.

CIIARLENE en MIENATUzíën ondertussen door. MIENAtrekt aan Itet
kleed tmar de klauertjes uier op staan.

MIENA trekt het kleed wn tafel. Alle plantjes uallen op de grond.
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MIENA

CHARLENE

MIENA

CHARLENE

RT'DOLPHO

BERNARD

CILARLEIW trekt het kleed (met alle hoertjzers) uan lVíTtrltIA'S tafel af
RLDOL7HO en BERNARD kíjken verbaasd naar de ruziénde verkoopsters-

MIENA (boos) Ohoh! Dit is oorlog!

MIEI{A wil CIIARLEI{E weer te lijfgaan.

RI-]DOLPHO (verstoor$ Dames! Dames! Kan het iets zachter?

Ik ben met een belangrijke klant in gesprek!

Nu pas lrfken MIENA en CIIARLENE naaÍ RUDOLPHO'

(tegen Rudolpho) Het is allemaal jouw schuld!

Ja! Jij maakt onze handel kaPot!

MIENA en CHARLEI'{E lopen boos op de tafel uan RLID2LPHO af
BERNARD ziet het hoofrichuddend aan. Terwijl MIENA en CI{ARLENE

het kleed uan RtIDOLPHO',s tafel trel<ken, loopt BER|{ARD hetpodium af

BERNARD Nog veel plezierjullie! Ik moet nu echt verder!

De WRKOPERS richten zich opeens weer alledrie op BERNARD.

Meneer! Meneer!

U hebt nog niet al mijn klavertjes vier gezien!

Ik heb hier een zalfle voor de meest gevoelige huid!

Ik geloof niet dat jullie rommel veel geluk oplevert!

BERNARD verlaat gehaast het podium. DE WRKOPERS kijken elkaar

boos ar". Zr rrlm* h*r b

Vanafhier loopt de scène weeÍ gewoon door.

5CENE 7. OP SCHOOL
KLAWRS komt op met bezem. Htj veegÍ de laatste rommel bij
elkaar. De AII\DEREN (DRUUE& LEV WIEKE, LUUC'

JIÀfuIIE, Mq ro, Dq KATLIIN en TESSA) komen op met een paar

stoelen. KLAWRS wijst waar die knnen staan. HENNIE komt met de

cameÍa als laatste. HEI{IIIE frLmt tijdens d1ze scène vooral ROWANDA
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KLAVERS Zet daar maar neer.

ROA INA komt htet podium op. Achter haar loopt haar 7'AÏl7E ROWANDA
en twee assistenten uan haar (ROSYen DAYL).

LEV

ROANNA

ROWANDA

WIEKE

ROANNA

LEV

KATLIJN

WIEKE

ROWANDA

Help! Er loopt een gek mens achter je!

Hé, rustig effe! Dat gekke mens, is toevallig wel
mijn tante!

Hallo! Ik ben Rowanda!

Wie? Jomanda?

Rowónda! Mooie naarn, hè!

Pfff.. . zo zou ik m'n hond nog niet noemen. ..

Je hebt niet eens een hond!

Is zij nou die eh...

Ik ben. .. (serieus) professioneel pech-verdrijfster!

Haar assistenten dreunen een soort reclameleus op.

ROSY

DAYL

KLAVERS

DRI.IITER

KLAVERS

JIMMIE

DRUITER

i

LEV

Alle pech verdwijnt...

'Waar Rowanda verschijnt !

Nou, ik hoop dat dat overdrijven een beetje
opschiet... we moeten nog hapjes en dran§es halen!

Er ligt nog wel wat in de kelder.

Da's van drie jaar geleden!

(trekt uies gezichr) Drie jaar geleden?

Dat kan nog best! Behalve de blokjes kaas en

rolletj es ham misschien. . .

Ik heb gehjk \Meer buikpijn...

DRIruER en IJ-AWRS lopen hetpodium af
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ROWAI\DAsteekt haar aÍmeÍt in de lucht en laatre langzaam weer naar
beneden nld<en. .k houdt fuerbíj haar ogen gesloten.

ROWANDA Oooohhhh.. . ik voel het hier in de lucht... ik ruik 't
zelfs... in de atmosfeer... ooohh... grote meloten!

De AIlDERENIciften stomverbaasd naar haar.
ROWANDAltoudthaar aÍmen weer omhoog en staat eenpaar tellen stil.

ROV/ANDA Ooohhlrh... grote meloten! Ik voel het duidelijk.

t,
ill

i:
i1
:!.

ROSY

LIruC

DAYL

ROWANDA

JIMMIE

'Wat voelt u precies?

Volgens mij heeft ze ook last van een stress-knie!

Sssssstffi!

Ik voel het in de lucht.. . ik ruik het zelfs... in de

atmosfeer... oooooohhhh... grote meloten!

(fluister) Dat heeft ze al gezegd!

38

§

\ "g



WIEKE

- ROSY + DAYL

ROWANDA

MO

JO

DO

ROSY + DAYL

ROWANDA

JIMMIE

LUUC

ROWANDA

LTruC

ROSY + DAYL

LIruC

Nou, laat ons niet langer in spanning.

Sssssstllllt!

Owhhhh. .. grote meloten!

Zekangoed rijmen zeg!

Misschien kanze ook wel rappen.

Yoho!

SssssstllLlt!

Het is iets met vier letters... ik zie de letters
bijna...

Het lijkt wel een mop...

Ik ken er ook een! Het is geel en hangt in een boom.

(mompelt voor zích uiflDeeerste letter is een P.

Hé! Niet voorzeggen als je de mop al kent! Nou?
'Wie 

raadt er?

Sssssstflttt!

Oké, dan verklap ik het... Een pak vla! Hahaha.

LUUC lacht harQ maar hij is de enige.

WIEKE

TESSA

WIEKE

ROSY + DAYL

WIEKE

TESSA

De eerste leffer een P. . . hmmm... ja, nou ruik ik
het ook!

Waar heb jij het nou over?

(le4t uilBenwoord met vier letters... het begint
met een P... en je ruikt het...

Ssssssjffifftttt!

Dat is ongeveer hoe je het in Engels zegl ja...

Zou Rockie hier dan toch geweest zrjn?
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KATLIJI{

ROSY

ROV/ANDA

WIEKE

ROWANDA

LUUC

ROWANDA

IIMMMIE

ROSY

DAYL

Rockie? Waar is m'n lievepieffie, rockepockie?

Stil nou!

Grote meloten! De tweede letter is een E...

Een P en een E? Hmmm, danbedoelt ze toch iets
anders...

En dan een C... en dan. .. (steeds meer
opgewonden) ju ju, grote meloten.. . ik zie het nu
duidelijk... een H!

Pech?

Juist! PECH! Er hangt hier pech in de lucht!

(somber) Overal Íwaar ik kom, hangt er pech in de

lucht...

(dreunt op) ltlle pech verdwijnt...

(vult dreunend aan) ... waar Rowanda verschijnt!
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ROWAI\DAdvwalt met gesloten ogen en vooruitgestoken armen over het
podium. Ze loopt naar de achterlant Daar komt KLAWRS weer binnen.

KLAVERS (wolijlj [Iet feest kan bijna beginnen!

H{ heeft zjn aÍmen vol met flessen frisdrank en akkea chtps. ROWANDA
en I{LAWRS botsen tegen ell<aar en de zakken chips en flessen fris wllen
op de grond. RowAl{DAdoetgeschrokken haar ogen weer open.
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KLAWRS wijst woedend naar haar. HEIiME rtLmt ondertussen de rommel
die op de grond is geuallen.

HENME ret zijn caÍnera even weg en steekt zijn uinger in de lucht.

ROWANDA

KIAVERS

MO

JO

KLAVERS

HENNIE

JIMMIE

LEV

DRI-IITER

HENNIE

DRi.IiTER

HENNIE

LEV

KLAVERS

ROWANDA

ROSY

DAYL

Oohlh... grote meloten!

(woesfl ZegdaÍ wel! Wat doet dat mens hier nog?
En waarom loopt ze met ogen dicht rond te dwalen?

Doe 's ff rustig, mees...

Ze verdrijft de pech, mees.. .

Rustig doen? Rustig doen? Iedereen die hier niet op
school zit... moet hier wegwezen! Nu!

Mag ik even iets ,"r*"n,meester?

Jrj?

Jij moet niet praten, jij moet filmen!

(slaat arm omHennie) Tuurlijk mag jU iets zeggen!

Nou eh... kan dat dan nog eventjes opnieuw?

'Wat? . "

Die val van meester. Het staat er niet goed op!

Wrmal***lr. (grijpt naat z'n loie) WscwpzsN!

Oké, oké... wij gaan alweer.

Als onze diensten niet op prijs worden gesteld...

Gaan we wel ergens anders de pech verdrijven!

fuIaar KLAWRS wil alleen rnaaï uan RoWttthrDA aaHij loopt op haar af,
maar als hy ulak voor haar staat schiet zyn loie weer op slot
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ROSY

DAYL

ROANNA

LEV

IIMMIE

DRUITER

ROANNA

DRUITER

ROANNA

KLAVERS

DO

MO

JO

Want alle pech verdwijnt...

... waar Rowanda verschijnt!

ROWAI,IDL ROSYen DAW uerlaten het podium

Meester! Dat was toevaliig wel m'n tante!

Dan heb ik nog liever builqPijn...

Ik heb ook een tante die niet lekker is, maar die

mag niet wij rondlopen...

DRUITER ziet het eten op de grond. De rappers pald<en een nk chips.

Nou, gelukÍ<ig zljn de flessen van plastic. En is er

niks gebroken!

Dat is juistjammer!

Jammer? Dan zouden we helemaal niks hebben

voor vanavond!

Scherven brengen geluk, juf!

KLAWRS ziet nu dat de 'rappers' uit de nk chips eten'

(kwaad) En wat zijn jullie aan het doen?

(etend) Doe 's ff rustig, mees!

(eten$Die zakwas open gegaan, mees!

(etendl Anders is het straks niet meer lekker,

mees...

DO Wilt u ook een huPJ., mees?

MO, JO en DO (geven ell<aar een high frve)
Yoho!

KLAWRS ruaakt zich weer ongelooflijk drak luIaar hij kan zich niet meer

bewegen uanwege zijn lnie. IUF DRUITER loopt naar hem toe.

KLAVERS (boos en gestressfl Nee, ik wil... ik wil... ik wil. . -
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DRTIITER

KLAVERS

JIMMIE

MO

KLAÍ/ERS komt overeind en stronpelt hetpodium af
fIfufuÍE loopt naar de 'rappers'.

(maakt rustig z'n zin afl ... even lekker zitlen,
zeker? (Druiter tilt Klavers op en 'kwakt' hem in
zijn stoel) Nu rustig blijven zitten... Da's echt beter
voor die knie!

(gestressfi Ik wil niet zitten! Ik moet verder met de
voorbereidingen! Ik moet nogzo veel doen!

(wijst naar chips)Hé, mag ik ook wat?

Tuurlijk!

Het is ook iedere keer het zelfde!

V/ilje wat van mij?

Bweh! Nee! Ik ganaaÍ huis!

(uerbaasd) Naar huis? Het feest moet nog beginnen!

Ik word hier toch maaïsteeds buitengesloten.

Buitengesloten?

Jrj?

(onnorel) Wie?

Hoe kom je daar nou bij?

Ik heb niks van die chips gel«egen...

43

MO geefr hem de ak chips. Maar de zak is inmíddels al leeg. Er àtten
alleen nog eenpaar l«uimeltjes in. IIA&íIE bekijkt de ak Houdt.hem
ondersteboYen. Schudt hem uit.

€. scENE 8. oP scïooL
l----- I

IPECH I JItutuIIE loopt boos met de lege zaknaar de prullenbak

JIMMIE

WIEKE

IIMMIE

WIEKE

JIMMIE

MO

JO

DO

WIEKE

JIMMIE

WEKE haalt een hupl" 'gemalen chips' uit haar mond.



LEV

MO

ROANNA

JIMMIE

JO

JIMMIE

LIruC

IIMMIE

DO

JIMMIE

Je was gewoon net telaat" ' da's pech" '

Dífihangfhierindelucht.'.datzeidiegekketante
ook!

(boos) Hé, hé! Da's wel míja geld<e tante' hè!

En van die gelukssnoepjes heb ik niks gekregen"'

Maar je kreeg wel een paar l«-uimeltjes!

Ik wil geen kruimeltjes! Ik wi1 geen restjes!

Iemand moet de restjes oPeten'

Ikhaatrestjes!Ikhaatkliekjes!Datkrijgikthuis
ook altijd!

(hoofdschuddendl Wat ben jij verwend' zegt'

Et, jrj... en jlj. . - (komt haast niet uit z'n woorden)

j1j .. jij lijkt m'n moeder wel!

Lied 9 (?2): Ronzige resties
Lied lan door de hele groep worden gezofigen; de gesproken

telrst op het einde door IIAIMIE'

@=*%

't Begint 's morgens vroeg al, ja't zrtweer 's niet mee

'k hoir de theekan op z'nkop, slechts drie druppels lauwe thee

en van de jampot is de bodem alweer aardígtnzicht

'maar die ouwe jam moet eerst op,' roept ma

'want die nieuwe pot die blijft echt nog dicht!'

Oh, ik hou, ik hou, ik hou niet zo vanruruïge restjes

De allerlaatste druppels uit die potjes of flesjes

Die uitgeschraapte klie§es geefje zelfs niet aan je hond

Want h-et smaakt ,o -rri en-nxig en't is zeker niet gezond!

En 's middags b1j 't eten, is er stok oud brood

en de boter is niet gee1, maar gestippeld zwart en.rood

kijk de datum op dé kaas is alweer weken voorbij

'ach wat maakt dat nou toch uit ioh,' zegfpa

"t smaakt toch als ik er de schimmel af snij!'
44
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Wha, ik grur.v, ik gruw, ik gruwel echt van raruíge restjes

De allerlaatste druppels uit die potjes of flesjes
Die uitgeschraapte kliekjes geefje zelfs niet aan je hond
Want het smaakt zo muf en zurig en 't is zeker niet gezond!

En 's avonds b1j 't eten hakt m'n moeder in de pan

zodatik die laatste kleffe rijsthap lekker eten kan
't toetje, dat is yoghurt met wai gele vla er door
'in die yoghurt drijven stukjes, 'k gu dat echt niet eten hoor!'

Whaaaaahhh!!!
Ik gruw, ik gruw, ik gruwel echt van raruíge restjes
De allerlaatste druppels uit die potjes of flesjes
Die uitgeschraapte kliekjes geefje zelfs niet aan je hond
Want het smaakt zo muf enztrig en't is zeker niet gezond!

Mrjrlmoeder zeg!:'Wat ben jrj verwend!'
Mrjn vader zegf:'Wat stel jij je aan!'
Maar 'k heb nu een besluit genomen...

rarv,ige restjes laat ik voortaan staan!

Ooooohhh!!!
Ik hou, ik hou, ik hou nieJ zo vanraruíge restjes

De allerlaatste druppels, uit die potjes of flesjes
Die uitgeschraapte kliekjes geefje zelfs niet aan je hond
Want het smaakt zo muf enntríg en 't is zeker'niet gezondl
't Is zeker ntet gezond!!! Bweeehhh!! !

Er wordt geklapt. IIMMIE buigt en loopt dan richting de deur.

(uerdrietig) Ga je echt weg?

Zeker weten!

(a chter het podium) Aaaauuuuuuw! ! ! ! !

WTEKE

IIMMIE

IBRAMOV

IIÀ/fr418 blgfr staan.

MO

JO

Is dat meester Klavers?

Denk '1...
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Of er moeten hier nog meer cowboys rondlopen' "

MO, JO en DO (geven elkaar eea high frve)

Yoho!

DO

(ltliik ) hond vast.

DIETERT

KATLIJN

Van wie is dit weselijke monster?

(springt er gelijkop a{ Rockie! Rockiepockie!

IBRAMOV

KATLIJN

WIEKE

DIETERT

KATLIJN

ïyï
DIETERT

KATLIJN

LEV

KATLIJN

B_l4Mqv

KATLIJN

Geluidsfragment 10 (23): Hond

(in brabbel-Neder-Engels) Isse bed dotkie!

Wat zegf die meneer?

Htj zeg!: isse bed dokkie!

Hij vindt het een stout hondje" '

(schudt hoofa) Nee. Rockie is lief!

Dokkie bed bed! (b1't z'n tanden paar keer op

ellaar) Dokkie haP haP!

Zie jedie grote rode vlek daar? Dat is bloed!

Oh, dat doet Rockie anders nooit!

Dan heeft die meneer vast een ongeluksdag" '

Zoiets doet-ie alleen als hij wordt opgejaagd" '

(wijst naar Rockíe) Isse bed dokkie! End uklie toe!

tlklie?
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LIruC

LEV

KATLIJN

KATLIJN

Ja, ugiy. Lelijk...

Meneer heeft verstand van honden!

Lelijk? (haalt Rockie naar zích toe) Ilj lelijk? Ja,

als ze gaarL schelden snap ik dat je gaatbijten-pijten!
Kom maar hier, knappe Rockiepockie! Lievepieffie!

Ik vind het hangbuikzrwijn van de kinderboerderij
knapper!

(Imutrel t Ro cki e) Laat ze maar klets en-b ets en. . . Je

bent de knapste hond van de hele wereld!

Dat ziet er niet best uit, dokter!

Gelukkig ztjnwlj artsen. En heb ik de wond van
mijn collega snel kunnen ontsmetten.

.(wíst op ?::IETERZ) Isse koete doccie!

(boos & gestresst) En vrat doen jullie nou \Meer hier?

Rustig, mees!

Doe's ff kalm, mees!

Da's beter voor uw knie, mees!

JUFFROLTWDRUITER kijkt benrgd naar de wond uan IBRAtuIOV

Op dit moment komt KLAWRS hetpodium weeÍ op. Hij barst bijna uit zijn
vel als h! zet dat er nu weer twee andere mensefl op school zijn.

DRUITER

DIETERT

IBRAMOV

KLAVERS

MO

JO

DO

MO, JO en DO (geven ell<aar een high fiue)
Yoho!

KI-A|/ERS heeft nu helemaal bgna een zenuwen inzínking. Hy gooit zijn
handen in de lucht en schreeuwt ulak voor ltet lied begint.

KLAVERS Maar we moeten nog ZO VEEL DOEN! ! !
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Lied II Q$: Doe 's ff w88!
Iedereen lan meezingen en rappen' De telst is gericht op

meester Klauers. ptö, lO t, iO -rk n er rap-gebaren btj.

Iedereen loopt maar te rennen, iedereen moet zo veel doen

maaÍwij houden niet van stressen, wtj zijn antistresskampioen

Doe 's ffrustig-.. doe 's ff,, doe 's ff rustig

Doe's ffrustig, doe 's ff kallurn, man

Doe 's ffkallurn, doe 's effe rustig aan dan

Doe's ffw88, mooi's ff wachten, man

En tel in je gedachten maaÍ's helemaal tot tien

Doe 's ff rustig, doe 's ff kallum aan man

Doe 's ffkallum, doe 's effe rustig aan dan

Doe's ff w88, mooi's ff wachten, man

En tel in je gedachten maar's helemaal tot tien

l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10 en rUSt!

Iedereen loopt maar te rennen, iedereen is wees'lijk druk

*u. zo houje dat niet vo1, man, straks gaat echt je hart nog 's stuk

Doe's ff rustig... doe's ff, doe's ff rustig

Doe's ffrustig, doe 's ff kaIlum, man

Doe 's ffkallurq doe 's effe rustig aan dan

Doe's ff w88, mooi's ff wachten, man

En tel in je gedachten maar's helemaal tot tien

Doe's ffrustig, doe 's ff ka1lum à'a;ír,íTtàrt

Doe 's ffkallunU doe 's effe rustig aan dan

Doe's ff w88, mooi's ffwachten, man

En tel in je gedachten maat's helemaal tot tien

7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ruSt!

Doe's ff rustig aafi,ÍÍuaÍr, doe's ff cool

Doe 's ff tellen dan, man,'doe 's met gevoel

Doe 's fÏ stilzitten op je kont, doe 's ffrelax
relax !! doe's ff - ffgezond
Doe's ff langzaam, languit
doe 's ff niets en nada

doe's ff zonder geluid
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Doe's ffkallurn, doe's ff sloom
doe 's ff kallum aan, man, doe 's ff - ff een boom
ff - ff eenboom, ff- ff eenboom, ff- ff eenboom

Iedereen ioopt maaï te rennen, iedereen moet zo veel doen
maar wij houden niet van stressen, wij zijn antistresskampioen
Rustig aan, mafl... rustig aan... rustig!

Na het lied trojkt IEDEREENnaaT I{LAWRS. En die knikt met zijn hoofd.

DOKIER DIEIERT en lBRAtutOVkijken naar z'n lmie.

KLAVERS

DRTIITER

KLAVERS

DIETERT

KLAVERS

DIETERT

IBRAMOV

KLAVERS

IBRAIltOVkijkt nog

KLAVERS

'ury1"

Eh ja... Oké, oké, ik ga het rustiger aan doen.

Eindelijk, mees! Da's ook veel beter voor die
stress-knie!

Tenminste . .. (schiet weer in stess) ik ga het
proberen. .. maaÍ we moeten nog zo véel doen... er
moeten meer hapjes komen... .. . ik moet.. . ...
AHHHHH! (z'n laie schiet weer op slof

Dat lijkt verdacht veel op een stress-knie...

(verbaas$Een stress-knie? Dat kan niet. (g;estresst)
Ik heb nooit stress... ben altijd rustig... heb nooit
spanning... ik moet alleen ZOVEELDOEN! Ik...

(onderbreekt) Mrjn collega weet alles van
kniegewrichten.

Isse peen? Knie viel peen?

(haalt schouders op)Het valt wel mee... ik ben een

bilkel, hè... Ik ben groep 8 gewend! Hahaha!

's beter naar de lmie. Hí zit er heel licht aan.

(zeer overdreven) Aaaaauuuuuuwww ! ! ! !

Isse peen?
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ellluo

LEV Nee hoor" ' het valt best we1 mee!

KLAVERS (lreunt nog uan Pijn) Aaaahbhh" '

EB@OV IekJ<e weet al wat...

KLAVERS Wat ga je doen?

LIruC (w o I ijl) Op er eren natuurlij k !

KLAVERS (bang) Opereren? Echt niet!

TESSA

KLAWRS wil zich terugtel<ken

KLAVERS Niemand mag in mijn knie snijden!

V Oogies toe!

KIAVERS Watzegf-ie nou weer?

DIETERT Ogen toe, zegf-ie' Je moet even je ogen dichtdoen'

KIAVERS Ectrt niet! Danzie ik niks meer!

MO Doe's effe rustig, mees!

JO Luister nou maar naar de dokter' mees!

DO Baathet niet dan schaadt hef niet' mees

Mo, Jo en Do (seven "#í:f* ua ,, i _ ..

KLAVERS Oké, oké..

KLAWRS sluit ziin ogen. IBRAMOVhaalt een grote (rubber) hamer yit -

A1i mn rg". Uy prË a,lnie uan KLAWRS met een hand beet, en slaat

één keer hard met de hamer op de loie'

KLAVERS(overdreven;a]sdecovlbo)Yiiiihhaaav4aaa4l.l.l.

KLAI/ERS doet zijn ogen weer open. Hi kijkt paniekerig naar IBRAMOV
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KLAWRS voelt aail zitn laie. Hí lajkt opeens een smk blyer.

KLAVERS Ik ben genezen! Ik heb geen pijn meer!

KIAWRS springÍ soepel op uit de stoel. Hij omhelst IBRAMOV

KLAVERS Wonderdokter! Held! Ik wil je zoenen!

IBRAAltOVruktzich los en gaatgelijkeen stuknaar achter staan.

IBRAMOV (wijst naar Klarers) Iesse streenge tietsjer!

€

tffi] scENE 10. oP scHooL
DE LOIEMERKOPERS komen hetpodium weer op. .k kijken

een beetje achterdochtig naar meester KLAWRS. Maar dere keer is
KLAWRS juist heel enthousiast om re te zien.

KLAVERS

IBRAMOV______\__

KIAVERS

DIETERT

IBRAMOV

KLAVERS
;I

SAMMY

KLAVERS

LESTER

KLAVERS

ROANNE

KLAVERS

ROANNA

Wat doe jij nou? Dat deed pijn!

(blijfr lteel rustig) Iesse over nou!

(uerbaasd) Iesse over nou?

(uertaalt)Hij zegl dat het nu over is...

/a... geniezen!

(enthousiast) }{e, gezelligl Gaan jullie weer zingen?

Eh, nee... we zijn helemaal los. ..

Ah, jammer. Nou... Mrjn knie is ook helemaal los!

A1 onze loten zijn verkocht.

Jammer... anders had ik er wel eentje willen kopen.

V/ilt u mijn lot kopen, mees?

Jouw lot? Dan heb jij niet meer.

Ik heb toch een rot-lot!
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JACK

SAMMY

KLAVERS

LESTER

KLAVERS

DRI.IITER

KATLIJN

KLAVERS

LUUC

JIMMIE

TESSA

LEV

JIMMIE

TESSA

LEV

WIEKE

JIMMIE

WIEKE

MO

Maarreh... \Mtj zouden het leuk vinden" '

... als een leerl«acht de trekking zou verrichten" '

Ilke?

Dat lijkt ons fantastisch!

Dat wil rk graag- Ik neem het lot g:aag in eigen

hand! Haha.

Meester Klavers is weer helemaal opgeknapt enblij.

Net als ik!

(loopt podium aöktrek even wat leuks aan!

Als iknou nog die loterij win, is iedereen tevreden!

(verzucht) Brjna iedereen' ' '

Hé, ben jij er nog?

Ik dacht ook dat jij al weg was?

Oké, oké, ik ga al...

Ho, sorry!

Zo bedoelden we het niet!

Toe nou... blijfl Het feest gaat zo beginnen!

Ik denk niet dat iemand rrrri zal missen'

Ik denk het wel.

Ik denkhet ook!

JO Er moet toch iemand de kliekjes opeten!

DO En onze rommel oPruimen!

JO, MO en DO (geven ellaar lachend een high frve)

Yoho!
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WTEKE

MO

JO

DO

(boos) Hou nou 's op! Jullie zitten hem steeds te
plagen!

(verbaas$ Hé, hé, Wieke...?

(verbaasa) Wat leuk dat j1j het voor Jimmie
opneemt...

(verbaasa) Is het wat wij denken...?

WEKE haalt haar schouders op.

MO, JO en DO (geven elkaar een fu'gh frue)
Yoho!

solo voor Í,WEKE!

't Maakt me vrolijk als ik 's morgens wakker word
en de zon staaÍ al te schijnen,
laat de wolken maar verdwijnen.
Ik word wolijk als ik naar m'n school toe fiets
en ik voel de wind niet waaien
'k Ga naar a7l,e mensen zwaaienl.
Ik voel een wolijke wolijkheid.

't Maakt me vrolijk als ik grappen maken kan
en de klas ligt in een deuk
ja soms ben ik effug leuk.
Ik word wolijk als ik weer eens sporten mag
een keertje niet de slechtste ben
en een extra rondje ren!
Ik voel een wolijke wolijkheid.

't Maakt me wolijk als ik weer eens lachen kan
terwijl jij op m'n teen gaat staan
ach ik kan toch alles aan!
't Maakt me vrolijk dat ik nu zo wolijk ben
urtzinníg wolijk dat ik Jimmie ken!
Ik ben zobhj dat ik jou ken!
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Na het lied wordt er geHapt. JfufrilIE ktapt ook en zíet er verlegen uit'

MO Zohé, Jimbor. Hier bloeit iets moois!

JO Da's geen klie§e, jongen!

DO Da's de hoofdPrijs in de loterij !

MO, JO en DO (geven ell<aar een high frve)
Yoho

MO V/il dan ní iedereen even zijn ogen siuiten?

JO Ja, jullie ook daar in het publiek'

JIMMIE Waarom?

WIEKEJa,waarommoetiedereenz'nogendichtdoen?

DO Nou... dan kunnen jullie effe' "

ALLEN QoePena) ZOENNEH!

KLAWRS komt hetpodium weeÍ op. Itil heeft een colbertje aangetrol<ken-

Hij gebaart drukmet zijn armen-

KLAVERSHé,ho!Erwordthierníetgezoend!Daarhebben
we geen tijd voor!

MO Doe 's ff rustig, mees!

KIAVERSNilsdaawan.Wemoetennogzoveeldoen!Enwe
beginnen met de loterij ! (hij gebaart met z'n
handen) H*p, h,rp. - jullie allemaal daar zitten" '

IEDEREEN gaat aan een kant uan hetpodium staqn ofzitten.

KLAVERSDanhebiknunogeenlieftalligeassistentenodig!

DRTIITER (staat oP) Zal ik, mees?

KLAVERS Dat lijkt me fantastisch!

IUF DR)IITER loopt als een liefratllige assistente naar KLAWRS toe.
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ALLEN

#ÉÉÉí.-l,_l
lPEcffi I

Wauw!!!

5CENE 1I . OP SCHOOL

De LOIENWRKOPERS hebben een grote kom (ofhoge hoed)
op tafel geret, waaruit het winnende lot getokken moet worden. KL-AWRS
en DRLIITER staan naast elkaar. KLAWRS.haalt snel een hand door z'n
haar.

IEDEREEN steekt zijn lot omhoog.
KLAWRS doet extra lang ouer de trel<king. De hele musical was hy
gehaast. Nu wil hij genieten uan z1'n hoofdrol!

KLAVERS

DRIIITER

KLAVERS

DRI.IITER

KLAVERS

KLAVERS

MO

JO

DO

KLAVERS

LEV

DRI-IITER

LEV

Zit m'nhaar goed, juf?

}J.eJ zít fantastisch, mees!

Dan gaan we zo maaÍ eens beginnen, hè?

Lljkt me een uitstekend plan! (tegen spelers en
publie$ Hebben we allemaal ons lot bij de hand?

(enthousia sfl Laat maar's zien dan !

2o... Als jij het lot trekt. .. zal ik het nuÍrmer
voorlezen!

Schiet nou 's een beetje op!

We hebben haast, mees!

We moeten straks ook nog feesten!

Doe 's effe rustig, jongens!

Ik heb zo'n bui§rijn, juf!

Hè wat vervelend... wil je een aspirientje?

(verbaasa) Eh eh nee.. . 'tvalt eigenldk wel mee...

KLAWRS stopt zijn hand in de kom en roert er een beetje in rond.
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KLAVERS Oh, jongens, jongens... wat een spanning, hè!
(tegen Druiter) Ga je gang,juffie!

Itlt DRUIER haalt er nu een lot utt. k geefr dit aan KIAÍERS. Het is
een enueloppe met daarin het wnnende nummer.

DRUITER Alsjeblieft...

KLAVERS Wow! Ik heb hier het lot in handen van alle
deeL:nemers die nu kijken. .. Ik voel me zeer vereerd!
(scheurt envelop ope4 voert spanning op)

Oohhhh.. .

ALLEN (ongeduldig roepend) Wat is het nummer, meester?

KLAVERS Hé, hé, doe 's effe rustig!

JO Heb ik gewonnen, mees?

KLAVERS Het nummer is. .. (laat zien aan DRUITE$ Zegiy
het maar!

DRUITER 
?i:#:f:Kï::i;'i"if,iïo*"'u 

Hebben we

ALLEN (ongeduldig roepena) Jaahhaaaat

DRLIITER Het winnende lotnummer is...

KLAWRS roffelt op de tafel om de spanning te verhogen.

KLAVERS en DRUITER (t"edijh
Nummer 13 !

ROANNA (schreeuwfl JAJAAéJqAtll (loopt naar KlaYers en

springt in z'n armeà Zie je wel! M'n armbandje

werkt altijd!

LUUC Wkt teleurgesteld. IIij verlaeukelt zijn lot, geefr het aan fltufoÍIE en

wijst naar deprullenrrund. WEKEpakt het lot over en gooit het weg.

LEV Alweer geen mazzel vandaag, Luuc. . -

LUUC (uerbaas$ Nee, hoe kan dat nou?
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JACK geefr KLAWRS een andere envelop. Klavers doet langnam aan.

ROANNIA

KLAVERS

JACK

KLAVERS

DRTIITER

KLAVERS

ROANNA

DRUITER

ROANNA

TESSA

DRIIITER

ROANNA

DRIIITER

ROANNA

LUUC

DRI.IITER

ROANNA

DRUITER

(gespannen) Wat is de prijs, meester?

(haalt schouders op) Geen idee.

De prijs zitin een andere enveloppe, meester.

Oké... laten we die dan maar 's openmaken.

ZaItk het voorlezen?

Graag, juf. (geefi envelop aan Druiter)

Ooohhh... ik word vast miljonair!

De prijs is... een ontspannende reis... een

tweepersoonsreis !

Wauw! Ik ga vast naar Parijs! Of naar New York!

Mag ik me je mee, Ro?

Het is... een voetreis naar... (vul dorpje/stadje
ulakbij jullie school in)

(verbaasd en teleurgestel$Naar ... (vul
plaatsnaam in)?

Voor de reis ontvang je een paar
nieuwe klompen...

(boos) Een voekeis op klompen!
Dat is geen prijs! Dat is een straf!

Hahaha! Dóórom heb ik niet
gewonnen!

Maar... je wint niet alleen de
reis. . .

Hè, hè... nou komt '1...

Je krijgt een handige rugzak ...
met een thermosfles koffie...
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ROANNA Dat lust ik niet!

DRUITER .. ' en alle restjes van vanavond!

ROANNA Bwaaaahhhh!

LUUC (tegen limmíe) meer wat voor jou!

JIMMIE Geef mijn portie maar aan Rockie' ' '

ROCKIE komt getijk ncht blatrend naar JI\WIIE toe. DRLIITER geeft de

envelop met Prijs aan ROAIINA

ROANNA Zie jewel dat nuÍlmer 13 ongelukbrengt!

LlruClkdenkdaterhelemaalniemandopzo'nprijszitte
wachten.

IEDEREEN schudt ziin hoofr. Behalve dokter IBRA ltOV

IBRAMOV (enthousiasr) Klinkt swiet. .. vellie vellie swiet!
-------
ROANNE (geefr hem de envelop) Dan mag u de prijs hebben!

DRUITER Maar wie gaat ermee? Het is een ontspannende

tweepersoonsreis !

MOOntspannend?Datisechtietsvoormeester!

KLAVERS (verbaasdl Hè? Ho! Ik heb last van m'n knie!

JO Nu toch niet meer?

KLAVERS Maar misschien komt het wel rveer terug" '

DoDanhelptdokterlbramovjeerzoweervanaf!
MO, JO en DO (geven ellaar een high rtve)

Yoho!

KLAVERS Maar lopen" ' op klompen" '?

DOKTER IBRAMOVslaat steuig een arm KLAWRS heen.

IBRAMOV Houw vellie vellie swiet of joe!
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KLAVERS

DRIIITER

KIAVERS

ALLEN

ffi-ul-{ö- r \ rffiW

Oké, oké, ik doe het... maar...

Nou, nou, nou?

Dan gaauve nu eindelijk 's lekker feesten! Ik ben
er helemaalKaar voor!

(roepend) Ja! We zijn er klaar voor! Joehoe!

Lied 13 (26): Afscheid nemen

Wij zijn niet goed, in afscheid nemen
Je geeft 's een hand of een zoen op een wang
Maar liever, nog liever, trog liever,
maak je 't afscheid niet te lang

(refrein) Dit is 't einde van groep B

maaï in plaats van hier te treuren
ja, we houden niet van zeuren
kijken wij liever vooruit
naar de to.ekomst die wacht!

Je wordt niet goed, van afscheid nemen
Een aai door je haar en 'we belluh nog wel!'
Maar liever, nog lie-rer, nog liever,
sluip je hier weg, heel stil en snel

(refrein)

Je huilt 's flink, bij afscheid nemen
een tijdvak voorbij, en een nieuwe breekt aan
ÍnaaÍ liever, nog liever, flog liever
zou je hier stilletjes weggaan

Dit is 't einde van groep 8

maaÍ in plaats van hier te treuren
ja, we houden niet van zeuren
kijken wij liever vooruit (2*)

naar de toekomst die wacht (3x)
naar de toekomst die naar ons lacht!!!
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Alle rollen in Pech nr. 1 3:
(1) Meester Ko Klavers (tikkeltje gestresst) scène I t/m4, 6 Z 9 t/m 1l
(2) Juf Diny Druiter (zeer rustige leerlracht) scène I t/m 7, 9 t/m 1l
(3) Vially (handige geluidstechnicus) scène I t/m 11

(4) Lev (bangig tfpetje met meeuallendebutlqljn) scène 2 t/m 1l
(5) Roanna (helemaal niet bijgelovig , zolang zehaar geluksarmbandje maar

om heeft. ..) scène 2 t/m 11

(6) Tessa (zoekt mee naar Rockie) scène 2 t/m 4 6 t/m 11

(7) Wieke (vindt iemand erg leuk!) scène 2 t/m 11

(B-10) Jaclg Sammy en Lester (listige lotenverkopers) scène 3 t/m 7 10, 11

(11) Luuc ('Pech? Wat is dat?') scène 5 t/m Z 9 r/m 11
(12) Katlijn (verdrietig omdat haar mooie hondje is verdwenen) scène 4, 6,

2210,11
(13) Rockie (een erg knap hondje, volgens Katlijn. ..) scène 9 r/m 11

. i (1a) Jimmie (niet erg gek op restjes en kliekjes) scène 2 t/m 11

I [li;'í],iï.li;ilJ,".:iï:ffi:ïïi:'#i*;:':::,"!#,lt,"eo" r
(19-20) Rosy en Dayl (handige hu$jes van Rowanda) scène 7
(21) Dokter Dietert (aardige arts) scène 9 t/m 11

(22) Dokter Ibramov (buitenlandse arts én knieënspecialist) scène 9 t/m I I
i (23) Hennie (Íilmt de gehele musical) scène I t/m 11
i (24-25) Lent en Goos (twee handige bezorgers) scène 6
;

, Rollen in de tussenscànes:
i (26-27) Guido en Emma (presentatoren Grote Pech Show)

I f28) Nanette (cadeaude; beetje harig)
t (29-34) Kandidaten van de Grote Pech Show (niet echte mazzelaars)

I i1;-l,a)',""gÍ*iran*m*",1,9à'"tuto'en'Rondoms')
(39-40) Bas en Bianca (Collectanten)

lil;i]ffi h,:[l,iïï,]]x"HïïÍ;Ë:ï,ï,ï.iË5spul'e'fjes)
l

i In de handleiding (standaard biihetmusicalpakket) staan diverse tips owr
t de rolfien. Ook staat hierin hoe u eenvoudig het aantal rollen kunt uitbreiden
i 

*--- --- -' - -- --- - e
i of uermiaderen.
I

!

I

I

I
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