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Informatie musical:
Korte inhoud

Govert, een eigenzinnige bejaarde campingbaas, heeft wegens geldgebrek zijn camping verkocht
aan louche zakenman Jack de Spijker. Jack heeft beloofd om samen met Govert de oude
gezellige camping weer tot een succes te maken. Het loopt echter allemaal anders! De inkt van het
koopcontract is nog niet droog of Jack schuift met z’n bulldozer de halve camping plat. Er moet een
duur, luxe vakantieresort komen, met bungalows, palmbomen en een subtropisch zwemparadijs,
vinden Jack en zijn sluwe vriendin Roos. Govert en zijn kleindochter Amber krijgen precies één
dag om hun spulletjes bij elkaar te rapen en te vertrekken.
Vanwege de vergeetachtigheid van de oude Govert en een ‘administratieve fout’ van Jack
staan er plots allemaal vakantiegasten aan de poort van de camping. De ene helft van de gasten
verwacht een gezellige oude camping en de andere helft een luxe vakantiepark. Maar de camping
is een bende. De chaos is compleet!
Samen met Amber en Govert proberen de gasten er toch een geslaagde vakantie van te
maken. Maar laat het maar aan Jack en Roos over om dat feestje te verpesten. De vakantie dreigt
voor iedereen een regelrechte flop te worden! Als klap op de vuurpijl landt onverwacht Viking Sven
Hamer met zijn schip op het nabijgelegen strand. En hij heeft niet veel goeds in de zin …
Gaat het Amber en Govert lukken om de camping ondanks alle tegenslagen tot een nieuw
succes te maken? Of krijgen Jack en Roos hun zin? En wie staat er op om Sven de Viking het
hoofd te bieden?
Bende op de camping! is een feelgoodmusical die gaat over samenwerken, het
omgaan met meningsverschillen, oog hebben voor elkaar en afscheid nemen. De musical
zit boordevol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure
hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen zodat alle kinderen kunnen stralen!

Speelduur

Musical Bende op de camping! duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Liedjes

Musical Bende op de camping! heeft acht liedjes en een slotmedley. De liedjes in deze
groep 8-musical worden door de kinderen samen gezongen. Bij twee nummers worden
zinnetjes of coupletjes gezongen door solisten. Eén nummer bevat een rap.

Decor

Het decor beeldt camping ‘Alles went!’ uit. De camping is door de jaren heen langzaam in
verval geraakt en vanwege de verhuizing staan overal verhuisdozen. Een deel van de
camping is platgewalst door een bulldozer. Personages die vanaf de linkercoulissen het
podium betreden, komen vanuit de richting van de in-/uitgang van de camping. Personages
die vanaf de rechtercoulissen het podium betreden, komen vanuit de richting van het
kampeerterrein.
Op de achterwand zien we centraal in het midden het aftandse receptiegebouwtje van
de camping. Boven de deur van de receptie hangt een bord met de naam van de camping.
Aan de linkerkant heeft het receptiegebouwtje een uitbouw waar een klein campingwinkeltje
is gevestigd. Helemaal links zien we nog een oude openstaande (geknakte) slagboom die al
tijden geen dienst meer doet. Als er nog ruimte over is zien we links ook nog ergens een
kleine ovalen caravan staan. Aan de rechterkant van de receptie zien we op de achterwand
een bulldozer staan die enkele tenten heeft platgereden.
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Op het podium staan voor het winkeltje wat uitgestalde spulletjes en een bankje
waarop twee personen kunnen plaatsnemen. Direct naast de ingang van het receptiegebouw
staat een krijtbord met daarop de tekst ‘7.45 uur: BIJeenkomst’. Rechts van de receptie staat
een paal met wegwijsbordjes (in-/uitgang naar links, kampeerterrein naar rechts) en nog
verder naar rechts staat een karakteristiek houten wc-hokje met een hartvormig raampje in
de deur. Achter dit wc-hokje dient voldoende ruimte te zijn om twee spelers te verbergen.
Verder staan er her en der verhuisdozen op het podium.
NB In het script staan regieaanwijzingen betreffende het op en af lopen richting de
ingang/uitgang van de camping (= linkerkant) en het kampeerterrein (= rechterkant). Links en
rechts worden altijd bekeken vanuit het oogpunt van het publiek/de techniek en niet vanuit
het oogpunt van de spelers.

Personages

Hieronder volgen beschrijvingen van de personages en hun kleding. Deze hebben het doel
om u een duidelijk beeld te geven van de personages.
NB De beschrijvingen van de karakters en de kleding zijn suggesties waar u naar
eigen inzicht van kunt afwijken. Sommige rollen voor jongens zijn ook door meisjes te
spelen en andersom. Pas waar nodig zelf de namen aan.
Personeel van de camping:
Govert: campingbaas; op leeftijd; vriendelijk karakter, maar ook eigenwijs, zorgt ook voor
het onderhoud aan bomen en planten op de camping en houdt een bijenkolonie.
Uiterlijk: vrolijk gezicht; witte bakkebaarden, dikke buik, oud T-shirt met bretels; als hij de
bomen en planten verzorgt, heeft hij een klimopplant om zich heen groeien en een
driehoekvormig bord om zijn nek met de tekst ‘gevaarlijke berm’ erop en een gieter in zijn
hand; als hij bezig is met de bijenkolonie draagt hij een imkerhoed en een bijenkorf.
Amber: kleindochter van Govert; probeert Govert te helpen bij het opruimen van de
camping; vriendelijk en behulpzaam type; slim.
Uiterlijk: korte broek, topje, gympen, haar in twee staarten.
Bibber: enige lid van het camping-animatieteam; vermaakt de kinderen met zijn
luchtkussenkasteel; is verkleed als ridder; grappig en sullig type; is bang voor Vikingen.
Uiterlijk: ridderpak (soldenier); rode clownsneus; klein zwaard aan zijn riem.
Gasten van de camping:
Job Bergtop: ski-fanaat; enthousiast en druk type; wil elke vakantie niets anders dan skiën.
Uiterlijk: skipak met skibril, muts en snowboots.
Bea Bergtop: vrouw van Job; houdt niet van skiën, maar juist van zonvakanties; opgewekt
van karakter, maar is Jobs wens om elke vakantie te skiën meer dan zat.
Uiterlijk: zomers jurkje, grote zonnebril, haar opgestoken, cocktailtje in haar hand.
Trudy Zuur: vrouw van goeden huize; dacht een luxe vakantie voor de boeg te hebben;
tante van Valentijn en Toeter; haat kamperen; voelt zich er te goed voor, zeurderig type.
Uiterlijk: gezet postuur; deftige jas; oorbellen; parelketting en het haar opgestoken.
Valentijn: zoon van rijke ouders; aardig type; is met zijn tante (Trudy Zuur) op vakantie;
stiekem nog verliefd op Vicky, zijn vakantieliefde van vorig jaar; beste vriend van Toeter.
Uiterlijk: nette korte broek, haar stoer gefixeerd, overhemd, slippers eronder.
Toeter: beste vriend van Valentijn, heeft 24/7 een duikbril op en een snorkel in z’n mond;
maakt als hij praat een onverstaanbaar toeterend geluid; alleen Valentijn kan hem verstaan.
Uiterlijk: nette korte broek, wit overhemd, slippers, duikbril en snorkel.
Vicky: vriendelijk en vrolijk meisje; is met haar vriendin Dunya op vakantie;
vakantieliefde van Valentijn van vorig jaar; stiekem nog verliefd op hem maar ontkent dat.
Uiterlijk: lang los haar; zomers jurkje; kleine rugzak met bidon; sandaaltjes.
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Dunya: vriendinnetje van Vicky; opgewekt en zachtaardig type, maar zegt wel altijd waar het
op staat; staat vrolijk in het leven.
Uiterlijk: zomers jurkje; zomers petje; kleine rugzak met bidon; sandaaltjes.
50 Fans: rapper; stoer type, maar heeft een hart van goud, vindt kamperen geweldig en
heeft zijn goede vriend Kanye Best meegevraagd; vindt kamperen één groot avontuur.
Uiterlijk: sportieve korte broek, mouwloos shirt, sneakers, gouden ketting, ringen en petje.
Kanye Best: rapper; stoer type, maar een hart van goud; heeft een hekel aan kamperen;
dacht dat hij naar een luxe vakantieresort ging en zit nu opeens op de camping.
Uiterlijk: sportieve broek, mouwloos shirt, slippers, gouden ketting, ringen en evt. een petje.
Opa Juut: opa van Vicky; gepensioneerd politieagent; vriendelijk type; wil graag rust.
Uiterlijk: draagt nog altijd zijn oude politiebroek, overhemd en badge, al passen de kleren
eigenlijk niet meer goed; heeft handboeien aan zijn riem hangen, loopt op blote voeten.
Saartje Sleurhut: zwerft door het land met haar kleine caravan; heeft als doel rijk te
worden met het schrijven en zingen van liedjes; troggelt iedereen geld af als het kan.
Uiterlijk: onverzorgd uiterlijk, hippiejurk, lang onverzorgd haar; strohoed; slecht gebit, een
gitaar waar op één na alle snaren van zijn gesprongen, blote voeten.
Overige rollen:
Jack de Spijker: louche zakenman die de camping heeft opgekocht; egoïstisch type; doet
alles voor geld; doet zich stoer voor maar verbergt zich vaak achter zijn vriendin Roos.
Uiterlijk: driedelig pak; gouden tand, rubberen laarzen en bouwhelm.
Roos: architect van het nieuw te bouwen luxe vakantieresort; pinnig type; haaibaai; haalt de
hete kastanjes uit het vuur voor Jack; speelt de baas over jack; houdt van dure spulletjes.
Uiterlijk: verzorgd uiterlijk, mantelpakje, modieuze rubberen laarzen, bouwhelm, slank
postuur, make-up, loopt met bouwtekeningen.
Koos Verhuisdoos: een versleten verhuisdoos; emotioneel en huilerig type; wil voorkomen
dat hij en de twee kartonnen verhuisdozen die hij met zich meezeult worden afgedankt.
Uiterlijk: een (witte) verhuisdoos met de tekst ‘verhuisdoos’ erop als kostuum; zijn hoofd,
armen en onderbenen steken uit de doos d.m.v. ronde gaten; draagt in elke hand een
(kleine) verhuisdoos; kan zelf geheel in de doos van zijn kostuum verdwijnen; gezicht, armen
en benen zijn in de kleur van deze doos.
Vera Valscherm: parachutiste; op leeftijd; sportief type; gebekt; recht voor z’n raap;
doorzetter.
Uiterlijk: valhelm, hemdje, korte broek, bergschoenen; draagt een sportief horloge.
Sven Hamer: loeisterke lompe Viking; landt op het strand nabij de camping; wil de camping
plunderen; type ‘eerst slaan en dan vragen stellen’.
Uiterlijk: groot, Vikingpak en Vikinghelm met grote horens, opblaasbare hamer in de hand.
Linda de Ninja: ninja; heldin die de campinggasten redt van Viking Sven Hamer;
geheimzinnig type; ze is de moeder van Amber, maar houdt haar identiteit voor Amber en
Govert verborgen.
Uiterlijk: zwarte (ninja)kleren; haar in een paardenstaart; alleen haar ogen zichtbaar.
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Aantal rollen

Musical Bende op de camping! heeft 20 rollen. Het aantal spelers is terug te brengen door
het gebruik van dubbelrollen. Het minimaal aantal spelers is 13. Bij een dubbelrol speelt
een speler twee rollen. Voorbeelden van mogelijke dubbelrollen:
Linda de Ninja		
Opa Juut		
Koos Verhuisdoos
Trudy Zuur		
Amber			
Saartje Sleurhut		
Job Bergtop		

<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		

Dunya
Sven Hamer
Bibber 1)
Vicky 2)
Vera Valscherm 3)
Bea Bergtop 4)
50 Fans 5) 6)

1) De rol van Bibber in scène 22 komt te vervallen.
2) De rol van Vicky in scène 21 komt te vervallen.
3) De rol van Vera in scène 21 komt te vervallen. De tekst van Vera wordt overgenomen door Saartje
Sleurhut.
4) De rol van Bea in scène 21 komt te vervallen. De tekst van Bea wordt overgenomen door Amber.
5) De rol van 50 Fans in scène 16 komt te vervallen. De tekst van 50 Fans wordt overgenomen door
opa Juut.
6) De rol van 50 Fans in scène 21 komt te vervallen. De tekst van 50 Fans wordt overgenomen door
Kanye Best.

Personages en benodigdheden per scène

Hieronder volgt een opsomming van de personages en benodigdheden per scène. Breid het
aantal benodigdheden per scène naar eigen inzicht uit. Attributen kunnen toneelspelers erg
helpen bij het inleven in en spelen van hun rol, zoals kostuums en grime dat ook kunnen.
Geef een speler zo mogelijk iets in zijn/haar handen.
Scène 1: De grote verhuizing
Personages: Govert, Amber, Koos Verhuisdoos, Jack de Spijker en Roos.
Benodigdheden: dozen (Govert en Amber); lintje (Govert); brief (Amber); bouwtekening en
baksteen (Roos); gouden armband (Jack).
Scène 2: Welkom op camping ‘Alles went!’
Personages: Govert, Amber, Koos Verhuisdoos, opa Juut, Trudy Zuur, Valentijn en Toeter.
Benodigdheden: dozen, slaapzakken/koepeltentzakken en handleiding (Govert en Amber);
gastenboek en mobieltje (Govert); koffers en parasol (opa Juut); snorkel en koffer (Toeter);
folder (Trudy Zuur); rugzak en pluchen hond (Valentijn).
Scène 3: De verschrikkelijke sneeuwman
Personages: Govert, Job en Bea Bergtop.
Benodigdheden: blinddoek (Job Bergtop); een berg schoenen (Bea Bergtop).
Scène 4: Een lange wandeltocht
Personages: Dunya, Vicky, Toeter, Valentijn, Kanye Best en 50 Fans.
Benodigdheden: rugzakken, petjes en drinkflesjes (Dunya en Vicky); pluchen hond aan een
lange lijn (Valentijn); snorkel (Toeter); mobieltje (50 Fans).
Scène 5: Gevaarlijke Berm
Personages: Govert en Vera Valscherm.
Benodigdheden: bordje ‘gevaarlijke berm’, slingerplanten, gieter en een roos (Govert).
Scène 6: Op rolletjes!
Personages: Govert, Jack, Bibber, opa Juut, Kanye Best en 50 Fans.
Benodigdheden: klein houten zwaardje, rode clownsneus en een kleine houten speer
(Bibber); houten planken en een niet-inklapbare houten stoel (opa Juut); vergrootglas en
twee koffiemokken (Govert); bouwhelm (Jack de Spijker).
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Scène 7: Gevonden voorwerpen
Personages: Amber, Linda de Ninja en opa Juut.
Benodigdheden: doos (Amber); pluchen schoothondje, een kleine duikbril, schaakbord en
een mobieltje (opa Juut).
Scène 8: Alles went, behalve een tent
Personages: Saartje Sleurhut en Trudy Zuur.
Benodigdheden: gasbrandertje, pan, ouderwetse bellenwekker, oude gitaar met één of twee
snaren, twee theeglazen en een verfrommeld A4’tje (Saartje); briefje van vijf euro en twee
euromunten (Trudy Zuur).
Scène 9: De Vikingen komen (deel 1)
Personages: Bibber en Sven Hamer.
Benodigdheden: oordoppen, een klein houten zwaardje en kleine houten speer (Bibber);
opblaasbare hamer (Sven Hamer).
Scène 10: Soep met klonten
Personages: Kanye Best, 50 Fans en Amber.
Benodigdheden: een pan en twee lepels (50 Fans); een ondoorzichtige plastic fles en een
zwartgeblakerd T-shirt en gezicht (Kanye Best); doos (Amber).
Scène 11: Out of the box
Personages: Amber en Koos Verhuisdoos.
Benodigdheden: videocamera op een klein statief (Koos Verhuisdoos).
Scène 12: Toeter
Personages: Valentijn, Toeter en Dunya.
Benodigdheden: snorkel en een mobieltje (Toeter).
Scène 13: De Vikingen komen (deel 2)
Personages: Bibber en Sven Hamer.
Benodigdheden: afwasteiltje met pannen, IDEA® Family Card, houten zwaardje (Bibber);
opblaasbare hamer en een opgevouwen A4’tje (Sven Hamer).
Scène 14: Linda de Ninja
Personages: Linda de Ninja, Bibber en Sven Hamer.
Benodigdheden: afwasteiltje met pannen (Bibber); opblaasbare hamer (Sven Hamer);
tekstbordjes met cartooneske teksten (Linda de Ninja en Sven Hamer).
Scène 15: Toen kwam er een BIJ bij
Personages: Saartje, Vera Valscherm en Govert.
Benodigdheden: ouderwetse bellenwekker (Saartje); horloge (Vera Valscherm); mobieltjes
(Vera Valscherm en Saartje); imkerhoed en bijenkorf (Govert).
Scène 16: Ruzie
Personages: Jack de Spijker, Roos, Govert, Amber, Trudy Zuur, Job en Bea Bergtop, opa
Juut, Kanye Best en 50 Fans.
Benodigdheden: (politie)afzetlint (opa Juut).
Scène 17: Anti-Roosshampoo (deel 1)
Personages: Jack, Roos, Govert, Amber, Job Bergtop, Koos Verhuisdoos.
Benodigdheden: fles shampoo (Koos Verhuisdoos).
Scène 18: De grote stap
Personages: Toeter, Dunya en Vicky.
Benodigdheden: snorkel (Toeter).
Scène 19: Niks
Personages: Vicky, Valentijn, Dunya, Govert en Toeter.
Benodigdheden: zwemvliezen (Toeter).
Scène 20: Best wel tricky
Personages: Govert, Valentijn, Toeter en Vicky.
Benodigdheden: (camping)tafeltje, twee stoeltjes, vaas met geknakte bloemetjes, plastic
borden en een (geopend) blik knakworsten (Govert en Toeter); stropdas, colbertje en twee
ijsjes (Valentijn).
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Scène 21: Anti-Roosshampoo (deel 2)
Personages: Jack de Spijker, Roos, Govert, Amber, Koos Verhuisdoos, Job en Bea Bergtop,
Valentijn, Vicky, Vera Valscherm en Kanye Best, 50 Fans, opa Juut, Trudy Zuur en Saartje
Sleurhut.
Benodigdheden: zwembroek over zijn skipak (Job Bergtop); badjas, slippers en een
handdoek om haar haren (Roos); fles shampoo (Koos Verhuisdoos).
Scène 22: Het wc-papierkanon
Personages: Roos, Sven Hamer, Bibber, Linda de Ninja, Koos Verhuisdoos, Govert en
Amber.
Benodigdheden: dure sieraden (Sven Hamer); wc-papierkanon (Linda de Ninja); rollen wcpapier (Koos Verhuisdoos).

Personages en benodigdheden per lied

Hieronder volgt een opsomming van liederen waarbij solisten en/of rekwisieten nodig zijn.
Breid het aantal benodigdheden per lied naar eigen inzicht uit.
♪ ♫ Lied: Bende op de camping
Spelers: Opa Juut, Trudy Zuur, Valentijn, Toeter en alle koorleden.
Benodigdheden: koffer en parasol (opa Juut); koffer (Toeter); folder (Trudy Zuur); rugzak en
pluchen hond (Valentijn); diverse campingspullen en mobieltje (alle koorleden).
♪ ♫ Lied: Dansen in de regen
Danseressen: Vicky en Dunya.
Benodigdheden: (fel)gekleurde parapluutjes (enkele meiden uit het koor); regenjas (enkele
koorleden).
♪ ♫ Lied: O nee!
Benodigdheden: ♪ ♫ Lied: Zielig liedje
Spelers: Koos Verhuisdoos en Amber.
Benodigdheden: dozen met tissues (diverse koorleden); doos met tissues (Amber);
videocamera op een klein statief (Koos Verhuisdoos).
♪ ♫ Lied: Oud of nieuw?
Spelers: Roos, Govert, Sven Hamer en Jack de Spijker en enkele ruziënde koorleden.
Solisten zang: Govert en Roos.
Benodigdheden: opblaasbare hamer (Sven Hamer); bouwtekening (Roos).
♪ ♫ Lied: Vakantieliefde
Solisten zang: Vicky en Dunya.
Benodigdheden: ♪ ♫ Lied: Samen
Solisten rap: Kanye Best en 50 Fans.
Benodigdheden: microfoons (Kanye Best en 50 Fans).
♪ ♫ Lied: We feesten hier nog wel een tijdje door
Speler: Govert.
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 1: We feesten hier nog wel een tijdje door (reprise)
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 2: Medley – Bende op de camping!
Spelers: Koos Verhuisdoos en Amber.
Benodigdheden: -
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Aantal speelbeurten per personage

In het schema aan de rechterzijde is af te lezen in hoeveel scènes een personage speelt. Het is
een handig hulpmiddel bij het toekennen van eventuele dubbelrollen. De cijfers staan voor
het aantal keer dat een personage in een scène aan het woord komt.

Meegeleverd in de download van de musical
•
•
•
•
•
•

Leadsheets van alle liedjes (PDF)
Poster Bende op de camping! (JPG)
Uitnodigingskaart (JPG)
Grimevoorbeelden van alle personages (PDF)
Uitbreiding aantal rollen (PDF)
Powerpointpresentaties van alle liedjes
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Scène 1:

De grote verhuizing

Het geluid van een nieuwe dag klinkt (track 1). Vanaf het kampeerterrein komt Koos
Verhuisdoos op. Zijn kostuum is een grote verhuisdoos waar zijn hoofd, armen en benen
uit steken. Daarnaast draagt hij in elke hand nog een extra verhuisdoos. Hij zoekt een plekje
in de hoek, zet de twee verhuisdozen naast zich neer en verdwijnt in de doos van zijn
kostuum. Govert en Amber komen van dezelfde kant op met beiden een grote zware doos in
hun handen.
Amber:

Opa, lukt het met die grote doos?

Govert:

Ja, meisje. Het lukt me wel, hoor. Ik ben oud, maar nog lang niet …

Dan laat Govert de zware doos uit z’n handen vallen. Hij valt met een plof neer op de grond.
Govert:

Oeps! Foutje. Nou ja, er zat toch weinig breekbaars in … denk ik.

Amber:

Tjonge. Bij elke verhuizing sta je versteld van de troep die je tegenkomt.

Govert:

Troep? Maar meisje, dat is toch geen troep? Dat zijn bruikbare spullen!

Govert kijkt in de doos en pakt er een lintje uit. Vol trots laat hij het aan Amber zien.
Govert:

Kijk! Dit lintje heb ik gekregen toen de camping vijftig jaar bestond. Wat was
ik trots! (Sip) En nu moet ik halsoverkop afscheid nemen.

Amber:

Wat jammer dat u de camping heeft moeten verkopen.

Govert:

Ja … De camping is oud en er komen ieder jaar minder gasten. Dus kon ik
de kosten niet meer betalen. En toen kreeg ik laatst een brief.

Amber:

(Pakt een brief uit de doos) Deze brief? Daar was u toch juist blij mee?

Govert:

Eerst wel. Ik dacht dat mijn schuldeisers er EINDELIJK mee ophielden.

Amber:

Wat stond er in die brief dan?

Govert:

‘Laatste aanmaning!’ … En toen heb ik de camping verkocht aan …

Amber:

(Minachtend) … Jack de Spijker!

Govert:

Precies. Het stomste wat ik ooit had kunnen doen! Jack beloofde me dat ik
beheerder van de camping mocht blijven en dat hij mij de tijd zou geven om
de camping weer tot een succes te maken. Maar ik had de boel nog niet
aan hem verkocht of hij had de halve camping al plat geschoven met zijn
bulldozer en vertelde mij dat ik moest vertrekken.

Amber:

Wat een rotstreek! En nu moet alles vliegensvlug worden opgeruimd.
Gelukkig ben ik er om u te helpen. Ik ben HEEL goed in opruimen.

Govert:

Helpen met opruimen? Ik wist niet dat ik daar hulp bij nodig had.

Amber:

U bent al dagen bezig, opa, en u heeft nog heel weinig ingepakt.
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Amber:

De eerste tip bij opruimen is dat je gewoon moet beginnen. Zullen we dat
doen? Welke dozen kunnen we gebruiken?

Koos gaat staan en zwaait druk met zijn armen om de aandacht te krijgen. Govert wijst
echter andere dozen aan. Amber ziet Koos wel en wijst richting hem.
Amber:

Opa? Kunnen we die grote verhuisdoos niet gebruiken? En die twee kleintjes
ernaast?

Govert:

Nee. Dat zijn versleten dozen vol oude troep. Die zijn echt waardeloos!

Koos kijkt zielig naar het publiek en verdwijnt dan langzaam in zijn doos.
Govert:

Weet je? Ik heb steeds het idee dat ik iets ben vergeten.

Amber:

Wat zullen we als eerste opruimen? Het koffiezetapparaat?

Govert:

Nee, nee! Dat kan echt niet! Ik drink dadelijk nog een bakkie. Ik ben
trouwens echt iets vergeten. Ik weet het zeker.

Amber:

Het lijkt erop dat u niet wilt opruimen, of wel opa?

Plots klinkt het geluid van een shovel (track 2). Iedereen kijkt richting de ingang.
Govert:

(Verontwaardigd) Alsof die bulldozer niet genoeg is. Komt-ie ook nog met
een shovel aanrijden!

Amber:

Wie? Jack?

Govert:

Ja! Jack de Spijker. De nieuwe eigenaar. Hij wil de complete camping plat
schuiven en op deze grond een duur, luxe vakantieresort bouwen.

Jack de Spijker komt met Roos op lopen. Roos draagt een baksteen en een bouwtekening.
Jack de Spijker:

Daar hebben we die goeie ouwe Govert. Druk bezig met inpakken?

Govert:

Wat maakt jou dat uit, Jack?

Roos:

(Fel) Jack komt de tweede helft van de camping plat schuiven zodat we
EINDELIJK kunnen beginnen met de bouw van de vakantiebungalows.

Jack de Spijker:

(Tegen Roos) Kom, liefje. Geen reden om gelijk zo fel te doen, toch? (Tegen
Govert) Dit is mijn nieuwe vriendin, Roos. Zij is de architect van onze
plannen. Maar ze heeft gelijk. Je moet vandaag nog vertrekken.

Govert:

Eerst breek je je belofte om me te helpen deze camping weer tot een succes
te maken. En nu krijg ik niet eens de tijd om te verhuizen?

Amber:

Bouw maar iets aan die kant van de camping. Daar ligt alles al plat!

Jack de Spijker:

Daar komt het restaurant al. We hebben gewoon meer ruimte nodig.

Roos:

Pak je dozen en vertrek. We willen beginnen met de bungalows. Zeker nu de
bouw van het restaurant zo goed van start is gegaan! Kijk!
13

Roos legt met een groots gebaar de baksteen vooraan op het podium.
Jack de Spijker:

Jullie zien het. De eerste steen is gelegd. Tijd om te vertrekken.

Govert:

(Zucht) Maar ik ben nog niet klaar met inpakken.

Jack zucht en legt daarna zijn hand om de schouder van Govert.
Jack de Spijker:

Mijn vader en jij waren goede vrienden, Govert. Daar heb ik respect voor. Ik
geef je nog een dag de tijd. Maar daarna gaat hier alles plat!

Amber:

(Fel) Dat kun je niet maken, Jack! Rotzak die je er bent!

Jack deinst achteruit en gaat snel achter Roos staan. Roos kijkt Amber strak aan.
Jack de Spijker:

Ze doet vervelend tegen me, liefje. Help me! Dan krijg je van mij een mooie
nieuwe armband. Van echt goud!

Roos:

(Dreigend) Alles gaat hier plat, meisje. Reken daar maar op. We bouwen
alles volgens MIJN plannen, MIJN tekeningen, MIJN ontwerp!

Jack de Spijker:

Alleen de raampjes van het restaurant, die zouden ook rond kunnen.

Roos:

(Fel) Heb jij commentaar op mijn vierkante ontwerp?

Jack de Spijker:

(Zenuwachtig) Nee, nee! Maar rond is toch ook leuk? Speels?

Roos:

(Gromt boos) GRRRRR!!! Waar blijft die gouden armband?

Jack geeft Roos snel een gouden armband en vlucht richting de uitgang. Roos volgt hem.
Jack de Spijker:

Ik moet gaan, Govert. Je krijgt één extra dag, hoor je me? Eén dag!

Jack en Roos lopen af. Dan klinkt het geluid van een wegrijdende shovel (track 3).
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Scène 2:

Welkom op camping ‘Alles went!’

Amber en Govert kijken richting de ingang en zien hoe Jack en Roos vertrekken.
Govert:

Daar gaan ze weer. (Sip) Wat een harteloze lui. Eerst zonder waarschuwing
de helft van de camping plat schuiven en nu dit.

Amber:

Zeg eens eerlijk, opa. Was u eigenlijk al begonnen met inpakken?

Govert:

Nee. Ik had gehoopt meer tijd te hebben. Ik had stiekem gehoopt helemaal
niet weg te hoeven.

Amber:

Ik weet het, opa. Ik weet het.

Amber slaat haar arm om haar opa’s schouder. Ze zuchten allebei diep. Er valt een
gevoelige stilte.
Amber:

Opa, een tweede tip bij opruimen is dat je dingen kunt weggooien. Zullen we
dat maar doen?

Govert:

Vooruit dan maar. Die drie versleten dozen kunnen sowieso weg.

Govert wijst naar Koos Verhuisdoos. Koos steekt zijn hoofd uit zijn doos, kijkt zielig naar
het publiek en verdwijnt weer. Amber vist ondertussen een gastenboek uit Goverts doos.
Amber:

Wat is dit? O, het gastenboek. Dat kan uiteraard ook weg.

Amber slaat het gastenboek nonchalant open en kijkt erin.
Amber:

Wacht eens. Hier staat dat er vandaag en morgen allemaal gasten arriveren.
Opa, je hebt toch wel de vakantiegasten afgezegd?!

Govert:

Aah! DAT was ik vergeten! Nu weet ik het weer!

Amber:

(Slaat zichzelf tegen het voorhoofd) O, nee … We kunnen zo toch geen
gasten ontvangen? De helft van de camping is een bende en de andere helft
ligt plat!

Govert:

Ik ben bang dat we wel zullen moeten. We verzinnen er wel wat op.

Dan klinkt het geluid van een binnenkomend appje (track 4).
Govert pakt zijn mobieltje.
Govert:

Nee! Dat kan niet waar zijn! Een app
van Jack. Hij zegt dat de website van
zijn nieuwe vakantieresort per ongeluk
een week online heeft gestaan. Er
zijn reserveringen. Er komen gasten.
Vandaag nog …

Amber:

Nog meer gasten? Wat een ramp! We
zitten dadelijk met een verhuizing, een
halve camping EN met een heleboel
vakantiegasten!
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Govert:

(Jammerend) Waarom ben ik ooit in zee gegaan met Jack de Spijker?

Amber:

We kunnen de gasten nog afbellen. Ja, toch? O, nee. Toch niet.

Amber kijkt richting de ingang. Daar komt opa Juut op met een koffer en een ingeklapte
parasol. Ook Trudy Zuur, Valentijn en Toeter komen op. Toeter draagt een koffer, Trudy
draagt een folder. Valentijn draagt een rugzak en zijn (pluchen) hond.
Opa Juut:

Wat krijgen we nou?! Wat is er met onze gezellige camping gebeurd?

Valentijn:

Waar is onze vijfsterrenbungalowtent? Waar zijn de palmbomen?

Toeter steekt machteloos z’n handen in de lucht en zegt iets onverstaanbaars door zijn
snorkel. Het klinkt als getoeter.
Valentijn:

Goede vraag, Toeter. Waar is het subtropisch zwembad?

Trudy Zuur:

(Over de rooie) Ofwel: waar is het luxe VAKANTIERESORT?!!

Amber:

Ehm … ik ben hier ook nog niet zo lang, dus ik kan het mis hebben. Maar ik
denk dat u het zult moeten doen met hoe de camping er nu bij staat.

Govert en Amber:

(Opgewekt) Welkom op camping ‘Alles went!’.

Alle gasten:

NEEEEEE!!!

De muziek start (track 5). Koor loopt op. De koorleden dragen koffers of een rugzak en
eventueel andere campingspullen. Opa Juut staat vooraan in het midden.
♪ ♫ Lied:
Koor:

Bende op de camping
Het is zonnig, het is zalig, het is zomer
De vakantie staat weer eind’lijk voor de deur
We gaan zoals elk jaar weer uit kamperen
Met een tent, een slaapzak en een goed humeur
Het is duwen, het is persen, het is proppen
Met z’n allen in één auto, plus een hond
Na uren afzien zijn we aangekomen
Stappen uit en kijken vrolijk in het rond
Na wat luttele seconden
Is het lachen ons vergaan				
Van schrik vallen de koffers uit de handen
Elke mond blijft van verbazing openstaan

Iedereen schrikt en laat tegelijk zijn of haar koffer (of rugzak) uit de hand vallen.

Copyright © Spotlight Musical Productions

16

Script

Jongens:
Meiden:
Koor:

O jongens, wat is dit?
O meiden, wat is dat?
De helft van de camping is een puinhoop
En de andere helft ligt plat!

Het is een bende op de camping
De chaos komt je tegemoet
Het lijkt wel een verhuizing
Overal staan dozen vol met troep
En kijk: die bulldozer en shovel
Schuiven van alles aan de kant
Waar zijn we nu terechtgekomen?
Wat is er hier toch aan de hand?
			
Trudy Zuur, Valentijn en Toeter gaan vooraan in het midden staan.
Nietsvermoedend zaten wij net in een taxi
Nog te dromen van een aangenaam verblijf
Het plan was om in luxe te kamperen
Op een camping met een sterretje of vijf
Een vakantie zonder zorgen
Had de folder ons beloofd
En nu? Nou ja, we schrikken ons een hoedje
Grijpen allemaal ontredderd naar ons hoofd
Jongens:
Meiden:
Koor:

Zeg dames, wat is dit?
Zeg heren, wat is dat?
De helft van de camping is een zooitje!
En de andere helft ligt plat!
Het is een bende op de camping
De chaos komt je tegemoet
Het lijkt wel een verhuizing
Overal staan dozen vol met troep
En kijk: die bulldozer en shovel
Schuiven van alles aan de kant
Waar zijn we nu terechtgekomen?
Wat is er hier toch aan de hand?
Zou onze vakantie nog wel te redden zijn?
We zijn zo kwaad, kunnen wel janken
Dus bellen snel de klachtenlijn

Iedereen zet zijn mobieltje aan z’n oor. Het bandje van de klachtenlijn klinkt: ‘Welkom bij de
vakantie-klachtenlijn. Toets 1, 2, 3 of 4 voor een keuzemenu. Toets 5 als u het gevoel krijgt
dat u aan het lijntje wordt gehouden.’
Koor:

(Roepend) VIJF!!!

‘Er zijn geen wachtenden voor u … Blijft u aan de lijn.’
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Koor:

(Gefrustreerd) Aaaah!!!
Het is een bende op de camping
De chaos komt je tegemoet
Het lijkt wel een verhuizing
Overal staan dozen vol met troep
En kijk: die bulldozer en shovel
Schuiven van alles aan de kant
Waar zijn we nu terechtgekomen?
Wat is er hier toch aan de hand?
Wat is er hier toch aan de hand?
HET IS EEN REGELRECHTE RAMP!

Koor loopt af. Govert, Amber, opa Juut, Trudy Zuur, Valentijn en Toeter blijven op.
Opa Juut:

Nou, het is wat het is. Het belangrijkste is dat het schitterend weer is.
Ik ga snel een mooi kampeerplekje uitzoeken waar mijn vrouw de camper
kan parkeren.

Opa Juut loopt af richting het kampeerterrein. Koos vertrekt ook met z’n verhuisdozen.
Amber:

Opa Govert? Hoe gaan we dit verder aanpakken?

Govert:

Misschien is dit de kans waarop we gewacht hebben. De kans om te laten
zien dat deze oude camping tot een succes kan zijn!

Toeter zegt iets onverstaanbaars door zijn snorkel. Het klinkt als getoeter.
Trudy Zuur:

Goeie vraag, Toeter. Waar moeten wij nu slapen vannacht?

Govert:

We hebben wel wat slaapzakken en koepeltentjes voor jullie.

Amber pakt slaapzakken en kleine koepeltentzakken uit de verhuisdozen tevoorschijn en
duwt die in de armen van Trudy, Toeter en Valentijn. Govert pakt een A4’tje tevoorschijn.
Trudy Zuur:

Een tent? Maar ik weet niet eens hoe ik een tent op moet zetten!

Govert:

Hier is de handleiding. Mond open!

Govert drukt het A4’tje tegen Trudy’s mond. Trudy klemt met haar lippen het
A4’tje vast.
Govert:

Succes. Ik kom straks wel even kijken hoe het gaat.

Trudy loopt richting het kampeerterrein. Valentijn en Toeter volgen. Toeter
moppert luid maar onverstaanbaar door z’n snorkel. Trudy moppert terug
maar is ook onverstaanbaar.
Valentijn:

Je hebt helemaal gelijk, Toeter. Tante Trudy
praat erg onduidelijk!

Trudy, Toeter en Valentijn lopen af. Amber pakt de dozen van haar
en Govert en loopt af.
Copyright © Spotlight Musical Productions
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Scène 3:

De verschrikkelijke sneeuwman

Bea Bergtop loopt op vanuit de richting van de ingang. Ze is zomers gekleed en draagt een
grote berg schoenen. Ze roept achterom tegen haar man Job, die haar op afstand volgt:
Bea Bergtop:

Naar voren, naar voren. Nog een paar stappen naar voren. Nu twee stapjes
naar links. (Verschrikt) Kijk uit voor het welkomstbord!

Dan klinkt het geluid van iemand die tegen een metalen bord aanloopt (track 6).
Job Bergtop:

(Roept vanuit de coulissen) AU!!!

Bea Bergtop:

Ik zeg nog: ‘Kijk uit!’

Job komt het podium op schuifelen. Hij is in skikleding en is geblinddoekt.
Job Bergtop:

Dat gaat een beetje lastig zo, schat.

Bea Bergtop:

Nog twee stapjes naar voren en … STOP! Doe je blinddoek maar af.

Job doet zijn blinddoek af en kijkt verbaasd om zich heen.
Job Bergtop:

Waar heb je me nu naartoe gebracht?!

Govert:

Hallo, mijn naam is Govert. Hartelijk welkom op camping ‘Alles went!’.

Job Bergtop:

Ik ben Job Bergtop. Is dit een camping? Bea, wat is er aan de hand? En
waarom heb jij je skipak niet aan?

Bea Bergtop:

Omdat we deze vakantie NIET gaan skiën. Deze vakantie gaan we voor zon,
zee en gezelligheid. Ik mocht dit keer de bestemming kiezen.

Job Bergtop:

Maar wel een skibestemming natuurlijk! Je weet dat ik altijd wil skiën?
En waarom heb je al die schoenen mee? Dat is belachelijk!
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Bea Bergtop:

Jij zei: ‘Waar we ook naartoe gaan, vergeet
je BERG schoenen niet!’

Job Bergtop:

BERGSCHOENEN, schat. Vergeet je
BERGSCHOENEN niet!

Bea Bergtop:

Mijn man wil elke vakantie naar de bergen.
Maar ik HAAT de sneeuw! Vorig jaar was
echt de druppel. Toen heeft hij me zover
gekregen om een vier weken lange skiexpeditie te doen in het Himalayagebergte.

Govert:

De Himalaya? Echt? Wat spannend!
Daar kun je zomaar de verschrikkelijke
sneeuwman tegen het lijf lopen.

Bea Bergtop:

De verschrikkelijke sneeuwman? (Kijkt
naar Job) Zover ik weet ben ik daarmee
getrouwd.

Job Bergtop:

(Zucht) Nou ja, misschien zit er in de buurt
een indoor skibaan. Zo niet,
dan gaat deze vakantie vanaf nu alleen nog maar BERGAFWAARTS.

Govert:

Je kunt je skipak beter uit doen. Ik krijg het al warm als ik naar je kijk.

Job Bergtop:

Dit pak is ZOOOO dik, daar komt die hitte echt niet doorheen, hoor! Mijn
vrouw draagt liever geen skipakken. Geen idee waarom eigenlijk.

Bea Bergtop:

Job zegt altijd dat mijn figuur niet goed uitkomt in een skipak. Hij maakt elke
wintersport opmerkingen over slecht figuur zus, slecht figuur zo.

Job Bergtop:

Je HEBT geen slecht figuur in een skipak. Je SLAAT een slecht figuur in een
skipak. Dat is wat anders.

Bea Bergtop:

Govert, zeg er eens wat van!

Job Bergtop:

En als ik WEL een keer iets aan te merken heb op je figuur dan moet je dat
natuurlijk niet LETTERLIJK opvatten.

Bea Bergtop:

(Geïrriteerd) Hoe moet ik het DAN opvatten, Job Bergtop?

Job Bergtop:

FIGUURLIJK! (Ligt dubbel om z’n eigen grap) Haha! Grapje! Haha!

Bea Bergtop:

Job Bergtop! Als ik je in m’n vingers krijg!

Job rent met Bea op zijn hielen af in de richting van het kampeerterrein. Govert gaat ook af.
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Scène 4:

Een lange wandeltocht

Dunya en Vicky komen op vanuit de richting van de ingang. Ze zijn uitgeput van een lange
wandeltocht in de hitte. Ze staan stil, doen hun petjes af en vegen het zweet van hun hoofd.
Dunya:
Vicky:

Tjonge. Wat een tocht, Vicky. We hebben er drie kwartier over gedaan. Ik
kan bijna niet meer lopen.
Wat een roteind. En wat een hitte. Mijn flesje drinken is helemaal leeg.

Dunya:

Dat van mij ook.

Vicky:

Maar we zijn er, dat is het belangrijkste. Camping ‘Alles went!’.

Dunya:

Waarom wilde je per se weer naar DEZE camping, Vicky? We zijn onderweg
voldoende andere campings tegengekomen.

Vicky:

Omdat mijn opa en oma hier ook zijn. Dat zei ik toch? Ze hebben ook al
tentjes voor ons opgezet. Het wordt vast gezellig.

Dunya:

Vorig jaar heb je vooral over ze zitten klagen. Je oma praat alleen maar over
haar hondje en je opa zit de hele dag in zijn mobieltje.

Vicky:

Opa’s zitten nu eenmaal vaak in hun mobieltje. Da’s typisch iets voor hun
generatie: de hele dag naar zo’n dom schermpje koekeloeren.

Toeter en Valentijn komen op vanaf het kampeerterrein. Ze zien de meiden niet. Ze kijken
richting het kampeerterrein en Valentijn zet zijn handen aan z’n mond en schreeuwt.
Valentijn:

(Roept) HÉ!!! (Roept nog harder) HÉÉÉ!!!

Toeter tikt Valentijn op de schouder en roept iets voor. Het is onverstaanbaar getoeter.
Valentijn:

Slim idee. (Roept) HUFTER!!! HÉ! HUFTER!!! HUFTERRRRR!

Dunya:

Zeg, stelletje aso’s! Naar wie staan jullie zo te schreeuwen?

Toeter wijst verbaasd naar Valentijn en zichzelf.
Valentijn:

Aso’s? Wij? Hoezo? Ik roep alleen maar …

Vanuit de coulissen wordt een pluchen hond gegooid. De hond zit aan een lijn die tot in de
coulissen loopt. Valentijn vangt de hond en begint de hond te liefkozen.
Valentijn:

Hufter. Hé, Hufter. Brave jongen. Braaf! Ja, baasje is blij met je, hoor.

Dan stormt Vicky langs Dunya naar voren. Ze heeft Valentijn nog niet herkend.
Vicky:

Belachelijk! Wie noemt zijn hond nu … (Kijkt verbaasd) Valentijn?!

Dunya:

Nee, Hufter.

Valentijn:

Vicky?! Wat doe JIJ hier?
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Vicky:

Valentijn? Wat doe JIJ hier?

Vanuit de coulissen wordt er hard aan de lijn getrokken. De hond verdwijnt in de coulissen.
Valentijn:

Ik … ik moet gaan. (Draait zich om) Hufter! Wacht nou even!

Valentijn rent achter Hufter aan het podium af. Toeter zwaait naar de meiden en loopt ook af.
Dunya:

Die jongen komt me bekend voor. Wacht eens. Ik weet het weer. Die
Valentijn is jouw vakantieliefde van vorig jaar. Daarom moesten we per se
weer naar deze camping van jou, Vicky. Jij zat te hopen dat je Valentijn weer
zou tegenkomen!

Vicky:

Echt niet! Ik bedoel … een klein beetje maar …

Dunya:

Lekkere toestand. Kunnen we nu wat gaan drinken? Ik heb toch dorst!

Dan komen Kanye Best en 50 Fans tegelijk op. Kanye vanuit de richting van de ingang en 50
Fans vanaf het kampeerterrein. Als ze elkaar zien roepen ze een begroeting naar elkaar.
Kanye en 50 Fans:

(Uitgelaten) Hé, bro!!!

Vicky:

Kijk eens! Dat zijn de beroemde rappers KANYE BEST en 50 FANS!

Dunya:

Nou en? We gaan water drinken en de schaduw opzoeken.

Dunya pakt Vicky bij haar arm en trekt haar mee richting het kampeerterrein. Kanye Best en 50
Fans lopen ondertussen naar elkaar toe en begroeten elkaar uitbundig.
Kanye Best:

50 Fans!

50 Fans:

Kanye Best!

Kanye Best en 50 Fans doen een ingestudeerde handshake en geven elkaar een hug.
Kanye Best:

Hé man, goed idee om samen op vakantie te gaan. Maar waar is dat luxe
vakantieresort?

50 Fans:

Nee, bro. Je hebt het verkeerd begrepen. We gaan kamperen.

Kanye Best:

Kamperen? Nee, toch? Dat zal mijn vriendin niet bevallen.

50 Fans:

Dan laat je haar nog even in je Lamborghini zitten. Mijn vriendin stapt ook
pas uit de Bentley als ik klaar ben met het opzetten van de tent.

Dan klinkt er een geluidje uit de mobiel van 50 Fans (track 7). Hij pakt zijn mobieltje.
50 Fans:

O nee. Waarom koos ik de artiestennaam ‘50 Fans’? Domme keuze.

Kanye Best:

Wat is er aan de hand?

50 Fans:

Ik heb er een nieuwe volger bij op Instagram. Effe kijken wie ik er dan weer
uit gooi. Mijn schoonmoeder? Nee … O wacht, ik weet het al!
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Kanye Best:

Heb je nu een volger verwijderd?

50 Fans:

Ja. Jou.

Kanye Best:

Waarom?!

50 Fans:

Duh! Ik heet ‘50 Fans’ en niet ‘51 Fans’.

Kanye Best:

Dus nu moeten we allebei een tent op gaan zetten? Ik heb niet meer
gekampeerd sinds groep 8, dus ik ben benieuwd of ik het nog kan.

50 Fans:

We mogen wel opschieten. (Wijst omhoog) Kijk! Als ik die lucht zo zie krijgen
we elk moment een zomerse regenbui over ons heen.

Kanye Best:

Ik had zelf ook beter in de Lamborghini kunnen blijven zitten …

50 Fans:

Nee, man. Dit is juist het leuke van kamperen. Beetje avontuur. Beetje
natregenen. Kom, ik heb voor allebei een tent bij me. Aan de slag.

50 Fans en Kanye lopen af richting het kampeerterrein. Dunya en Vicky rennen op.
Dunya:

Yessss! Het gaat regenen! Precies wat we nodig hebben!

Vicky en Dunya:

Eindelijk verfrissing!!

De muziek start (track 8). Koor loopt op. Een aantal meiden in het koor hebben
felgekleurde (nog ingeklapte) parapluutjes mee. Enkele koorleden dragen een regenjas.
♪ ♫ Lied:

Dansen in de regen

[Tip: bekijk de dansinstructievideo’s van deze musical via de website, de app of YouTube.]
Koor:

We liggen zwetend in ons tentje
De hitte maakt ons sloom en lui			
Dan wijkt de zonneschijn heel even
Voor een fikse regenbui
We zien de mensen haastig schuilen
In hun caravan of tent
Maar wij, wij rennen juist naar buiten			
Plots zijn we in ons element

Vicky en Dunya dansen op het nu volgende pre-chorus en refrein.
Laat die regen lekker stromen
De druppels vallen op ons neer
Want de regen in de zomer
Is verfrissend, keer op keer
De meiden met een paraplu openen deze en draaien er tijdens het refrein mee in de lucht.
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We dansen in de regen
Zie ons er helemaal voor gaan
Het is lol, het is pret en misschien een beetje gek
Maar liever gek dan van de hitte te vergaan!
Laten we dansen in de regen
Doe met ons mee en blijf niet staan
Het is lol, het is pret en misschien een beetje gek
Maar daar trekken wij ons lekker niets van aan!
We zwaaien jolig met de armen
We springen vrolijk in het rond
Proberen regen op te vangen				
Hoofd naar acht’ren, open mond
En iedereen wil plots’ling meedoen
Met of zonder regenjas
Want ja, vertel, wat is er leuker
Dan lekker stampen in een plas?
Vicky en Dunya dansen weer op het pre-chorus en refrein.
Laat die regen lekker stromen
De druppels vallen op ons neer
Want de regen in de zomer
Is verfrissend, keer op keer
De jongens stampen met hun voeten het ritme in de muziek. De meiden uit het koor die een
paraplu hebben openen deze en draaien er tijdens het refrein opnieuw mee in de lucht.
Koor:

We dansen in de regen
Zie ons er helemaal voor gaan
Het is lol, het is pret en misschien een beetje gek
Maar liever gek dan van de hitte te vergaan!
Laten we dansen in de regen
Doe met ons mee en blijf niet staan
Het is lol, het is pret en misschien een beetje gek
Maar daar trekken wij ons lekker niets van aan!
Maar daar trekken wij ons lekker niets van aan!

De meiden uit het koor klappen hun paraplu’s dicht. Het koor, Vicky en Dunya af.

Scène 5:

Gevaarlijke Berm

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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Scène 6:

Op rolletjes!

Vanuit de richting van de ingang komt Jack de Spijker op.
Jack de Spijker:

Ha, die Govert. Ik kwam even kijken hoe het ermee staat. Er stonden
vandaag zeker allemaal boze vakantiegasten aan de poort van de camping.
Haha! Het is nooit fijn om mensen weer naar huis te moeten sturen. Allemaal
mijn fout. (Smalend) Sorry. Echt, sorry.

Govert:

Waar heb je het over? Ik heb helemaal niemand naar huis gestuurd.

Jack de Spijker:

Niet?! Maar ik had gehoopt … ik bedoel … ik had verwacht dat je zou inzien
dat het nooit meer wat gaat worden met deze oude camping.

Govert:

Dat heb je dan verkeerd gegokt. Amber en ik hebben besloten om iedereen
welkom te heten. En weet je wat? Alles loopt op rolletjes!

Vanaf de ingang komt Bibber op lopen. Bibber draagt een houten zwaardje aan zijn riem en
een speer in zijn hand. Hij heeft een rode clownsneus.
Govert:

Aah! Daar heb je Bibber. Fijn dat je er bent. De camping is niet compleet
zonder iemand van het animatieteam die de kinderen vermaakt.

Bibber:

Ik dacht dat jouw camping dichtging. Goed om te horen dat het zo goed gaat,
Govert. Hoe vind je mijn nieuwe outfit? Mooi, hè? Mijn luchtkussen heeft de
vorm van een kasteel. Vinden de kids te gek!

Bibber loopt enthousiast af richting het kampeerterrein.
Jack de Spijker:

Dus … dus alles loopt op rolletjes? Hoe bestaat het?
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Govert:

Ik besefte opeens dat het geheim van een camping niet is dat alles perfect
gaat, Jack. Ik probeer gewoon altijd voor mijn gasten klaar te staan. Dat
wordt gewaardeerd. Let op, dan zal ik het je laten zien.

Opa Juut loopt vanaf het kampeerterrein op met wat planken. Hij probeert de planken
horizontaal te houden, maar de planken hebben een eigen wil. De uiteindes van de planken
schieten telkens omhoog. Opa Juut kan de planken maar met moeite in bedwang houden.
Opa Juut:

Govert! Ik wilde wat planken gebruiken om een vlonder te maken voor bij de
ingang van onze camper. Maar de planken zijn nogal opstandig.

Opa Juut houdt de planken met grote moeite een moment rustig. Govert bekijkt de planken.
Govert:

Ik zie het al. Je moet andere planken pakken. Dit is STEIGERhout.

Opa Juut:

Ga ik doen. Dank je!

Opa Juut legt de planken aan de kant.
Opa Juut:

Nu ik hier toch ben: mag ik jouw klapstoel eventjes lenen?

Govert:

Natuurlijk, opa Juut. Pak hem maar.

Opa Juut pakt de gewone houten stoel op en wil weglopen.
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Jack de Spijker:

Maar meneer Juut, dat is toch helemaal geen klapstoel?

Govert:

Geen klapstoel? Geen klapstoel? Natuurlijk is dat een klapstoel!

Jack de Spijker:

Als dat een klapstoel is dan eet ik m’n helm op!

Govert:

Daar houd ik je aan! Eén, twee, drie …

Govert gaat op de stoel zitten. Er klinkt applaus (track 11). Govert wijst onder de zitting.
Govert:

(Tegen publiek) Ingebouwde speakers.

Opa Juut loopt af met de stoel. Bibber komt op gerend met zijn clownsneus in zijn hand.
Bibber:

Govert! Kun je me helpen? Ik heb last van een VERSTOPTE NEUS.

Govert:

O. Dat kan erg vervelend zijn. Doe je hoofd eens iets naar achteren?

Govert pakt een vergrootglas uit zijn broekzak en bekijkt de neus van Bibber aandachtig.
Govert:

Oei … Oei!

Jack de Spijker:

Wat heeft-ie? Is het ernstig?

Govert:

Precies wat hij al dacht. Hij heeft last van een VERSTOPTE NEUS.
Dat kan zeker ernstig uitpakken. Wacht! Wacht! Ik zie het al!

Govert drukt langzaam het puntje van zijn wijsvinger op de neus van Bibber.
Govert:

Daar!

Bibber pakt blij zijn neus vast en zegt met een nasale stem:
Bibber:

Ja, dat is ’m! (Roept richting het publiek) GEVONDEN!

Bibber zet zijn clownsneus op en rent af in de richting van het kampeerterrein. Vanuit de
coulissen klinkt geruzie tussen 50 Fans en Kanye Best. Govert pakt twee mokken met koffie.
Jack de Spijker:

Pfff! Alsof ALLES op de camping opeens zonder gedoe verloopt. Hoor je dat?
Ik wist het wel!

Kanye en 50 Fans komen op vanaf het kampeerterrein. Ze hebben ruzie en roepen tegelijk:
50 Fans en Kanye:

(Boos) Hou toch op, man! Het ligt allemaal aan jou! Duh!

Govert:

Heren? Wat is er aan de hand?

Kanye Best:

Ik was mijn tent aan het opzetten en toen kwam ik vier haringen tekort.

50 Fans:

En toen heeft hij die van mij gejat.

Kanye Best:

Welnee. Die haringen van mij lagen opeens bij jou op de stapel.
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50 Fans:

(Roept boos) Maak jij mij uit voor een DIEF?!

Kanye Best:

(Roept boos) Maak jij MIJ uit voor een dief?!

Govert pakt twee mokken en wurmt zich dan tussen de beide rappers in.
Govert:

Kopje koffie, heren?

Kanye en 50 Fans:

Lekker!

50 Fans en Kanye nemen allebei een grote slok koffie. Beiden slaken een tevreden zucht.
Kanye Best:

Weet je? Als we onze tenten dicht tegen elkaar aan zetten en verbinden met
twee scheerlijnen, dan hebben we …

50 Fans:

… alleen rondom haringen nodig. Dat redden we makkelijk.

Kanye en 50 Fans:

(Vrolijk) Probleem opgelost! Bedankt, Govert!

50 Fans en Kanye geven de mokken terug aan Govert en snellen het podium af. Govert
kijkt met een glimlach naar het publiek, showt hun de koffiemokken en zegt:
Govert:

Goed, hè? OPLOSkoffie.

Jack de Spijker:

(Uit het veld geslagen) Ongelooflijk …

Govert:

Het geheim van een gezellige camping is dat er een goede onderlinge sfeer
is. Dat mensen bereid zijn om elkaar te helpen en daardoor een fijne tijd
hebben. Snap je?

Koor loopt op. De muziek start (track 12).
♪ ♫ Lied:
Koor:

O nee!
O nee! De tent is weer eens lek, daar ben je klaar mee
Je luchtbed loopt steeds leeg, je hebt geen pomp mee
Je staat bijna te kotsen van de heimwee
O nee!
O nee! Alleen maar lege rollen op de wc
Je telefoon heeft haperend 4G
Jouw irritante tante die is ook mee
O nee!
Toch hebben wij plezier
Genieten keer op keer, o-oho-owo-woo!
We maken samen lol
Er hangt een goede sfeer, o-oho-owo-woo!
Hier op de camping is het elke dag een feestje
Je maakt van alles mee!
Bij ons op de camping vieren wij vakantie
Een happy-happy-happy holiday!
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O fijn! Je struikelt duizend keer over een scheerlijn
En na wat korte nachtjes krijg je hoofdpijn
Een minder koude douche zou ook wel fijn zijn
O fijn!
Toch hebben wij plezier
Vakantie smaakt naar meer, o-oho-owo-woo!
Dus weet je, volgend jaar
Dan gaan we zeker weer, o-oho-owo-woo!
Hier op de camping is het elke dag een feestje
Je maakt van alles mee!
Bij ons op de camping vieren wij vakantie
Een happy-happy-happy holiday!
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! (4x)
Hier op de camping is het elke dag een feestje
Je maakt van alles mee!
Bij ons op de camping vieren wij vakantie
Een happy-happy-happy holiday!
Hier op de camping is het elke dag een feestje
Je maakt van alles mee!
Bij ons op de camping vieren wij vakantie
Een happy-happy-happy holiday!
Holiday!
Koor loopt af. Govert en Jack blijven op.
Govert:
Jack de Spijker:

Face it, Jack. De camping is een succes. Amber en ik gaan niet weg.
(Getergd) Wacht maar tot Roos hiervan hoort, Govert. Wacht maar!

Jack loopt boos richting de uitgang, maar Govert roept hem terug.
Govert:

Jack! Jack! Je had me nog iets beloofd over je helm.

Jack pakt z’n helm van z’n hoofd, zet z’n tanden in de rand van de helm en loopt boos af.
Govert loopt ook af.

Scène 7:

Gevonden voorwerpen

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 8:

Alles went, behalve een tent

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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Scène 9:

De Vikingen komen! (deel 1)

Het geluid van spelende kinderen klinkt (track 16). Vanaf het kampeerterrein komt Bibber
op. Hij draagt een speer en heeft oordoppen in zijn oren. Bibber doet z’n oordoppen uit.
Bibber:

Zo! Wat kunnen kinderen toch een herrie maken! Geweldig om te zien EN
het past goed bij mijn nieuwe slogan:

Bibber pakt zijn speer met twee handen vast, klaar om hem doormidden te breken.
Bibber:

‘Een fijne tijd voor ieder kind, daarvoor breek ik een lans!’

Bibber probeert de lans te breken op z’n knie. Het lukt niet. Vanuit de richting van de ingang
komt Sven Hamer op lopen. Hij draagt een opblaasbare hamer.
Bibber:

‘Daarvoor breek ik een lans!’

Bibber probeert de lans te breken. Het lukt weer niet. Hij probeert het nog eens en nog eens.
Sven Hamer:

Zal ik je even helpen?

Bibber:

Graag, meneer.

Sven geeft zijn hamer aan Bibber en pakt de lans van Bibber over.
Sven Hamer:

’t Is simpel. Het komt neer op brute kracht. Let op. Eén, twee, drie.

Sven breekt de lans moeiteloos doormidden (track 17) en gooit de stukken aan de kant.
Bibber:

(Onder de indruk) Wooooow! Wie ben jij?

Sven Hamer:

Ik ben SVEN HAMER. Ik ben een Viking. (Roept tegen publiek) De Vikingen
komen!!!

Sven grist de hamer uit Bibbers handen. Bibber doet paniekerig een stapje naar achteren.
Bibber:

Viking?!!

Sven Hamer:

Ja. Ik ben zojuist met mijn boot geland en kom de boel plunderen.

Bibber:

De boel PLUNDEREN? Ai! Die zag ik even niet aankomen.

Sven Hamer:

(Tegen publiek) Die reactie krijg ik vaker. (Tegen Bibber) Maar ik neem aan
dat jij mij wil gaan tegenhouden. Dus trek je miezerige zwaardje maar, dan
RAMMEN WE EROP LOS!

Bibber:

Luister, ik weet niet of ik dat wel …

Sven Hamer:

(Roept een strijdkreet) JAAAAA! Dat de beste BRUUT moge winnen!

Bibber:

(Zenuwachtig) Maar … maar … ik ben eigenlijk helemaal geen ridder. Ik ben
Bibber. Ik ben een acteur.
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Sven Hamer:

Acteur?

Bibber:

Ja, ik krijg betaald om in dit pakkie rond te lopen. Snap je?

Sven Hamer:

Ik snap het. Je bent een HUURLING. (Tegen publiek) Huurlingen doen
alles voor geld. Waardeloze lui. Maar we zullen snel zien wat hij waard is. Ik
HAMER erop los! (Roept een strijdkreet) JAAAAAAAAAAAAAA!

Sven heft zijn opblaasbare hamer op, klaar om genadeloos toe te slaan.
Bibber:

Wacht! In Nederland lossen we dingen op via het POLDERMODEL.

Sven kijkt Bibber vragend aan.
Sven Hamer:

Sorry. Ken ik niet. Als Viking ben ik meer van het PLUNDERMODEL.

Bibber:

Jammer. Maar misschien ben je te porren voor een korte
inburgeringscursus?

Sven Hamer:

NEE! Ik jaag je over de kling! Maar nu eerst …

Sven rent twee rondjes om Bibber heen terwijl hij roept:
Sven Hamer:

… OMSINGELEN!

Bibber valt van angst op zijn knieën en jammert het uit.
Bibber:

Genade! Ik heb niet eens een echt zwaard. Kijk, het is van hout. Gisteren
gekocht bij een filiaal van de IDEA®.

Sven verstijft.
Sven Hamer:

(Blij verrast) Hebben jullie hier een IDEA®?!!

Bibber:

Ja, en ze hebben nog de hele maand uitverkoop.

Sven Hamer:

(Als een kind zo blij) Uitverkoop! Uitverkoop bij de IDEA®!! (Tegen het
publiek, nogal emotioneel) De jongensdroom van elke Viking!
(Roept als strijdkreet) PLUNDRAAAAAAAA!!!!!!!

Sven rent zo snel hij kan af richting de uitgang van de camping.
Bibber:

(Tegen publiek) Oei. Dat scheelde weinig of ik was er geweest. Maar laat ik
niet te vroeg juichen. Hij komt er snel genoeg achter dat de uitverkoop pas
over een maand begint. Ik moet onderduiken!

Bibber vlucht haastig af in de richting van het kampeerterrein.
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Scène 10:

Soep met klonten

50 Fans loopt op vanaf het kampeerterrein met een pan en twee lepels. Hij gaat op het
bankje zitten. Hij roept naar z’n vriendin, die bij de ingang van de camping in de auto zit.
50 Fans:

(Roept) Schat? Hebben we borden meegenomen? Of soepmokken?

Vrouwenstem:

(Vanuit de coulissen) NEE! SORRY! VERGETEN!

50 Fans:

(Roept) GEEFT NIET! Op de camping heb je aan een lepel genoeg.

50 Fans begint met z’n lepel uit de pan te eten. Hij slurpt bij elke hap luidruchtig de lepel
leeg. Dan kijkt hij richting het kampeerterrein en roept naar zijn buurman Kanye Best:
50 Fans:

Hé, Kanye! Ga je barbecueën?

Kanye Best:

(Vanuit de coulissen) JA!

50 Fans:

Hij gaat nog niet zo hard, of wel?

Kanye Best:

(Vanuit de coulissen) NEE!

50 Fans:

Wat doe je nu? Ga je de inhoud van die fles op de barbecue gieten?

Kanye Best:

(Vanuit de coulissen) JA!

Dan klinkt het geluid van een enorme steekvlam (track 18).
Kanye Best:

(Schreeuwt vanuit de coulissen) AAAAAAAAAAU-AU-AU-AU!

50 Fans:

Kanye?! Dat had je beter niet kunnen doen!

Kanye loopt op. Zijn shirt en gezicht zijn zwartgeblakerd. Hij heeft een plastic fles vast.
Kanye Best:

(Roept) NEE!

50 Fans:

Ga effe zitten. Wil je mee-eten? Ik eet de zelfgemaakte tomatensoep van
mijn vriendin. Hij is heerlijk! Proeven?

Kanye Best:

Graag! Ik verga van de trek. En die barbecue was geen succes.

50 Fans reikt Kanye Best een lepel. Hij pakt de lepel aarzelend aan.
Kanye Best:

Eh … eten we allebei uit de pan?

50 Fans:

Welkom op de camping, jongen. Just go with the flow.

Kanye aarzelt even en neemt dan een hap. Daarna volgt meteen een tweede hap.
Kanye Best:

Mmm! Smaakt goed.

50 Fans:

Wat zei ik je? Elke hap is een genot.

50 Fans neemt een hap en voelt dat hij een heel grote vieze klont in z’n mond heeft. Hij trekt een
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akelig gezicht, grijpt naar zijn keel en moet bijna kokhalzen.
Kanye Best:

Wat is er?

50 Fans wijst voor Kanye langs richting het kampeerterrein. Kanye kijkt. Vlug hangt 50 Fans
zijn hoofd boven de pan en spuugt de klont terug in de pan. Kanye merkt het niet op.
Kanye Best:

Wat zag je daar?

50 Fans:

Niets. Het was niets. Eet maar door, anders wordt de soep koud.

Kanye Best neemt een hap soep. Hij geniet zichtbaar. Dan komt
Amber op met een doos.
Amber:

Eten jullie met z’n tweeën uit dezelfde pan?
IEHHH! Wat VIES!

Kanye Best:

Ah, nee joh. Welkom op de camping. Just go
with the flow.

Kanye neemt een hap en voelt dat hij een heel grote vieze klont in z’n
mond heeft. Hij trekt
een akelig gezicht, grijpt naar zijn keel, moet bijna kokhalzen.
50 Fans:

Wat is er? Heb je soms een grote vieze klont in
je mond? Gooi maar terug in de pan. Die had ik
net ook al.

Kanye hangt snel zijn hoofd boven de pan en spuugt vlug de klont
terug in de pan.
Amber:

(Vol afgrijzen) BÈÈÈÈH!!

Kanye Best loopt af. 50 Fans aarzelt even of hij zelf nog een hap wil nemen. Dan staat hij op
en loopt met de pan richting de uitgang. Hij roept naar zijn vriendin.
50 Fans:

Schatje? Wil jij zelf ook nog een beetje soep?!

50 Fans loopt af. Amber blijft op.

Scène 11:

Out of the box

Vanaf het kampeerterrein komt Koos Verhuisdoos op. Hij draagt opnieuw in elke hand een
extra verhuisdoos. Hij gaat in het midden van het podium staan, zet de twee dozen naast
zich neer en verdwijnt in de doos van zijn kostuum. Amber ziet het en spreekt hem aan.
Amber:

Koos! Koohoooooos! Laat je gezicht eens zien!

Koos:

(Roept vanuit zijn doos) Wat is er dan?

Amber:

Ik wil even met je praten!
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Koos steekt voorzichtig ook zijn hoofd boven zijn doos uit. Hij kijkt angstig om zich heen.
Koos:

Ik hou er niet van om mijn nek uit te steken. Het heeft toch geen zin.

Amber:

Het moet. Mijn opa, Govert, is ervan overtuigd dat jij en deze twee andere
verhuisdozen waardeloos zijn. Als je niets doet dan blijven jullie voor altijd
een paar oude dozen die in de hoek staan weg te rotten. Of erger: dan gooit
mijn opa jullie straks nog weg!

Koos:

(Huilend) Ik weet het. Arme verhuisdozen zijn we. ARME WIJ!

Amber:

Je moet mijn opa ervan overtuigen dat jullie nuttig zijn. Je moet een plan
bedenken, Koos. Een plan dat jou en de andere versleten verhuisdozen
weer op de kaart zet. Daarom is het belangrijk om je hoofd naar buiten te
steken en na te denken.

Koos:

Maar waarom moet ik daarvoor mijn hoofd naar buiten steken? O, wacht, ik
weet het … je wilt natuurlijk dat ik OUT OF THE BOX denk!

Amber:

Eh … ja. Zoiets ja.

Koos:

Goed idee! Wacht, ik weet iets! Waarom vraag ik geen aandacht door
middel van een lied? Een lied waarin ik uitleg hoe beroerd het met ons oude
verhuisdozen gesteld is?

Amber:

(Twijfelend) Zal dat werken, denk je?

Koos:

(Enthousiast) Natuurlijk! Dat nemen
we op en dan laten we het aan Govert
zien. Wacht effe.

Koos rommelt wat in z’n doos en haalt een videocamera op
een klein statief tevoorschijn.
Koos:

TADAA!!!

Amber:

Geweldig! Ik wist niet dat je het IN je
had!

Koos zet de camera neer met de lens op het podium gericht.
Hij drukt op record. De muziek start (track 19). Koor loopt
op. De koorleden dragen doosjes met tissues. Ook Amber
krijgt een doos met tissues aangereikt. Iedereen is
overdreven verdrietig tijdens dit liedje.
Koos staat met de twee verhuisdozen in zijn handen
vooraan op het podium.
[Tip: Laat het koor van begin tot het einde van dit liedje
verdrietig zijn om dit liedje maximaal tot zijn recht te laten
komen. Dus: de mondhoeken naar beneden. Lachen is
verboden!]
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♪ ♫ Lied:
Koor:

Zielig liedje
We staan hier op de camping
Kapot en gammel in de hoek
Kortgeleden waren wij nog bruikbaar		
Nu zijn we afgedankte troep
(Koos: Boehoehoe!)
Terwijl je zonder grappen
(Amber: Zakdoekje?) (Koos: Ja, graag.)
Ons met wat plakband op kunt lappen …
Maar niemand die dat doet!

De koorleden pakken allemaal een tissue uit de doos en deppen hun ogen droog.
Dit is een zielig liedje
Een heel erg zielig liedje
Over een versleten oude doos (Koos: Boehoehoe!)
Dit is zo’n zielig liedje
Met zo’n treurig melodietje
Je merkt het:
Zelfs Koos houdt het niet droog
Koos:

Boehoehoe!

Amber:

Geeft niet jongen, gooi het er maar uit.

Koor:

Mijn neef was een verhuisdoos
Hij werd vlug in elkaar gezet
Drie verhuizingen was hij onmisbaar
Daarna werd hij op straat gezet (Amber: Echt zonde, man!) (Koos: Ja.)
Daar stond hij vol met vragen
(Amber: Nog eentje? Koos: Dank je.)
Belandde in een vuilniswagen …
En daar werd hij geplet!

Koos:

Ik kan het niet aanhoren!

Koor:

Dit is een zielig liedje
Een heel erg zielig liedje
Over een versleten oude doos
Dit is zo’n zielig liedje
Met zo’n treurig melodietje
Je merkt het:
Ook Koos houdt het niet droog

(Koos: Boehoehoe!)

Amber:

Ja, hallo! Hij is ook maar van karton!

Koos:

Ik moet even mijn neus snuiten. PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!!

Het koor wil het refrein inzetten, maar moet een ronde wachten omdat Koos nog niet klaar is.
Koor:

Dit is een zielig liedje
Een heel erg zielig liedje
Over een versleten oude doos
De boodschap van dit liedje:
Heb jij ook zo’n zielepietje …
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Koos en Amber:

(Gesproken) Wees er dan maar héééél zuinig op!

Koor:

Want een doos blijft wel … een doos!

Koor loopt af. Koos Verhuisdoos en Amber blijven op. Amber loopt naar de camera.
Amber:

O, nee! De camera heeft maar twintig seconden opgenomen.

Koos:

Alles was voor niets! (Jammerend) Arme verhuisdozen! ARME WIJ!

Koos loopt verdrietig af richting het kampeerterrein. Amber loopt er verontrust achteraan.

Scène 12:

Toeter

Valentijn en Toeter komen op vanaf het kampeerterrein. Toeter gebaart verontwaardigd met
z’n armen en zegt iets onverstaanbaars door zijn snorkel. Het klinkt als getoeter.
Valentijn:

Ik weet het, Toeter. We hadden afgesproken deze vakantie samen plezier te
maken en ons niet met meisjes bezig te houden.

Toeter zegt iets onverstaanbaars door z’n snorkel. Hij klinkt
verontwaardigd.
Valentijn:

Inderdaad. Maar toen wist ik niet dat Vicky
er dit jaar ook weer zou zijn.

Toeter zegt iets onverstaanbaars door z’n snorkel. Hij schudt
daarbij het hoofd.
Valentijn:

Meisjes zijn verschrikkelijk? Meen je dat
nou?

Toeter gebaart verontwaardigd met z’n armen en zegt opnieuw
iets onverstaanbaars.
Valentijn:

Je vorige vriendin liep op HAKKEN en dat
zag er niet uit? Dat is mij niet opgevallen.
Hoe liep ze dan?

Toeter steekt zijn tenen in de lucht en loopt op z’n hakken een
rondje. Valentijn lacht erom.
Valentijn:

Niet alle meisjes lopen zo, Toeter. Gelukkig niet!

Vanaf het kampeerterrein komt Dunya op. Ze loopt naar Valentijn en Toeter toe.
Dunya:

Hoi! Jij bent Valentijn, toch? En wie is dat leuke vriendje van je met dat
schoorsteentje?

Valentijn:

Dat ‘schoorsteentje’ is een SNORKEL. En hij heet Mickey. Maar zolang hij
zijn snorkel draagt noem ik hem Toeter.
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Toeter zwaait ter begroeting en toetert iets onverstaanbaars.
Dunya:

(Giechelt) Haha! Wat grappig. Waarom draagt die gast de hele dag een
duikbril en een snorkel?

Valentijn:

Zijn vader had hem beloofd dat ze samen zouden gaan snorkelen op
Curaçao deze vakantie. Maar toen kwam er opeens een business trip
tussendoor. Dus moest Mickey met mij en tante Trudy op vakantie. En nu
draagt hij uit protest de hele vakantie een duikbril met een snorkel.

Dunya:

Dat meen je niet.

Valentijn:

Zeker wel. Toeter maakt er ieder uur een selfie van en stuurt die naar z’n
vader. Het is dag één en z’n pa wordt nu al helemaal gek!

Toeter pakt zijn mobieltje en gaat naast Dunya staan om een selfie te maken. Dunya poseert
maar al te graag voor de foto. Daarna pakt Dunya Toeters hand vast.
Dunya:

Arme Toeter. Jij en ik gaan gezellig samen wandelen.

Toeter toetert iets onverstaanbaars. Het klinkt als een protest.
Dunya:

Je kunt protesteren wat je wilt, jongen. Maar ik versta er toch niets van.

Dunya en Toeter lopen hand in hand richting de coulissen. Toeter loopt gewillig mee.
Valentijn:

Nou ja! Loopt-ie zomaar met haar mee. We hadden wat afgesproken.

Dunya:

Tja, zo gaat het in de liefde. Trouwens, Valentijn, JIJ krijgt de lieve groeten
van Vicky.

Valentijn:

(Hoopvol) Echt? Heeft ze dat ECHT gezegd??

Dunya:

Nee. Weet je waarom niet? Vicky is een schijtbak. Net als jij!

Dunya en Toeter lopen af in de richting van het kampeerterrein. Valentijn krabt zich
verbijsterd achter de oren en loopt daarna in dezelfde richting ook af.

Scène 13:

De Vikingen komen! (deel 2)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 14:

Linda de Ninja

Sven Hamer komt achterwaarts weer op lopen. Linda de Ninja loopt met gestrekte arm
vanaf de ingang het podium op en dwingt met haar gebaar de Viking terug. Bibber raapt snel
zijn pannen en teiltje op. Linda stopt en zet haar handen in haar zij.
Linda de Ninja:

Terug jij! Mijn naam is Linda. LINDA de NINJA!
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Sven Hamer:

(Verbijsterd) Een ninja?

Linda de Ninja:

Ik merk dat jij de campinggasten veel overlast bezorgt. Dat stopt hier. Vertrek
voorgoed! Anders zijn de gevolgen voor jezelf.

Sven Hamer:

(Tegen publiek) Goed opletten nu. Met één mep sla ik haar tot aan haar
wenkbrauwen de grond in.

Linda de Ninja:

Ik moet je waarschuwen. Ik ben geoefend in de Japanse vechtsport (spreekt
de tweede ‘n’ extra lang uit) NINNNNNjutsu!

Sven Hamer:

Dan moet ik jou ook waarschuwen. Ik heb namelijk veel ervaring met de
Japanse … (spreekt de tweede ‘n’ extra lang uit) NinnnnnTENDO!

Linda de Ninja:

Ik daag je uit tot een duel. Ontmoet me achter het wc-hokje!

Linda de Ninja verdwijnt achter het wc-hokje. Sven kijkt Bibber lachend aan.
Sven Hamer:

Haha! Dat wordt een makkie! Piece of cookie! Eitje!

Sven gaat met een strijdkreet over tot de aanval. Zodra hij achter het wc-hokje uit het zicht is
verdwenen, klinkt het geluid van een gevecht tussen hem en Linda (track 21). Linda en
Sven steken tijdens het gevecht om beurten cartooneske bordjes boven het hokje uit met
teksten als: ‘Oef!’, ‘Die was raak!’, ‘Baf!’, ‘Gepast geweld!’, et cetera. Als het geluid verstomt,
strompelt Sven achter het hokje vandaan. Hij voelt aan z’n kin.
Bibber:

Zo hé, dat leek me een pittige NINJA.

Sven Hamer:

Ze is inderdaad wel een PIN, JA.

Sven wankelt, maar valt net niet om.
Bibber:

(Bezorgd) Gaat het een beetje, jongen?

Sven Hamer:

Nee! Ze sloeg me vol op m’n KIN, JA.

Bibber:

Dat is wel een beetje MIN, JA.

Dan loopt Linda de Ninja achter het wc-hokje vandaan. Ze heeft geen schrammetje.
Linda de Ninja:

(Opgewekt) Sven, ik ga ervan uit dat jij de mensen op deze camping vanaf
nu met rust laat. Pak je boot en vertrek en vertel tegen elke Viking die je
tegenkomt dat ze deze camping beter met rust kunnen laten. VAARwel!

Bibber:

Wel een opgewekt type, voor een NINJA.

Sven Hamer:

Ze had het met vechten erg naar haar ZIN, JA … Net als ik vaak. Maar dan
alleen als ik WIN, JA.

Sven gooit zijn hamer op de grond. Hij strompelt klagend richting de uitgang.
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Sven Hamer:

‘Ga naar het vasteland van Europa’, zeggen ze dan. ‘Dat is een Walhalla
voor elke Noorman’, zeggen ze dan.

Bibber:

Ik zeg vaak: ‘Eigen haard is goud waard!’

Sven Hamer:

Ja. (Korte stilte) Daar zit wel wat IN, JA.

Sven strompelt af. Bibber sluipt ook af. Linda doet haar masker af.
Linda de Ninja:

(Tegen het publiek) Zomaar een Linda? Ha! Laat me niet lachen!

Linda maakt een buiging als afscheid en loopt af richting de uitgang van de camping.

Scène 15:

Toen kwam er een BIJ bij

De dag breekt aan. Het wordt weer licht. Dan klinkt het geluid van een wekker (track 22).
Saartje komt vanaf het kampeerterrein op met een wekker. Ze legt de wekker op de grond,
pakt de hamer van Sven en begint op de wekker te slaan. Na drie keer stopt het rinkelen.
Saartje:

(Boos) Stom ding!

Govert en Vera komen op vanaf het kampeerterrein. Saartje doet alsof haar neus bloedt.
Govert:

(Geschrokken) Wat was dat voor een kabaal?

Saartje:

Kabaal? Kweet-nie. Ik heb niets gehoord, ik was effe bezig.

Vera Valscherm:

Heb je het niet gehoord? Waar was je mee bezig dan?

Saartje:

Niets bijzonders. Gewoon een beetje DE TIJD DODEN.

Govert gaat op het bankje zitten. Vera neemt plaats naast hem. Saartje bekijkt de wekker.
Govert:

Hoe laat is het?

Saartje:

Niet met zekerheid te zeggen.

Vera Valscherm:

(Kijkt op haar horloge) Het is bijna kwart voor acht.

Saartje:

Kwart voor acht? O, nee! Dan gaat Govert weer aan de gang met z’n bijen.

Vera Valscherm:

Bijen? Welke bijen?

Govert wijst op het bordje ‘7.45 uur - BIJeenkomst’.
Govert:

Zie je dat bordje? Daar staat het. In de vakantieperiode organiseer ik elke
ochtend een BIJeenkomst. Ik pak meteen mijn spullen.

Govert loopt af richting het kampeerterrein van de camping.
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Vera Valscherm:

Een BIJeenkomst. Nou, dat kan er ook nog wel BIJ. Al snap ik niet dat
Govert het leuk vindt om die enge beestjes te houden.

Saartje:

Daar kan ik ook niet BIJ. Ik houd ook helemaal niet van honing.

Vera Valscherm:

Waarom niet?

Saartje:

Het heeft een BIJsmaak.

Saartje en Vera lachen. Vanaf het kampeerterrein komt Govert op met een imkerhoed op en
een bijenkorf in zijn hand. Hij kijkt naar Saartje en Vera en naar het publiek.
Govert:

Hallo allemaal! Ik ben BERTUS BIJ.

Vera:

Hè? (Tegen Saartje) Hij heet toch Govert?

Saartje:

Klopt. ‘Bertus Bij’ is zijn BIJnaam.

Govert:

(Tegen het publiek) Beste dames en heren in de zaal. Voor u staat de beste
imker uit de hele omgeving. Geeft u mij een groot applaus!

Govert begint zelf hard te klappen. Dan stopt hij en kijkt teleurgesteld de zaal in.
Govert:

Ik had gehoopt op wat meer BIJval. Maar goed, we gaan beginnen.

Vera Valscherm:

Wacht, ik pak even mijn mobieltje. Ik houd graag een liveblog BIJ.

Saartje:

Goed idee. Ik maak gelijk opnames voor mijn ‘Saartje Sleurhut Vlog’.

Vera en Saartje pakken hun mobieltjes. Vera begint te typen, Saartje begint te filmen.
Govert:

Bijen houden is niet eenvoudig. Er komt heel wat BIJ kijken.

Vera Valscherm:

12 uur 45: Bertus Bij doet erg BIJdehand.

Govert:

Zo heb ik deze korf een keertje laten vallen. Wat er toen gebeurde, nou, dat
blijft me voor altijd BIJ! (Laat de korf glippen) Oeps!!!

De korf valt op de grond. Er klinkt direct gezoem (track 23). Govert krijgt last van de bijen.
Govert:
Geen paniek. Geen paniek! Dit hoort erBIJ.		
Govert begint om zich heen te slaan.
Vera Valscherm:

12 uur 46: De bijen beginnen te prikken. Bertus Bij reageert verBIJsterd.

Govert rent een rondje over het podium. Hij blijft daarbij wild om zich heen slaan.
Vera Valscherm:

12 uur 47: Bertus slaat terug, maar de bijen houden het er niet BIJ.

Dan staat Govert stil terwijl hij wild om zich heen blijft slaan.
Vera Valscherm:

12 uur 48: De strijd is ongelijk, maar Bertus legt zich er niet BIJ neer.
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Govert gaat op de grond liggen en slaat en schopt om zich heen.
Vera Valscherm:

Correctie. Nu wel. Hij is inmiddels wel tweehonderd keer gestoken. Nee,
driehonderd keer. Ik hou het niet meer BIJ.

Saartje loopt al filmend naar Govert toe.
Saartje:

Bertus?! Bertus?! Mag ik je wat vragen?!

Govert:

Momentje, ik kom zo BIJ je.

Govert rolt over de grond. Dan staat hij weer op en rent opnieuw een rondje.
Vera Valscherm:

12 uur 50: Hij staat weer op! De achtervolging blijkt nog niet voorBIJ.

Saartje:

Wacht, wacht! De bijen houden het voor gezien.

Het gezoem (nog steeds track 23) neemt af. Govert staat stil en slaat wild om zich heen.
Govert:

(In paniek) Is het klaar?! Is het klaar?! Is het klaar?!

Saartje:

Ja. BIJna!

Het geluid van de bijen verstomt. Govert blijft hijgend achter. Saartje blijft filmen.
Saartje:

Bertus? Gaat het? Ben je vaak gestoken?

Govert:

Een eerste schatting? 346 keer. Een vervelende … BIJkomstigheid. Maar het
blijft een mooi beroep. Daar blijf ik BIJ.

Vera Valscherm:

12 uur 55: De strijd tussen Bertus en de bijen was onvergetelijk. Het publiek
lachte zich een BULT en kwam niet meer BIJ. Einde vlog.

Saartje:

Wat ging er nu precies mis?

Govert:

Ik liet de korf vallen. Daarvan werden die beestjes niet BIJ, eh … blij.

Saartje:

Maar jij weet toch wel hoe je een bijenkorf
moet vasthouden? Jij bent een imker. Jij bent
een professional.

Govert:

Een professional? Welnee. Ik ben een
eenvoudige campingbeheerder. Dit is alleen
maar een BIJbaan!

Govert loopt af richting het kampeerterrein. Saartje filmt zichzelf.
Saartje:

Dit was de nieuwe vlog van Saartje Sleurhut.
Vergeet je niet te abonneren. Doei!

Saartje en Vera Valscherm lopen af richting het kampeerterrein.

41

Scène 16:

Ruzie

Jack en Roos komen op vanuit de richting van het kampeerterrein van de camping.
Jack de Spijker:

Fijn dat je even langs kon komen, Roos. Die Govert dreigde deze camping
alsnog tot een succes te maken. Totdat jij langskwam!

Roos:

Voor een dure ketting of oorbellen doe ik alles, Jack. Dat weet je toch?

Jack trekt de zakken van zijn colbertje binnenstebuiten. Er zit niets meer in.
Jack de Spijker:

Tja, daar moeten we het straks nog even over hebben. Maar wat heb je
precies gedaan om de boel in het honderd te sturen? Gisteren was iedereen
blij en tevreden en nu is iedereen boos en chagrijnig!

Roos:

(Smalend) Het was eigenlijk belachelijk simpel. Mensen zijn ZOOO ikgericht. Ik heb tegen iedereen die ik op de camping tegenkwam gezegd dat
ze recht hadden op VEEL MEER luxe dan ze nu krijgen.

Jack de Spijker:

Dat was alles? En dat werkte?

Roos knikt triomfantelijk. Trudy en opa Juut komen op vanaf het kampeerterrein.
Trudy Zuur:

Ik kan geen vakantie vieren in zo’n armoedige tent! Ik wil luxe en comfort!! Ik
eis een schadevergoeding! Anders ga ik naar huis!

Opa Juut:

Ach, mevrouw. Stelt u zich niet zo aan!

Vanaf de richting van de ingang komen Kanye en 50 Fans op.
Kanye Best:

Mijn vriendin weigert uit de Lamborghini te komen! Deze camping mist
comfort. Ik voel wel wat voor de plannen van Jack en Roos.

50 Fans:

Alsof er binnen twee tellen opeens een luxe resort uit de lucht komt vallen.
Denk toch na! We moeten er gewoon wat van maken.

Kanye Best:

Vertel dat maar aan mijn vriendin. Die zit nog steeds in de auto!

Job en Bea Bergtop lopen op.
Job Bergtop:
Bea Bergtop:

Ik voel wel wat voor dat nieuwe luxe resort. Misschien krijgt dat wel een
indoor skibaan.
Zwijg toch! Geniet gewoon van deze ouderwets gezellige camping!

Trudy, Job, Bea, Kanye en 50 Fans beginnen boos door elkaar te praten. Amber komt op.
Opa Juut:

Aah, Amber! Goed dat je er bent. Dit loopt uit de hand. Help me met het
plaatsen van een afzetlint.

Opa Juut rolt het lint af. Opa gaat links voor op het podium staan en Amber rechts.
Amber:

Kunnen we dit lint niet beter tussen de boze mensen in plaatsen?
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Opa Juut:

Nee, dit lint is om nog verdere escalatie van het conflict te voorkomen.
(Wijst naar het publiek) Stel je voor dat DÁT stelletje ongeregeld zich er ook
nog mee gaat bemoeien! Dan zijn we HELEMAAL ver van huis!

Govert komt vanaf de richting van de ingang op.
Govert:

Amber? Wat is er allemaal aan de hand?

Amber:

Jack en Roos hebben iedereen tegen elkaar opgezet. Het is ruzie.

Govert:

O nee, dat is een ramp!

De muziek start (track 24). Koor loopt op. Het koor wordt verdeeld in twee delen: Koor A
en Koor B. Koor A is voor vernieuwing en staat aan de rechterkant op het podium. Koor B is
fan van de oude gezellige camping en staat aan de linkerkant.
♪ ♫ Lied:
Koor A:
Govert:
Koor A:

Koor B:
Roos:
Koor B:

Oud of nieuw?
Het oude is versleten
De boel gaat op de schop
Maar wat oud is, is vaak beter!
Ach jongen, hou toch op!
Heel de boel valt waar je bij staat
Van ellende uit elkaar
En houd je niet van nieuw?
Weet je wát: dan ga je maar!
Het nieuwe krijgt als cijfer
Van ons een dikke nul
Al wat nieuw is, dat is prachtig!
Ach meissie, flauwekul!
Nieuwerwets is in de regel
Ongezellig, saai en kil
Een camping zonder sfeer?
Ja, is dát dan wat je wil? 						

Dan begint iedereen boos door elkaar te praten.
Koor:

’t Is ruzie op de camping: iedereen is boos
De vakantie is een regelrechte flop!
En denk je: wat een misser
Dat ik juist déze camping koos
Dan sla je echt de spijker op z’n kop!

Sven Hamer slaat met z’n hamer op Jacks hoofd. Jack kijkt verontwaardigd om zich heen.
		
Wat een gedoe, wat een gezeur
Hoe vinden wij de vrede weer terug?
Iedereen schreeuwt door elkaar
En maakt een olifant van elke mug
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Als het niet lukt iets uit te praten
Ontstaat er ruzie, vliegensvlug
Als niemand naar de ander luistert
Hoe vinden wij de vrede dan terug?
Dan begint iedereen opnieuw boos door elkaar te praten.
Koor:

’t Is ruzie op de camping: iedereen is boos
De vakantie is een regelrechte flop!
En denk je: wat een misser
Dat ik juist déze camping koos
Dan sla je echt de spijker op z’n kop!
Dan sla je echt de spijker op z’n kop!
Dan sla je echt de spijker op z’n kop!

Sven Hamer slaat na het zinnetje ‘[…] spijker op z’n kop!’ telkens met z’n hamer op Jacks
hoofd. Jack weet niet wie het deed. De laatste keer ziet Jack dat Sven het doet en roept:
Jack de Spijker:

(Verontwaardigd) GAST!

Govert:

(Roept) Oké, mensen! Niet allemaal de koffers pakken, nu. Ik stel voor dat
iedereen naar z’n eigen tent of caravan gaat zodat Jack, Roos, Amber en ik
samen over een oplossing kunnen nadenken.

Koor loopt mokkend af.

Scène 17:

Anti-Roosshampoo (deel 1)

Jack, Roos, Govert, Amber, Koos en Job Bergtop blijven op.
Jack de Spijker:

Er is maar één oplossing, Govert. De sfeer op de camping is verziekt. Laat
de mensen naar huis gaan, dan rij ik hier dadelijk alles plat!

Roos:

(In haar nopjes) Yesss! Goed gesproken, Jack.

Jack de Spijker:

Dank je. Heb je die VIERKANTE raampjes van het restaurant trouwens al
aangepast?

Roos:

MIJN vierkante raampjes? (Liegt) Dat is allemaal ROND.

Jack de Spijker:

(Onnozel) Fijn!

Roos:

En nu ik je zo goed geholpen heb, staat er wel wat kostbaars tegenover, of
niet?

Jack de Spijker:

Je hebt al ringen, armbanden en vijf kettingen! Wat wil je nog meer?

Roos:

Iets voor in m’n haar. Heb je dat? Iets voor in m’n HAAR?

Jack trekt zijn broekzakken binnenstebuiten en haalt de schouders op. Dan schuift Koos
naar voren en steekt een fles shampoo naar buiten. Jack grist de shampoo uit Koos’ hand.
Copyright © Spotlight Musical Productions

44

Script

Jack de Spijker:

Hier, schatje. Iets voor in je haar.

Roos:

(Verontwaardigd) Shampoo, Jack? Shampoo?

Jack de Spijker:

Ehm, ja. Voor een mooie vrouw als jij is het haar toch ook een sieraad? En
kijk, er staat op: ‘Geeft het haar een gouden glans’.

Roos:

Klinkt allemaal erg goedkoop, Jack. Maar goed, ik probeer het wel.

Roos grist verontwaardigd de fles shampoo uit de handen van
Jack en loopt weg.
Jack de Spijker:

O, trouwens? Vergeet niet te schudden voor
gebruik.

Roos:

Sorry?

Jack de Spijker:

Je moet schudden voor gebruik. Staat op
de fles.

Roos kijkt boos naar het flesje shampoo en dan weer boos naar
Jack.
Roos:

(Geïrriteerd) Oké, oké … Dan doe ik dat.

Roos schudt kort met haar lijf en loopt dan boos af richting het
kampeerterrein. Jack ook af.
Amber:

En nu? Jack en Roos mogen dit niet winnen!

Govert:

Precies. Nu moeten we zorgen dat de goede sfeer weer
terugkeert.
Door te doen wat we altijd doen. We gaan ervoor zorgen
dat de gasten weer een fijne tijd hebben. Als dat lukt dan blijven de mensen
wel.

Job Bergtop:

Als jullie voor mij een piste met sneeuw kunnen regelen, dan blijf ik.

Govert:

Dat gaat niet lukken, Job. Maar ik heb iets beters voor je. Kom mee!

Job, Govert en Amber lopen af richting het kampeerterrein.

Scène 18:

De grote stap

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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♪ ♫ Lied:

Vakantieliefde

Vicky:

Na een jaar
Zonder elkaar
Is hij in mijn hart nog steeds mijn Valentijn
Op vakantie vorig jaar 			
Waren jullie het perfecte paar
Dat was toen (gesproken: Weet je)
Dit is nu
Zal het tussen ons nog wel hetzelfde zijn?

Dunya:
Vicky:

Dunya:

(Gesproken) Daar ga je maar op één manier achter komen.

Koor:

Soms moet je de stap durven zetten
Trek gewoon de stoute schoenen aan
Maak die sprong maar in het diepe
Toe maar! Je kunt het! 		
We moedigen je aan, ervoor te gaan

Vicky:

Na een jaar
Zien wij elkaar
Maar wie zet het eerste stapje dichterbij?
Wacht niet langer, ga ervoor
Want de tijd loopt onverminderd door
Dat is waar (gesproken: Weet ik)
Veel te snel
Vliegen deze zomerdagen weer voorbij

Dunya:
Vicky:

Dunya:

(Gesproken) Des te meer reden om niet te lang te wachten.

Koor:

Soms moet je de stap durven zetten
Trek gewoon de stoute schoenen aan
Maak die sprong maar in het diepe
Toe maar! Je kunt het! 		
We moedigen je aan, ervoor te gaan

Vicky:

Goed dan, lieve Valentijn
(Gesproken) Hou je vast
(Gezongen) Hier kom ik aan

Koor loopt af. Govert, Dunya, Vicky en Valentijn blijven op.

Scène 19:

Niks

Vicky loopt op Valentijn af. Dunya houdt het vol spanning in de gaten.
Vicky:

Valentijn?

Valentijn:

(Hoopvol) Ja?

Vicky:

(Na een korte stilte) Niks.
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Vicky draait zich om en loop snel weer weg. Dunya grijpt vol ongeloof naar haar hoofd.
Dunya:

NEEEEE! Dit meen je niet …

Vicky en Dunya lopen af richting het kampeerterrein. Valentijn kijkt hen na en zucht.
Govert:

Jongen. Dit kan zo niet langer. Als jij dat meisje leuk vindt dan moet je er
werk van maken. Waarom ga je niet romantisch met haar dineren?

Valentijn:

Dineren? Maar er is hier geen restaurant.

Govert:

Dan ga je dineren in camping style. Ik regel een tafeltje voor twee, wat
te eten, geen biefstuk of zo maar iets eenvoudigs, en jij zorgt dat je goed
gekleed bent. Stropdas en zo. Heb je een net jasje?

Valentijn schudt het hoofd.
Govert:

Ga naar de receptie en vraag Amber om het jasje van tante Dicky. Dat is een
oudtante van mij en die heeft ongeveer jouw maat.

Valentijn:

Stropdas en het jasje van tante Dicky. Check!

Govert:

En neem wat lekkers voor haar mee.

Valentijn:

Voor Amber of voor tante Dicky?

Govert:

Voor Vicky.

Valentijn:

O. Ja, natuurlijk. IJs! Ze houdt erg van ijs. Thanks, Govert! Thanks!

Valentijn rent af richting de uitgang van de camping. Vanaf het kampeerterrein roept Toeter:
Toeter:

(Vanuit de coulissen) Hulp nodig, Govert?

Govert:

Graag, Toeter. Hé, heb je geen snorkel meer in? Maar hoe zit dat dan met je
actie voor Curaçao?

Toeter:

Daar heb ik een andere invulling aan gegeven!

Toeter komt op lopen met zwemvliezen aan z’n voeten.
Toeter:
Scène 20:

Tadaa!
Best wel tricky

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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Scène 21:

Anti-Roosshampoo (deel 2)

Jack komt op vanaf de ingang. Govert, Amber, Bea en Koos vanaf de andere kant.
Jack:

De tijd zit erop, Govert. De camping is een flop. Geef het nu maar op!

Job Bergtop komt op gerend. Hij heeft een zwembroek over zijn skipak aangetrokken.
Job Bergtop:

Yes! Ik neem al mijn woorden terug. Deze camping is fantastisch!

Bea Bergtop:

Job? Waarom heb jij een zwembroek over je skipak aan?

Job Bergtop:

Ik ben wezen waterskiën! We gaan nog niet naar huis! Nog lang niet!

Valentijn en Vicky:

Wij blijven ook nog even. En volgend jaar komen we zeker terug!

Jack:

Ja, maar …

Saartje en Vera komen op vanaf het kampeerterrein.
Saartje:

(Enthousiast) Govert! Mijn vlog over deze camping heeft binnen een paar uur
al meer dan 200.000 views! Iedereen ligt in een deuk om Bertus Bij en de
bijenkolonie. Dit is heel goede reclame voor de camping!

Govert:

(Blij) Dat is geweldig om te horen!

Vera Valscherm:

De vlog is hilarisch! Deze vakantie blijft me voor altijd BIJ.

Saartje:

Ik heb meerdere mensen horen vragen of ze misschien een weekje konden
BIJboeken.

Govert:

Iedereen is meer dan welkom om langer te blijven. Er kan altijd nog wel
iemand BIJ.

Jack:

Ja, maar …

Vanaf het kampeerterrein komen 50 Fans, Kanye Best, opa Juut en Trudy op.
Kanye Best:

Bedankt voor de cursus barbecueën, opa Juut. Het was heerlijk!

Opa Juut:

Graag gedaan. Leuk om te zien dat jullie weer dikke matties zijn!

Kanye Best:

Zeker. Voor mij is 50 Fans a brother from another mother.

Opa Juut:

Wat betekent dat?

50 Fans:

‘Een loeder van een andere moeder.’

50 Fans en Kanye Best lachen en doen hun ingestudeerde handshake.
Saartje:

Mijn nieuwe vriendin Trudy heeft me doen inzien dat geld niet gelukkig
maakt.
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Trudy Zuur:

En Saartje gaat mij leren koken. Een langgekoesterde droom gaat in
vervulling!

Amber:

Iedereen heeft het naar z’n zin, Jack. De camping is een succes. En dat
komt door Govert. Hij is de beste beheerder die je je kunt wensen.

Jack de Spijker:

(Zucht diep en denkt na) Als de camping echt zo goed draait dan moet ik
mijn plannen toch herzien, denk ik. Camping ‘Alles went!’ blijft open!

Iedereen juicht! Dan klinkt er uit de richting van het kampeerterrein een afgrijslijke gil.
Roos:

(Vanuit de coulissen) Aaaaaaaah!!!

Amber:

Wat was dat?!

Jack de Spijker:

Dat was Roos. O o … ze klinkt boos.

Roos komt op. Ze draagt een badjas, slippers en een handdoek om het haar. Ze is woedend.
Roos:

(Boos) Jack!!! Wat was dat voor een shampoo?!! Mijn haar is helemaal
GROEN uitgeslagen! GROEN, hoor je?!! Het is over tussen ons! Over!

Roos loopt woedend af richting de uitgang van de
camping. Jack blijft ontredderd achter.
Jack de Spijker:

Wat was dat in vredesnaam voor
een shampoo?

Koos steekt zijn hoofd en een fles shampoo uit zijn
doos.
Koos:

Anti-ROOSshampoo. Geeft
ROOS geen kans!

Govert:

Ik denk dat je Roos niet meer
terugziet, Jack. Het spijt me.

Jack de Spijker:

Nou ja. Ze was toch niet
helemaal mijn type. En ik val
niet op groenettes. Groendines?
Nou ja, meisjes met groen haar,
bedoel ik.

Koor loopt op. De muziek start (track 27).
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♪ ♫ Lied:

Samen

Koor:

Eerst was er strijd, nu is er vrede
Het is duidelijk te merken
Het kabaal is nu voorbij
Want we leerden samenwerken
Nu iedereen de ander helpt
Stopt de ruzie, staakt de strijd
Nu we er samen iets van maken hebben we samen …
O-o-o-o-o! Een hele fijne tijd!
O-o-o-o-o! Gewoon een fijne tijd!
Eerst was het zwaar, voor beide groepen
Het was in ’t begin wel wennen
Maar nu hebben wij het fijn
Want we leerden elkaar kennen
Nu iedereen de ander ziet
Stopt de ruzie, staakt de strijd
Nu we er samen iets van maken hebben we samen …
O-o-o-o-o! Een hele fijne tijd!
O-o-o-o-o! Gewoon een fijne tijd!

Iedereen slaat de armen over elkaars schouders.
Maar net nu wij elkaar hebben gevonden
Komt het eind van de vakantie er weer aan
Maar net nu wij elkaar hebben gevonden
Moeten wij elkaar weer laten gaan
50 Fans:
Kanye Best:
50 Fans:
Kanye Best:

Soms is het tijd, laat het los al ben je nu verward		
Wat is geweest dat krijgt een plekje in je hart			
Soms doet het pijn, laat het los, het was een fijne tijd
De herinnering blijft, die raak je nooit meer kwijt		

Koor:

Maar voor nu hebben we samen
Hebben we samen …
O-o-o-o-o! Een hele fijne tijd!
O-o-o-o-o! Gewoon een fijne tijd!
O-o-o-o-o! Een hele fijne tijd!
O-o-o-o-o! Gewoon een fijne tijd!

Roos en Sven lopen ongemerkt af. Voor de rest blijft iedereen op.
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Scène 22:

Het wc-papierkanon

Dan komt Roos op vanaf de ingang. Achter haar loopt Sven Hamer. De Viking is
overladen met de dure spulletjes die Roos van Jack gehad heeft.
Roos:

Dachten jullie zo makkelijk van me af te zijn?! Deze camping gaat plat! En
raad eens wie ik zojuist heb overtuigd om mij te helpen?

Sven Hamer:

Bedankt voor de mooie spulletjes, mevrouw Roos. Ik help u graag!

Bibber:

O nee, daar heb je hem ook weer. Rennen!!!

Bibber wil vluchten. Maar dan komen Linda de Ninja en Koos vanaf het kampeerterrein op.
Linda draagt een wc-papierkanon. Koos draagt rollen wc-papier.
[Tip: bekijk de instructievideo voor het wc-papierkanon via de website of YouTube.]

Linda de Ninja:

Roos? En jij, Sven? Slechte zet om weer terug te komen. Ik kwam deze
nuttige verhuisdoos tegen en hij zat vol met bruikbare spulletjes. Kijk: een
föhn, een verfroller, wat plakband en wat rollen wc-papier.

Roos en Sven:

Nou en? Moeten wij daar bang van worden?

Linda de Ninja:

Reken maar van yes!

Linda zet de föhn aan en blaast het wc-papier over Roos heen. Roos raakt in paniek.
Linda de Ninja:

Herladen! (Koos plaatst een nieuwe wc-rol) En VUUR!

Linda blaast ook wc-papier naar Sven. Hij en Roos rennen in paniek af. Iedereen juicht.
Govert:

Wat een geweldig apparaat. Maar wie ben jij eigenlijk?

Linda de Ninja:

Ik ben Linda de Ninja. Maar jullie kennen me als gewoon Linda.

Linda doet haar vermomming af zodat haar gezicht zichtbaar wordt.
Amber:

(Blij) Mama?!

Linda de Ninja:

Ik hoorde van de problemen op de camping en ik moest je gewoon komen
helpen, pa. Maar ik had het niet gekund zonder de hulp van Koos. Je moet
hem en die twee andere verhuisdozen nog echt niet afschrijven. Ze zijn echt
top!
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Amber:

Inderdaad!

Govert:

Dat zal ik onthouden.

Koos Verhuisdoos springt van vreugde in de lucht. Amber geeft haar moeder een dikke
knuffel. Govert slaat zijn armen om hen beiden heen.
Koos:

Eind goed, al goed. Het is tijd voor een feestje!

Iedereen:

(Roept) Yeah!!!

Koor loopt op. De muziek start (track 28).
♪ ♫ Lied:
Koor:

We feesten hier nog wel een tijdje door
Wat was het geweldig
Iedereen had z’n eigen rol
Wij waren de sterren
Van onze eigen musical
En eenieder gaat zo
Blij naar huis en denkt tevree:
Deze avond vol herinneringen
Neem ik in mijn rugzak mee
Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
We feesten hier nog wel een tijdje door!
Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
We feesten hier nog wel een tijdje door!
Het was hier fantastisch
Op onze fijne basisschool
Dag juf en dag meester
Wat was onze tijd hier waardevol
En eenieder gaat zo
Blij naar huis en denkt tevree:
Al die jaren, de herinneringen
Neem ik in mijn koffer mee
Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
We feesten hier nog wel een tijdje door!
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Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
We feesten hier nog wel een tijdje door!
Govert:

(Roept) Arm omhoog! Kwartslag draaien! Arm omlaag!

Iedereen:

Eén, twee, drie!

De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:

Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
We feesten hier nog wel een tijdje door!
Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
Maar toch …
Maar toch …
Maar toch moeten wij er nu vandoor!

-einde[Opmerking: de avond kan afgesloten worden door het zingen van de reprise van ‘We
feesten hier nog wel een tijdje door’ (Bonuslied 1) of door het zingen van de feestelijke
medley (Bonuslied 2).]
♪ ♫ Bonuslied 1:
Koor:

Reprise - We feesten hier nog wel een tijdje door (track 29)
Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
We feesten hier nog wel een tijdje door!
Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
Maar toch …
Maar toch …
Maar toch moeten wij er nu vandoor!
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♪ ♫ Bonuslied 2:
Koor:

Medley - Bende op de camping! (track 30)
Het is een bende op de camping
De chaos komt je tegemoet
Het lijkt wel een verhuizing
Overal staan dozen vol met troep
En kijk: die bulldozer en shovel
Schuiven van alles aan de kant
Waar zijn we nu terechtgekomen?
Wat is er hier toch aan de hand?
Wat is er hier toch aan de hand?
HET IS EEN REGELRECHTE RAMP!
O-o-o-o-o! Een hele fijne tijd!
O-o-o-o-o! Gewoon een fijne tijd!
O-o-o-o-o! Een hele fijne tijd!
O-o-o-o-o! Gewoon een fijne tijd!
Soms moet je de stap durven zetten
Trek gewoon de stoute schoenen aan
Maak die sprong maar in het diepe
Toe maar! Je kunt het! 		
We moedigen je aan, ervoor te gaan
Toch hebben wij plezier
Genieten keer op keer, o-oho-owo-woo!
We maken samen lol
Er hangt een goede sfeer, o-oho-owo-woo!
Hier op de camping is het elke dag een feestje
Je maakt van alles mee!
Bij ons op de camping vieren wij vakantie
Een happy-happy-happy holiday!
Hier op de camping is het elke dag een feestje
Je maakt van alles mee!
Bij ons op de camping vieren wij vakantie
Een happy-happy-happy holiday!
Holiday!
We dansen in de regen
Zie ons er helemaal voor gaan
Het is lol, het is pret en misschien een beetje gek
Maar liever gek dan van de hitte te vergaan!
Laten we dansen in de regen
Doe met ons mee en blijf niet staan
Het is lol, het is pret en misschien een beetje gek
Maar daar trekken wij ons lekker niets van aan!
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’t Is ruzie op de camping
Iedereen is boos
De vakantie is een regelrechte flop!
En denk je: wat een misser
Dat ik juist déze camping koos
Dan sla je echt de spijker op z’n kop!

Koos en Amber:
Koor:

Dit is een zielig liedje
Een heel erg zielig liedje
Over een versleten oude doos
De boodschap van dit liedje:
Heb jij ook zo’n zielepietje …
(Gesproken) Wees er dan maar héééél zuinig op!
Want een doos blijft wel … een doos!

Iedereen:

Eén, twee, drie!

De koorleden zetten de polonaise in.
Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
We feesten hier nog wel een tijdje door!
Wat hebben we hier samen
Een leuke tijd gehad
Ja, met z’n allen gingen wij ervoor
We dansen en we lachen
Want we zijn het nog niet zat
Maar toch …
Maar toch …
Maar toch moeten wij er nu vandoor!
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Govert, een eigenzinnige bejaarde campingbaas, heeft wegens geldgebrek
zijn camping verkocht aan louche zakenman Jack de Spijker. Jack heeft
beloofd om samen met Govert de oude gezellige camping weer tot een
succes te maken. Het loopt echter allemaal anders! De inkt van het
koopcontract is nog niet droog of Jack schuift met z’n bulldozer de halve
camping plat. Er moet een duur, luxe vakantieresort komen, met bungalows,
palmbomen en een subtropisch zwemparadijs, vinden Jack en zijn sluwe
vriendin Roos. Govert en zijn kleindochter Amber krijgen precies één dag
om hun spulletjes bij elkaar te rapen en te vertrekken.
Vanwege de vergeetachtigheid van de oude Govert en een ‘administratieve
fout’ van Jack staan er plots allemaal vakantiegasten aan de poort van de
camping. De ene helft van de gasten verwacht een gezellige oude camping
en de andere helft een luxe vakantiepark. Maar de camping is een bende.
De chaos is compleet!
Samen met Amber en Govert proberen de gasten er toch een geslaagde
vakantie van te maken. Maar laat het maar aan Jack en Roos over om dat
feestje te verpesten. De vakantie dreigt voor iedereen een regelrechte flop te
worden! Als klap op de vuurpijl landen onverwacht Vikingen Sven Hamer en
Epke Zonderhand met hun schip op het nabijgelegen strand. En ze hebben
niet veel goeds in de zin …
Gaat het Amber en Govert lukken om de camping ondanks alle tegenslagen
tot een nieuw succes te maken? Of krijgen Jack en Roos hun zin? En wie
staat er op om de Vikingen het hoofd te bieden?
Bende op de camping! is een feelgoodmusical die gaat over
samenwerken, het omgaan met meningsverschillen, oog hebben voor elkaar
en afscheid nemen. De musical zit boordevol humor, grappige en stoere
personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen
hoofdrollen zodat alle kinderen kunnen stralen!

