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Versie voor kleine groepen;
13 tot 20 leerlingen.

INZAGESCRIPT
In dit script zijn enkele scènes en liedjes verwijderd.
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Tekst: Gert van den Brink
Muziek: Hans van Wingerden

Informatie musical:
Korte inhoud

Opschieten!! Cruiseschip ‘De Wereldreis’ staat op het punt te vertrekken. Iedereen
die van Kapitein Klots een gouden briefkaart door de brievenbus heeft gekregen mag
mee op reis. Helemaal gratis! Van alle kanten stromen de mensen toe. Allemaal
willen ze mee. Ze zijn geselecteerd! Ze zijn winnaars!
Het volle cruiseschip kiest al gauw het ruime sop. De stemming zit er goed in.
Maar dan blijkt dat Kapitein Klots iedereen aan het werk zet. Er moet worden
geboend, gestoft en gedweild. En onder in het ruim? Daar moet ook nog worden
gepompt. Niemand wordt gespaard! Daarnaast doet de kapitein erg vaag over de
reisbestemming, terwijl de reizigers allemaal een andere kant op willen. Er ontstaat al
snel een dolle chaos. Vertel op, Kapitein! Waar gaan we heen?
Als de motor het ook nog op volle zee begeeft en er geroeid moet worden, is het
gedaan met alle vrolijkheid. Zeker als in de verte donkere onweerswolken
samenpakken. Zal cruiseschip ‘De Wereldreis’ de storm doorstaan? Lukt het de
passagiers om goed samen te werken? En zal het doel van de reis worden bereikt?
Alles overboord! is een musical die gaat over het omgaan met onverwachte
situaties en het leren samenwerken met mensen die anders zijn dan jijzelf. De
musical zit boordevol overdreven typetjes, humoristische scènes en spetterende
liedjes.

Speelduur

Musical Alles overboord! duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Liedjes

Musical Alles overboord! heeft acht liedjes en een slotmedley. De liedjes in deze groep
8-musical worden door de kinderen samen gezongen. Bij één nummer worden
coupletjes gezongen door solisten. Een ander nummer bevat een rap.

Decor

Het decor beeldt het dek van het oude (door stoom aangedreven) cruiseschip uit. De spelers
die op het podium staan, staan op het dek van het schip. Aan de rand van het podium
kunnen reddingboeien worden opgehangen. Personages die vanaf de linkercoulissen het
podium betreden, komen vanaf de achtersteven. Personages die vanaf de rechtercoulissen
het podium betreden, komen vanaf de voorsteven (de boeg).
Op de achterwand is een zijaanzicht van de brug (= de stuurhut) en de kajuiten te
zien. De kajuiten kunnen worden voorzien van patrijspoortjes (ronde raampjes). Ook de
schoorstenen zijn eventueel zichtbaar.
Op het podium staat aan de linkerkant een spreekbuis. Deze buis steekt uit het dek
omhoog. De kapitein kan bevelen bedoeld voor de machinekamer door de buis roepen.
Rechts van het midden staat een grote kist op het dek. Rechts vooraan op het podium staat
een laag krukje.
NB In het script staan regieaanwijzingen betreffende het op en af lopen van het
podium. Spelers die ‘van de achterzijde van het schip’ op lopen, komen aan de linkerkant op.
Spelers die ‘van de boegzijde van het schip’ op lopen, komen aan de rechterkant op.
(Let op: links en rechts worden altijd bekeken vanuit het oogpunt van het publiek/de
techniek en niet vanuit het oogpunt van de spelers.)
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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.
Het bootpersoneel:
Kapitein Klots; de trotse kapitein van het cruiseschip; natuurlijke leider; zet anderen
graag aan het werk; doet geheimzinnig over de reisbestemming.
Uiterlijk: blauwe kapiteinsjas met gouden strepen op de mouw; witte pantalon;
kapiteinspet; korte grijze baard.
Koos Matroos; matroos; assistent van de kapitein; type goedzak; heeft altijd gewerkt
op een zeilschip en zit nu voor het eerst op een stoomschip.
Uiterlijk: matrozenpak; matrozenhoed; zwarte schoenen.
Vlegel; bejaarde piraat; humoristisch type; weet alles over zeevaart; houdt een oogje in het
zeil voor de kapitein.
Uiterlijk: piratenkostuum; stoppelbaard; piratenhoed; een lapje voor een oog.
Dokter Diny; vrouwelijke scheepsarts; humoristisch figuur; vrolijk karakter.
Uiterlijk: witte doktersjas; stethoscoop om de nek; naambordje op haar jas gespeld;
feestelijke bloemenkrans om haar nek; draagt de dokterstas met daarin allerlei feestartikelen.
Mario; verkoper van snacks; verkoopt beefburgers waarvan klanten beginnen te
beven; vriendelijk en opgewekt figuur; spreekt Nederlands met Italiaans accent.
Uiterlijk: blauwe tuinbroek; egaal rood shirt; rood snackbarpetje met een witte ‘M’
erop; witte handschoenen.
De passagiers:
Summer en Frosty; twee kibbelende zussen die samen één grote broek aanhebben; echte
tegenpolen; Summer wil naar de zon, Frosty houdt van kou.
Uiterlijk Summer: zonnebril; bloem in het haar; bloemketting; hemdje of bikinitopje.
Uiterlijk Frosty: wintermuts; sjaal; dik vest; handschoenen; blauw geverfd haar.
Laura Zoetekauw; vrouw van middelbare leeftijd; type angsthaas; heeft kiespijn maar is te
bang om naar de tandarts te gaan.
Uiterlijk: slonzig uiterlijk; te grote blouse; rokje; pantysokjes tot onder haar knieën; grote
katoenen zakdoek om haar hoofd geknoopt.
Annabel; hoogzwangere vrouw; dominant type; gestrest vanwege de aankomende bevalling;
reageert haar stress voornamelijk af op haar man Frank.
Uiterlijk: hoogzwangere buik; verzorgd uiterlijk; stijlvol positiejurkje; lage hakschoentjes;
handtasje; haar opgestoken.
Frank Vogelaar; man van Annabel; type goedzak; fotografeert graag vogels; zit onder de
plak; probeert het Annabel tevergeefs naar haar zin te maken.
Uiterlijk: geruite colbert; overhemd; fotocamera om de hals; jagershoedje op.
Maarten van Rossig; gepensioneerde geschiedenisleraar; levert humoristisch
commentaar op de mensen om hem heen; denkt alles beter te weten dan een ander.
Uiterlijk: rossig haar; in het zwart gekleed; zwarte trui en broek; zwarte schoenen;
stoppelbaard; bril; opgevouwen krant in de hand.
Rob Oordop; trompettist; vrolijk, eigenwijs type; werkt daarnaast ook bij de
zeehondenopvang, maar heeft geen verstand van zeehonden.
Uiterlijk: zwart kostuum met vlinderstrik; trompetkoffer, oordoppen en twee trompetten.
Vlinder; vriendinnetje van voetballer Frits; type meisje-meisje; houdt van dansen; droomt
van verre reizen en gooit daar alles voor aan de kant; zegt daarom ook Frits vaarwel.
Uiterlijk: zomers jurkje; damessneakers; blond lang haar; een vlinder in het haar;
(reis)rugzak op de rug.
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Dilara; vriendin van Vlinder; houdt van dansen en reizen; aanvankelijk geen fan van Frits;
nuchter type; probeert de dromerige Vlinder met beide benen op de grond te houden.
Uiterlijk: donker lang haar in een staart; damessneakers; rokje met een topje; (reis)rugzak op
de rug.
Mevrouw Fledderus; vrouw van adel; op leeftijd; vindt zichzelf verheven boven de andere
passagiers; laat anderen graag voor haar lopen; heeft een beetje watervrees.
Uiterlijk: deftige jas met kraag; lage hakschoenen; haar opgestoken.
Fenja; assistente van mevrouw Fledderus; behulpzaam type; doet haar best om geen bonje
te krijgen met mevrouw Fledderus, maar gaat soms toch tegen haar in.
Uiterlijk: eenvoudig mantelpakje; hakschoentjes; haar in een rommelig uitziend staartje;
draagt een brilletje.
De verstekelingen:
Frits en Figo; vrienden die elkaar kennen van voetbal; verliezen elke wedstrijd met
6-0; weten niet waar dat aan ligt; Frits is verliefd op Vlinder en is daarom mee met het schip.
Uiterlijk: voetbaltenues, afgezakte sokken; voetbalschoenen; Figo draagt een bril.
Johnny Jetpack; avonturier; wil met een zelfgemaakt jetpack (raketrugzak) naar de maan
vliegen; overschat zichzelf; ziet zichzelf als een internationale held.
Uiterlijk: ruimtevaartpak (overall met ruimtevaartstickers erop); als helm een groot vergiet
ondersteboven op zijn hoofd; jetpack op z’n rug; dikke riem met een touw eraan.
Adrie; assistent van Johnny; zijn codenaam is A3; zit met een touw aan Johnny vast;
zwijgzaam type; heeft een papegaai op zijn schouder die luistert naar de naam Houston.
Uiterlijk: ruimtevaartpak met groot ‘A3’ op de rug; als helm een trechter
ondersteboven op zijn kop; dikke riem met een touw eraan; papegaai op schouder.

Aantal rollen

Musical Alles overboord! 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:
Johnny of Adrie
Vlegel				
Maarten van Rossig
Vlinder of Dilara		
Mevrouw Fledderus
Fenja				
Frank				
1)
2)
3)
4)
5)
6)
*)

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

Rob Oordop
Frits 1)
Figo 2)
Dokter Diny 3)
Summer 4)
Frosty 5)
Laura 6) *)

Rol van Frits in scène 23 vervalt. Tekst wordt overgenomen door Figo.
Rol van Figo in scène 23 vervalt. Tekst wordt overgenomen door Frits.
Rol van Dokter Diny in scène 23 vervalt. Tekst wordt overgenomen door speler naar keuze.
Rol van Summer in scène 22 vervalt. Tekst wordt overgenomen door speler naar keuze.
Rol van Frosty in scène 22 vervalt. Tekst wordt overgenomen door speler naar keuze.
Rol van Laura in scène 22 vervalt. Tekst wordt overgenomen door speler naar keuze.
Pas indien wenselijk geslacht van het personage aan.

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.
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Scène 1: Klaarmaken voor vertrek
Personages: Kapitein Klots, Vlinder, Dilara, Annabel, Frank en Koos Matroos.
Benodigdheden: roeptoeter, papieren handleiding (Kapitein Klots); smartphone (Vlinder);
reisrugzakken (Vlinder en Dilara); briefkaarten (Vlinder, Dilara en Frank); trolleytassen (Frank
en Annabel); paraplu (Annabel); koffertje (Koos Matroos).
Scène 2: Verlepsia’s
Personages: Vlinder, Dilara, Frits en Figo.
Benodigdheden: reisrugzakken (Vlinder en Dilara); verwelkt bosje bloemen en voetbal (Figo).
Scène 3: Volle kracht vooruit!
Personages: Kapitein Klots, Koos Matroos, Vlegel, Fenja en mevr. Fledderus.
Benodigdheden: koffers (Fenja); verrekijker (Vlegel); twee reddingsboeien (Vlegel).
Scène 4: AUW!
Personages: Laura en Vlegel.
Benodigdheden: grote zakdoek (Laura); opblaasbare hamer/knuppel (Vlegel).
Scène 5: Anti lopen
Personages: Vlinder en Dilara.
Benodigdheden: reisrugzakken (Vlinder en Dilara).
Scène 6: Heavy stuff
Personages: Vlinder en Dilara.
Benodigdheden: reisrugzakken (Vlinder en Dilara); zak lightchips (Dilara).
Scène 7: Z.A.K.
Personages: Koos Matroos en Maarten van Rossig.
Benodigdheden: krant met een gat eruit geknipt (Maarten van Rossig).
Scène 8: Aan het werk gezet
Personages: Kapitein Klots, Koos Matroos, Vlegel, Summer, Frosty en Maarten van Rossig.
Benodigdheden: schoonmaakkarretje, emmer, zwabber, plumeau (Kapitein Klots); muts,
lange sjaal, blauw geverfd haar of blauwe pruik (Frosty).
Scène 9: Strikvraag
Personages: Kapitein Klots, Koos Matroos en Rob Oordop.
Benodigdheden: muziekkoffer, twee trompetten, vlinderstrikje, lunchtrommel met strik, twee
pluchen zeehonden, smartphone (Rob); veterschoenen (Koos Matroos).
Scène 10: De regenbui
Personages: Frank en Annabel.
Benodigdheden: paraplu, fotocamera, smartphone (Frank).
Scène 11: Topscoorder
Personages: Frits en Figo.
Benodigdheden: Scène 12: Voetbalvrouw
Personages: Frits en Figo.
Benodigdheden: smartphone (Figo).
Scène 13: Het doktersbezoek
Personages: Dokter Diny, Frank en Annabel.
Benodigdheden: drie krukken/stoelen (algemeen); dokterstas, drie feesthoedjes, ballon,
schaar, feesttoeter, twee bellenblazen, confettikoker (Dokter Diny).
Scène 14: Johnny Jetpack (deel 1)
Personages: Koos Matroos, Mario, Johnny Jetpack en Adrie.
Benodigdheden: één kruk/stoel (algemeen); mobiel snackkraampje, bordje met ‘beefburgers’
erop (Mario); jetpack met groot ‘DX11’ erop, touw aan riem, stickers, portofoon (Johnny
Jetpack); touw aan riem, papegaai op schouder (Adrie).
Scène 15: Beefburgers
Personages: Koos Matroos, Mario, Summer, Frosty, Dokter Diny en Laura.
Benodigdheden: mobiel snackkraampje, bordje met ‘beefburgers’ erop, schaal met twee
broodjes beefburger (Mario); zwabber (Summer); zak popcorn (Dokter Diny); grote zakdoek,
lang touw met (nep)baksteen eraan (Laura).
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Scène 16: Stuurloos
Personages: Kapitein Klots, Summer en Frosty.
Benodigdheden: los stuurwiel van een schip (Summer en Frosty).
Scène 17: Echte liefde
Personages: Dilara, Frits en Vlinder.
Benodigdheden: Scène 18: De ontmoeting
Personages: Dilara, Vlinder, Frits en Rob Oordop.
Benodigdheden: trompet (Rob); flessenpost (Vlinder); pluchen zeehonden (Rob).
Scène 19: De bevalling
Personages: Fenja, Maarten van Rossig, Annabel, Dokter Diny en Laura.
Benodigdheden: krant (Maarten van Rossig); plumeaus (Fenja); tang met getrokken kies
(Dokter Diny); handdoek met ijs (Laura).
Scène 20: De kapotte motor
Personages: Mevr. Fledderus, Fenja, Koos Matroos en Kapitein Klots.
Benodigdheden: zwabber en waarschuwingshekje (mevr. Fledderus); roeptoeter (Kapitein).
Scène 21: Johnny Jetpack (deel 2)
Personages: Mevr. Fledderus, Fenja, Johnny Jetpack en Adrie.
Benodigdheden: zwabber (Fenja); waarschuwingshekje (mevr. Fledderus); jetpack,
portofoon, touw aan riem (Johnny Jetpack); touw aan riem, papegaai op schouder (Adrie).
Scène 22: De kapitein legt uit
Personages: Kapitein Klots, Koos Matroos, Frank, Annabel, Vlegel, Laura, Vlinder, Dilara,
mevr. Fledderus, Fenja, Maarten van Rossig, Summer en Frosty.
Benodigdheden: briefkaarten (diverse personages); vishengel met flessenpost eraan
(Vlegel); twee reddingboeien (Fenja).
Scène 23: De afloop
Personages: Kapitein Klots, Koos Matroos, Fenja, Mario, Frits, Figo, Dokter Diny, Maarten
van Rossig, Johnny Jetpack, Adrie, Frank, Annabel en Vlegel.
Benodigdheden: schaal (Mario); zwarte badjas, natte haren, peddel (Maarten van Rossig);
touw aan riem (Johnny Jetpack en Adrie); smartphone (Adrie); verrekijker (Vlegel).
BONUSSCÈNE: Een zeehond uitzetten
Personages: Koos Matroos en Rob Oordop.
Benodigdheden: klein briefje (Koos Matroos); een pluchen zeehond (Rob).

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: Winnaar!
Benodigdheden: bordjes met ‘Gefeliciteerd!’ erop (enkele koorleden); koffers, goudkleurige
briefkaarten (diverse koorleden); roeptoeter (Kapitein Klots).
♪ ♫ Lied: Wereldreis
Dansers: Vlinder en Dilara.
Benodigdheden: reisrugzakken (Vlinder en Dilara).
♪ ♫ Lied: Voetbalrap
Rappers: Figo en Frits.
Dansers: Vlinder en Dilara (en eventueel andere danseressen).
Benodigdheden: bordjes met ‘Hup!’, ‘Naar voren’ of ‘Scoren!’ erop (diverse koorleden);
bordje met ‘Oe! Oe!’ erop (Dokter Diny); cheerleaderpompons en (eventueel ook) kleding
(Vlinder en Dilara).
♪ ♫ Lied: Waar gaan we heen?
Dansers: Naar keuze.
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Benodigdheden: pijlvormige bordjes met ‘Noord’ op de voorzijde en ‘West’ op de achterzijde
(Koor A); pijlvormige bordjes met ‘Zuid’ op de voorzijde en ‘Oost’ op de achterzijde (Koor B).
♪ ♫ Lied: Het allermooiste avontuur
Solisten zang: Vlinder en Dilara.
Benodigdheden: ♪ ♫ Lied: Roeien met de riemen die je hebt
Benodigdheden: zwabbers, peddels en plumeaus (diverse koorleden); zwabber (Vlegel en
Schobbejak).
♪ ♫ Lied: Storm!
Benodigdheden: koffers/spullen om aan elkaar door te geven (diverse koorleden).
♪ ♫ Lied: Het einde van de reis
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 1: Het einde van de reis (reprise)
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 2: Medley Alles Overboord!
Benodigdheden: -

Aantal speelbeurten per personage

In het onderstaande schema 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.

ROLLEN / SCÈNES
Kapitein Klots
Koos Matroos
Vlegel
Dokter Diny
Mario
Summer
Frosty
Laura Zoetekauw
Annabel
Frank Vogelaar
Maarten van Rossig
Rob Oordop
Vlinder
Dilara
Mevrouw Fledderus
Fenja
Frits
Figo
Johnny Jetpack
Adrie

1
5
5

2

3
15
3
12

5

6

7
10

12

9
6
7
7
4

12
4

8
16
6
5

9
3
13

10

11 12

13

13

10
10

12

11
9
8
6

4

4
5

8
8

1

12
11

14

15

8

6

8

8
10

17

5
15
3
3
7

16
4

17

9

9
9

7
8

20
3
5

21

6
5

5
6

1
1

3
18
2

19

1

4
7
13
13

18

4
13
12
7

7

8

8
6

22 23 BS
6 6
6 6 3
5 1
4
2
2
2
2
1 4
1 2
3 2
2
2
2
5
5 1
1
2
3
0

Scène 1:

Klaarmaken voor vertrek

Er klinkt een scheepsbel (track 1). Kapitein Klots komt vanaf de boegzijde op lopen met
een roeptoeter in de hand. Luid en duidelijk spreekt hij het publiek in de zaal aan.
Kapitein Klots:

Dames en heren, van harte gefeliciteerd met jullie prijs! Welkom aan boord
van cruiseschip ‘De Wereldreis’! De trossen gaan los, we halen het anker op.
Vandaag kiezen we samen het ruime sop! (Roept door de roeptoeter) We
gaan vertrekken! ALL ABOARD!

Er klink opnieuw een scheepsbel (track 2). Vlinder en Dilara komen vanaf de achterzijde
van het schip op lopen. Ze dragen allebei een reisrugzak en een goudkleurige briefkaart.
Vlinder:

Is het niet geweldig, Dilara? We gaan op reis! Zomaar de zee op en maar
zien waar we uitkomen. Heerlijk!

Dilara:

Ja, Vlinder! Het is geweldig! Maarre… ga jij je vriendje niet missen?

Vlinder:

Ik? Nee. Jawel. Ik weet het niet. Het enige wat ik wel weet, is dat ik mijn hele
leven al droom van een reis rond de wereld. Dit is mijn kans!

Dilara:

Een reis rond de wereld? Maar de bestemming is toch nog niet
bekendgemaakt?

Vlinder:

Nee. Maar mij houden ze niet voor de gek. Dit schip heet ‘De Wereldreis’.
Dus. Dat kan toch maar één ding betekenen?

Dilara:

(Verrukt) Oh! Denk je echt…?

Vlinder:

Ja!

Vlinder en Dilara gillen enthousiast en geven elkaar een knuffel. Vanaf de achterzijde van het
schip komen Frank en Annabel op met twee trolleytassen. Annabel is zwanger en puft van
de inspanning. Ze draagt een opgevouwen paraplu. Frank draagt twee gouden briefkaarten.
Annabel:

Frank? Waarom wil je halsoverkop met deze reis mee?

Frank:

Annabel, zeg nou zelf. Het is toch een buitenkans? We mogen gratis mee!
Zie het als onze huwelijksreis.

Annabel:

Huwelijksreis? Daar kom je NU mee? Twee jaar geleden wilde je niet op
huwelijksreis.

Frank:

Logisch. Toen kostte het handenvol
geld. Nu kost het ons niets!

Annabel:

Als ik tijdens de reis weeën krijg, houd
ik jou verantwoordelijk.

Frank:

Ach, we zijn terug voordat je er erg in
hebt. Het is gewoon een korte cruise.
Houd jij je eigen kaart bij je? ’t Is het
bewijs dat we mee mogen.
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Frank geeft Annabel een van de twee briefkaarten.
Annabel:

Weet je dat wel zeker, meneertje? Onze namen staan er niets eens op.

Frank:

Dat maakt niets uit, schatje. Iedereen met een briefkaart is een winnaar! (Blij)
Ook jij bent een winnaar!

Annabel:

(Gemaakt vrolijk) Yeah…

Annabel gaat vermoeid op haar trolleytas zitten. Frank maakt foto’s van vergezichten. Vanaf
de achterzijde loopt Koos Matroos op. Hij draagt een koffertje en spreekt Kapitein Klots aan.
Koos Matroos:

Goedemorgen. Ik ben Koos Matroos. Ik sta geheel tot uw dienst.

Kapitein Klots:

Ha, die Koos! Ik ben Kapitein Klots. Welkom aan boord van cruiseschip ‘De
Wereldreis’. Fijn dat je op zo’n korte termijn kon komen.

Koos Matroos:

Maar waar zijn de andere matrozen?

Kapitein Klots:

Andere matrozen? Jij bent onze enige matroos, Koos. Zullen we het schip
maar meteen in beweging zetten?

Koos Matroos:

Natuurlijk, kapitein. Komt voor elkaar!

Koos Matroos pakt de roeptoeter over van de kapitein.
Koos Matroos:

(Roept omhoog) Hijs de ZEILEN!

Kapitein Klots:

Zeilen? ‘De Wereldreis’ is een stoomschip.

Koos Matroos:

STOOMschip?! Maar daar heb ik helemaal geen ervaring mee.

Kapitein Klots pakt een stuk papier uit z’n jaszak en geeft het aan Koos.
Kapitein Klots:

Maar jij bent toch een allround
matroos, Koos? Hier. Lees deze
handleiding door. En dan vlug aan
de slag. Hup hup!

Kapitein Klots loopt aan de boegzijde af. Koos leest de
handleiding en loopt achter hem aan.
Dilara:

Vlinder? Als dit een wereldreis is,
hoe doen we dat dan met school?
We hebben maar een paar weken
vakantie.

Vlinder:

Daar weet ik wel wat op.

Vlinder pakt haar smartphone en belt de directeur van
haar school.
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Vlinder:

Hallo? Spreek ik met directeur [naam invullen]? Ik wilde even zeggen dat
Vlinder na de vakantie de eerste maanden niet op school kan komen.
(Luistert) Waarom dan niet? Nou, ze heeft een heftige aanval van
speibeleritis. (Luistert) Wilt u weten met wie u spreekt? (Tegen Dilara) Ze wil
weten met wie ze spreekt. Wat zal ik zeggen?

Dilara:

Duh! Met je moeder natuurlijk.

Vlinder:

(In de hoorn) Duh! Met m’n moeder natuurlijk! Hallo? Hallo?!

Vlinder en Dilara:

Oh-oh…

Annabel:

Frank? Jij hebt toch wel de puzzelboekjes meegenomen?

Frank:

Maak je geen zorgen, Annabel. Ik heb overal aan gedacht.

Annabel:

En de verbanddoos?

Frank:

Ja.

Annabel:

De pittenzak?

Frank:

Ja.

Annabel:

De e-reader? De wekker? De thermoskan?

Frank:

Ja, ja… (verstijft plots) eh, NEE…

Annabel:

En je zei dat je overal aan had gedacht!

Frank:

(Paniekerig) Maar schatje, ik heb er ook wel aan gedacht. Ik ben alleen
vergeten hem mee te nemen.

Annabel:

Frank Vogelaar! Als ik je in mijn vingers krijg!

Annabel zwaait gevaarlijk met de paraplu. Frank rent aan de boegzijde af. Annabel ook.
Scène 2:

Verlepsia’s

Vlinder:

Ha! Die twee hebben een bijzondere relatie.

Dilara:

Over relaties gesproken…

Dilara kijkt richting de achterzijde van het schip. Vanaf die kant komen Frits en Figo op.
Ze dragen verweerde voetbaltenues met afgezakte sportsokken. Figo draagt een verwelkt bosje
bloemen en een voetbal onder zijn arm.
Frits:

Vlinder! Ik las zojuist je appje. Ga je zomaar mee met deze boot?

Vlinder:

O, Frits. Het spijt me dat ik geen tijd had je het persoonlijk te vertellen. Dilara
en ik gaan op reis. We hebben een prijs gewonnen, zie je?
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Frits:

Dus je gaat zomaar weg? Na alles wat we samen hebben opgebouwd?

Dilara:

Opgebouwd? Jullie hebben net een WEEK verkering.

Figo:

Da’s voor Frits anders wel een record, hoor!

Figo geeft Frits de bos bloemen aan. Frits kijkt Vlinder aan en toont haar de bloemen.
Frits:

Blijf!

Dilara:

(Ontsteld) Wat is DAT?

Figo:

Dat zijn Verlepsia’s. Trust me. Meiden zijn er dol op.

Dilara:

Dan heb ik nieuws voor je. Vlinder houdt helemaal niet van bloemen.

Figo:

(Stomverbaasd) Hè? Maar ze heet toch VLINDER?!

Frits:

Ik snap het niet, Vlinder. Waarom wil je opeens op reis?

Vlinder:

Ik droom mijn hele leven al van een wereldreis. Dit is een kans die ik moet
grijpen. Ik hoop dat je dat begrijpt.

Frits:

Als dit echt is wat je wilt, dan begrijp ik het. Goede reis.

Frits en Vlinder geven elkaar een knuffel.
Frits:

Dag, Vlinder.

Vlinder:

Dag, Fritsie.

Frits reikt Vlinder het bosje bloemen aan. Vlinder neemt het aan. Frits draait zich om.
Frits:

Kom, Figo, we gaan trainen.

Figo:

Yesss! THAT’S the spirit! (Wijst naar Frits) Alle ballen op Fritsie!

Frits loopt richting achterzijde af. Figo grist de bloemen uit Vlinders handen en
steekt zijn tong uit naar Dilara. Dilara steekt ook haar tong uit. Figo loopt ook af.
Dilara:

Gaat het?

Vlinder:

Ja. Gek, hè? Hoe het leven opeens helemaal om kan slaan. Gisteravond
wist ik nog van niets en nu staan we op deze boot.

Dilara:

(Enthousiast) Opeens gaan we een geweldig mooie reis maken.

Vlinder:

En dat allemaal door deze kaart.

Dilara:

Precies. Allemaal door deze kaart.

Koor loopt op. De koorleden hebben een koffertje en een briefkaart vast. De muziek start.
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♪ ♫ Lied:

Winnaar! (track 3)

[Tip: Geef enkele koorleden tekstbordjes met ‘Gefeliciteerd!’ erop. Telkens wanneer dit
woord langskomt in het liedje kunnen de bordjes omhooggehouden worden.]
Koor:

Op een maandagochtend schrik je wakker
In de gang valt er een briefkaart op de mat
Gehaast ren je de trap af naar beneden		
Je hebt nog nooit zo’n prettig voorgevoel gehad
Nieuwsgierig lees je vliegensvlug de zinnen		
Die in gouden letters op de briefkaart staan:		
Je bent geselecteerd! Je bent een winnaar!
Pak je koffer, pak je spullen, je moet gaan
Geen tijd je te bedenken! Ga maar gauw!
Het cruiseschip in de haven
Wacht al op jou!
Prijs! Je hebt prijs!
Welkom aan boord, we gaan op reis
Lekker cruisen over zee
Wat een geluk! Jij mag mee!
Prijs! Je hebt prijs!
Je waant je in een paradijs
Je geluk kan niet meer op
Want je kiest het ruime sop
Gefeliciteerd!
Vrolijk waait de wind je door de haren
Nu je hoopvol op de achtersteven staat
Je laat je oude leventje nu achter
Je laat de boel de boel: een keuze van formaat!

Koos Matroos:

(Roept) Kijk!

Koor:

De haven die verdwijnt al in de verte
Een gevoel van twijfel raakt je ongepland
Het lukt je om jezelf te vermannen:
Geef je over! En geniet van het moment!
De buitenlucht, het water stralend blauw!
Een reis vol avonturen
Wacht nu op jou!
Prijs! Je hebt prijs!
Welkom aan boord, we gaan op reis
Lekker cruisen over zee
Wat een geluk! Jij mag mee!
Prijs! Je hebt prijs!
Je waant je in een paradijs
Je geluk kan niet meer op
Want je kiest het ruime sop
Gefeliciteerd!
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Bedenkingen of angsten
Gooi ze overboord
Alles overboord, alles overboord!
Je lasten en je zorgen
Al wat je reis verstoort
Alles overboord, alles overboord!
Kapitein Klots:

(Roept door de roeptoeter) Beste prijswinnaars! Dit is het begin van de reis
van je leven! Ontkurk het vuurwerk! Ontsteek de champagne!

Koor:

Gefeliciteerd! (Gefeliciteerd!)
Gefeliciteerd! (Wel gefeliciteerd!)
Gefeliciteerd! (Gefeliciteerd!)
Gefeliciteerd!
GEFELICITEERD!

De koorleden kijken om zich heen, zoekend naar hun hut. Al pratend lopen ze af. Kapitein
Klots, Koos, mevr. Fledderus, Fenja en Vlegel blijven op.
Scène 3:

Volle kracht vooruit!

Vlegel loopt op met twee reddingsboeien en een verrekijker. Hij gaat aan de rechterkant op
een krukje zitten en speurt met de kijker de horizon af. Fenja draagt koffers. Kapitein Klots
loopt naar de spreekbuis en roept erdoor. Hij merkt Koos Matroos niet op.
Kapitein Klots:

(Roept) Volle kracht vooruit! Hoor je mij? Volle kracht vooruit!

Koos Matroos:

Laat mij maar. (Roept hard) VOL-LE KRACHT VOOR-UIT!!!

Kapitein Klots:

Koos? Wat doe jij hier? Waarom zit jij niet in de machinekamer?

Koos Matroos:

In de machinekamer? Bent u tegen MIJ aan het roepen?

Kapitein Klots:

Ja, natuurlijk!

Koos Matroos:

Oei! Dan kan ik beter even checken of ik u beneden wel gehoord heb!

Koos Matroos rent af richting achterzijde. Fenja is het
dragen van de koffers duidelijk zat.
Fenja:

Kapitein? Kunt u ons helpen?
Wij kunnen onze hut niet vinden.

Mevrouw Fledderus springt snel tussen Fenja en de
kapitein in en neemt het gesprek over.
Mevr. Fledderus:

Vlegel:

(Pinnig) Fenja? Ik wil de kapitein
eerst een andere belangrijke
vraag stellen, als je het
goedvindt. Het is me namelijk
opgevallen dat dit schip maar
één reddingssloep heeft.
Dus?
15

Mevr. Fledderus:

Wat nu als het schip zinkt? Ik kan niet zwemmen!

Vlegel houdt beide reddingsboeien omhoog.
Vlegel:

BOEIE!

Mevr. Fledderus:

(Zachtjes) Wie is die ongure gast die daar bij de reling zit?

Vlegel legt de boeien neer en tilt zijn hoed op als begroeting.
Kapitein Klots:

Dat is Vlegel, een bejaarde piraat. Hij reist altijd met me mee. Gelukkig maar.
Op zee is een extra paar ogen nooit weg.

Vlegel:

Een extra paar ogen? (Tegen publiek) Hij maakt een denkfout.

Kapitein Klots:

Ik bedoel: hij houdt een oogje voor me in het zeil.

Vlegel:

(Tegen publiek) Dat klinkt beter.

Vlegel tuurt door zijn kijker.
Vlegel:

Kijk, kapitein! We varen langs een eiland.

Vlegel geeft Kapitein Klots de verrekijker.
Kapitein Klots:

Ik zie het. Er is op het strand een heel grote vis aangespoeld. Zo’n enorme
joekel. Hoe heet zo’n vis ook alweer?

Vlegel:

Wacht. Het ligt op het puntje van mijn tong.

Kapitein Klots:

Het is heel gek. Hij heeft een raar mutsje op. Een ongeschoren baard. En hij
draagt versleten kleren!

Vlegel pakt de verrekijker over.
Vlegel:

O, dan weet ik wel wat voor een vis het is. (Tuurt door de kijker) Ja, hoor.
Precies wat ik dacht. Een aanlagerWALVIS.

Kapitein Klots:

Mevrouw? Hoe was uw naam ook alweer?

Mevr. Fledderus:

Mevrouw Fledderus(spreek uit: Fle-dééé-rus).

Kapitein Klots:

Maakt u zich maar geen zorgen om uw veiligheid, mevrouw Fledderus(spreek uit:
Fle-duh-rus)
. Deze boot is helemaal safe.

Mevr. Fledderus:

Fleddééérus. (Pinnig) Fenja, breng jij onze koffers even naar het ruim?

Fenja:

(Zuchtend) Ja, mevrouw. Goed, mevrouw.

Fenja strompelt met de koffers richting de boegzijde van het schip en loopt daar af.
Kapitein Klots:

Waarom laat u dat meisje zo zwoegen met die koffers, mevrouw
Fledderus(spreek uit: Fle-duh-rus)?
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Mevr. Fledderus:

Fleddééérus. Normaal draagt mijn man de koffers. Maar hij kon niet mee op
reis. Hij zit tot aan z’n tenen in het gips.

Kapitein Klots:

Echt? Tot aan z’n tenen?

Mevr. Fledderus:

Ja, vanaf z’n enkels.

Fenja komt met de koffers weer terug het podium op lopen.
Fenja:

Mevrouw? Ik kan de koffers beneden niet kwijt.

Mevr. Fledderus:

Heeft dit schip dan geen ruim?

Vlegel:

Natuurlijk heeft dit schip een ruim! Het is alleen niet zo… RUIM.

Kapitein Klots:

Misschien wil Vlegel wel op uw koffers passen. U kunt hem vertrouwen, hoor.

Mevr. Fledderus:

(Afkeurend) Vertrouwen? Hem?

Vlegel:

Tuurlijk! De scheepvaart vertrouwt al eeuwenlang op mijn diensten.

Kapitein Klots:

Hoe heet die Nederlandse zeeheld ook alweer met wie je heel, heel lang
geleden op zee hebt gezeten?

Vlegel:

Michiel de Ruyter?

Kapitein Klots:

Nee, die andere. Met wie je samen de zilvervloot hebt veroverd.

Vlegel:

Hein?

Kapitein Klots:

Ja, Hein!

Vlegel:

Mooie vent was dat. Die hield wel van een knokpartijtje. Jaaa, die Albert was
me er eentje…

Mevr. Fledderus:

Ik draag mijn koffers nog liever zelf dan dat ik ze bij
hem achterlaat.

Fenja reikt mevrouw Fledderus de koffers aan.
Mevr. Fledderus:

(Pinnig) Bij wijze van spreken, Fenja. Kom!

Mevrouw Fledderus loopt af naar de achterzijde. Fenja loopt er
zwoegend achteraan.
Fenja:

Ja, mevrouw Fledderus(spreek uit: Fle-duh-rus).
Goed, mevrouw Fledderus.

Mevr. Fledderus:

(Roept vanuit de coulissen) Het is
Fleddééérus.

Fenja loopt ook af naar de achterzijde van het schip.
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Scène 4:

AUW!

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
Scène 5:

Anti lopen

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

Wereldreis (track 4)

Dilara danst solo tijdens het eerste couplet.
Koor:

Blijf niet dromen in je luie stoel
Sta op! Of je mist een heleboel		
Beter dan de foto’s in een magazine
Is met je eigen ogen heel de wereld zien

Vlinder danst vanaf nu met Dilara mee.
Dus vooruit! Yeah!		
Ertussenuit! Yeah! Yeah! Yeah!
Dus vooruit! Yeah! Eropuit!
Kom, we gaan!
Trek je schoenen aan!
Want we gaan spontaan op wereldreis
Heel het leven is
Een belevenis
Ja, we gaan beslist samen op wereldreis
Heb je al een tijd een down gevoel?
Get up! En bepaal je eigen doel
Ver weg of juist dichtbij, you know what I mean:
Ga met je eigen ogen heel de wereld zien
Dus vooruit! Yeah!
Ertussenuit! Yeah! Yeah! Yeah!
Dus vooruit! Yeah! Eropuit!
Kom, we gaan!
Trek je schoenen aan!
Want we gaan spontaan op wereldreis
Heel het leven is
Een belevenis
Ja, we gaan beslist samen op wereldreis
Uit! Eropuit! Van oost naar west, van noord tot zuid
Uit! Eropuit! Vroeg of laat kom je tot het besluit:
Kom, we gaan!
Trek je schoenen aan!
Want we gaan spontaan op wereldreis
Heel het leven is
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Een belevenis
Ja, we gaan beslist samen op wereldreis
We gaan!
Trek je schoenen aan!
Want we gaan spontaan op wereldreis
Heel het leven is
Een belevenis
Ja, we gaan beslist samen op wereldreis
Koor loopt af. Vlinder en Dilara blijven staan.
Scène 6:

Heavy stuff

Dilara:

Kijk aan. That’s the spirit!

Vlinder:

Zo. DAT was zwaar.

Dilara:

Niet zo klagen. Het is maar een rugzak.

Vlinder:

Maar een rugzak?! Het is een wonder dat ik niet door m’n RUG ZAK!

Vlinder laat opnieuw de rugzak van haar rug glijden.
Vlinder:

Het lijkt wel of er vijftien blikken soep in mijn rugzak zitten. Zo zwaar is-ie.
Wat heb jij eigenlijk in je rugzak?

Dilara:

Ikke? Heel veel.

Vlinder:

O ja? Wat dan?

Dilara laat haar rugzak van haar rug zakken om erin te kunnen kijken.
Dilara:

Gewoon. Allemaal praktische dingen voor onderweg. Eens kijken. Een
multipak papieren zakdoekjes…

Vlinder:

Oei! Heavy stuff!

Dilara:

…wc-papier, twee rollen beschuit en een zak chips.

Vlinder:

Chips? Tjonge, Dilara. Chips! Dat is zeker wel erg ZWAAR!

Dilara pakt de zak chips tevoorschijn.
Dilara:

Nee, hoor. Het is LIGHT-chips.

Vlinder:

Weet je wat? Jij mag het komende half uur mijn rugzak wel dragen. Dan zorg
ik wel voor de jouwe.

Dilara:

(Bluffend) Prima. Geen enkel probleem. Maak er maar een uur van!

Vlinder:

(Opgewekt) Wie het eerste bij de boeg is!
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Vlinder rent met Dilara’s rugzak af richting de boegzijde van het schip. Dilara probeert de
rugzak van Vlinder te tillen. Het lukt haar niet.
Dilara:

Eh, Vlinder? Wacht effe. (Roept) Vlinder?!

Dilara sleept de rugzak over de grond achter haar aan en loopt naar de boegzijde af.

Scène 7:

Zie achterkant

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 8:

Aan het werk gezet

Dan komen de kapitein en Vlegel op. De kapitein duwt een schoonmaakkar met emmer,
zwabber en plumeau. Vlegel gaat op zijn krukje zitten.
Kapitein Klots:

Ben je eruit gekomen met de handleiding, matroos Koos?

Koos Matroos:

Geen enkel probleem. Maar ik loop wel tegen wat dingetjes aan. Het schip is
in slechte staat. Het is ook in tijden niet schoongemaakt. Plus: in de romp zit
een klein lek. Ik kom handen en voeten tekort.

Kapitein Klots:

Geen probleem. Ik regel hulp. Kijk. Daar zijn Summer en Frosty.

Koos Matroos:

Summer en Frosty?

Summer en Frosty komen vanaf de achterzijde op. Ze discussiëren met elkaar.
Summer:

Ik wil naar het zuiden, want daar schijnt altijd de zon!

Frosty:

Nee. We gaan naar het noorden! Frisse lucht en lekker koud!

Summer en Frosty:

Tjonge! Waarom zit ik toch altijd met jou opgescheept?!

Frosty trekt gefrustreerd haar muts af waardoor haar blauw geverfde haar zichtbaar wordt.
Vlegel:

Zie je dat? Die meid heeft blauw haar! (Tegen publiek) Nou, als ik blauw haar
had, dan liet ik het verven!

Vlegel ligt dubbel om zijn eigen grap. De zussen kijken elkaar aan.
Summer en Frosty:

Het is gewoon niet eerlijk. Waarom drijf jij altijd je zin door?

Koos Matroos:

Dames? Wat is er aan de hand? Kunnen wij misschien helpen?

Frosty:

Mijn zus wil per se een warme plek. Ze denkt alleen maar aan zichzelf.

Summer:

Ha! Jij dwingt me om naar een ijskoud oord te gaan. Dat is pas aso…

Op dat moment propt Frosty het uiteinde van haar sjaal in Summers mond.
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Frosty:

Aso wat?

Dan spuugt Summer de sjaal uit. Ze kijkt Frosty giftig aan.
Summer:

SJAAL!

Vlegel:

Volgens mij zijn die twee met het verkeerde been uit bed gestapt.

Frosty:

(Schouderophalend) Tja. Wij stappen wel vaker met het verkeerde been uit
bed. Met ons aantal benen hebben we DUBBEL zoveel kans.

Summer:

Ja. Kans van één op vier.

Kapitein Klots:

Luister. Al dat gekibbel is toch niet nodig? Jullie zijn zussen van elkaar.
Waarom proberen jullie niet schoon schip te maken?

Summer en Frosty:

(Vastberaden) U hebt gelijk. We gaan het meteen proberen.

Kapitein Klots:

Mooi! Jullie kunnen beginnen met het dek.

Kapitein Klots duwt Summer en Frosty een zwabber in handen.
Frosty:

Hè?! Wat is hier de bedoeling van?

Kapitein Klots:

In de emmer dompelen, uitwringen en dweilen.

Summer en Frosty:

Maar we hebben een briefkaart ontvangen. We zijn prijswinnaars!

Kapitein Klots:

Gefeliciteerd! En nu aan de slag. Zet jullie beste beentje voor.

Frosty:

Ons beste beentje voorzetten?

Summer:

Dat gaat wel lukken, zus. Met ons aantal benen hebben
we DUBBEL zoveel kans. Kans van één op vier.

Kapitein Klots:

U mag ook een handje helpen, meneer Van Rossig.

Van Rossig:

Ik? Ik ben niet zo’n doener. Geef mij maar STOF tot
nadenken.

Kapitein Klots:

Prima! Het hele schip zit onder het stof. Leeft u
zich maar lekker uit.

De kapitein geeft Van Rossig een plumeau. Van Rossig loopt
ontstemd aan de boegzijde af.
Kapitein Klots:

Vlegel? Het schip maakt water. Ik
wil dat jij naar het ruim gaat om
het water weg te pompen.
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Vlegel:

(Verontwaardigd) Maar u kunt MIJ toch niet aan het werk zetten? Ik heb last
van een heel ernstige kwaal. Die heb ik opgelopen toen ik een jaartje in de
CEL zat.

Kapitein Klots:

Een kwaal?

Vlegel:

Ja. Echt! ’t Is een kwaal die je krijgt als je te lang in een CEL zit.

Kapitein Klots:
Vlegel:

Hoe heet die kwaal dan?
Cellulitis!

Kapitein Klots:

Ik geloof er niets van. Hup! Aan de slag jij!

Vlegel loopt af richting de boegzijde van het schip.
Summer:

Kapitein? Wij zijn best wel nieuwsgierig waar onze reis naartoe gaat.

Kapitein Klots:

Dat snap ik, Summer. Maarre… als ik het verklap is het geen verrassing
meer, toch? Dweilen jullie de achtersteven ook nog even?

Summer en Frosty lopen teleurgesteld met het karretje af naar de achterzijde van het schip.
Koos Matroos:

Goed geregeld, kapitein. Maar ik zag wel wat sombere gezichten.

Kapitein Klots:

Maak je geen zorgen, Koos. Ik heb een muzikant geregeld die gaat zorgen
voor een goede sfeer. Samen met jou.

Koos Matroos:

Samen met mij?!

Kapitein Klots:

Jazeker. Hij heet Rob Oordop en is trompettist. Zijn vaste partner is
verhinderd en jij bent zijn invaller. Jij bent tenslotte muzikaal.

Koos Matroos:

Muzikaal? Ikke? Ik kan niet eens MAAT houden.

Kapitein Klots:

Onzin. Je bent toch MAATroos?

Scène 9:

Strikvraag

Rob komt op vanaf de boegzijde. Hij draagt een muziekkoffer met een trompet erin. Hij draagt een
tweede trompet in zijn hand. Rob duwt de trompet in Koos’ handen.
Rob:

Jij bent Koos, neem ik aan? Fijn dat jij wilt invallen, Koos.

Rob zet zijn koffer neer en maakt zich klaar om te spelen. Hij doet zijn vlinderstrikje recht.
Rob:

Hoe zit mijn vlinderSTRIK?

Koos Matroos:

Goed, hoor. Was je soms bang dat-ie scheef zat?

Rob:

Is dat een STRIKvraag?

Koos Matroos:

Nee.
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Rob:

Mooi. Want daar hou ik niet zo van.

Kapitein Klots:

Laat maar eens wat horen, Rob. Jullie zijn vast top. Kom maar op!

Rob speelt een deuntje, gevolgd door één verschrikkelijk valse noot van Koos (track 6).
Koos Matroos:

Verschrikkelijk. Ik denk dat ik stop.

Kapitein Klots:

Geen denken aan. You’ve got the job.

Kapitein Klots geeft Koos een hand en loopt af richting de boegzijde van het schip.
Koos Matroos:

Ben jij beroepsmuzikant?

Rob:

Jazeker. Maar ik heb hiernaast ook nog een andere baan.

Koos Matroos:

Wat doe je precies voor werk, Rob?

Rob:

Ik zit in de zeehondenopvang.

Vanuit een van de coulissen klinkt een stem.
Stem:

(Roept hard) Eén, twee, DRIE!

Vanuit de coulissen worden met een boogje twee (of meer) pluchen zeehonden op het podium
gegooid. Rob probeert de zeehonden op te vangen, maar faalt jammerlijk.
Rob:

Maar ik moet nog veel leren…

Rob opent zijn koffer en haalt er een lunchtrommeltje uit. Er zit een grote strik om.
Rob:

Genoeg gewerkt. Tijd voor een pauze. Moet je kijken, Koos. Er zit een mooie
STRIK om mijn lunchtrommel.

Koos Matroos:

Heeft je moeder die er soms om gedaan?

Rob:

Is dat een STRIKvraag?

Koos Matroos:

Nee.

Rob:

Mooi. Want daar hou ik niet zo van.

De kapitein komt op vanaf de boegzijde. Hij is duidelijk gestrest.
Kapitein Klots:

Rob en Koos? De passagiers klagen omdat ze klusjes moeten doen. Ik wil
dat jullie tijdens de werkzaamheden een concert geven. Kom mee!

Rob:

Nu? Tijdens onze pauze?

Koos Matroos:

Soms vraag ik me af waarom ik mij voor deze reis heb laten STRIKKEN.
(Tegen Rob) Jij niet?

Rob:

Is dat een STRIKvraag?
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Koos Matroos:

(Geïrriteerd) Nee.

Rob:

Mooi. Want daar hou ik niet zo van.

De kapitein snelt af richting de boegzijde. Rob pakt zijn koffer op. Koos pakt de zeehonden.
Dan klinkt het geluid van een app-bericht (track 7). Rob pakt zijn telefoon uit zijn zak.
Rob:

Ik heb een appje van de directrice van de zeehondenopvang. Ze wil dat ik
de zeehonden zo snel mogelijk uitzet. (Onthutst) Wat nu? Ik heb nog nooit
eerder zeehonden uitgezet.

Koos Matroos:

Dat is van later zorg, Rob. We moeten spelen. Kom op!

Koos en Rob lopen gehaast richting de boegzijde van het schip. Plots blijft Rob staan.
Rob:

Koos! Wacht!

Koos Matroos:

(Geschrokken) Wat is er?

Rob:

Zou je niet eerst even je veters vastmaken?

Koos Matroos:

O. Ja, natuurlijk.

Koos Matroos bukt om zijn veters te strikken, maar komt meteen weer omhoog.
Koos Matroos:

Hè? Ze zitten helemaal niet los.

Rob:

(Tegen publiek) En DAT was een STRIKvraag!

Rob en Koos Matroos lopen af richting de boegzijde.
Scène 10:

De regenbui

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 11:

Topscoorder

Frits loopt vanaf de achterzijde op en speurt het podium af. Dan wenkt hij Figo.
Frits:

Figo, de kust is veilig. Geen Vlinder te bekennen.

Figo:

Kun je me nu eindelijk uitleggen waarom we op dit schip gebleven zijn? Toch
niet omdat jij je meissie niet los kunt laten.

Frits:

Eh... nou ja...

Figo:

Mooi is dat! Nu missen we onze training.

Frits:

Trainen heeft toch geen zin. We spelen iedere zaterdag als een krant.
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Figo:

Onzin! Het was zaterdag een goede wedstrijd van onze kant. Veel balbezit
en goed positiespel. Echt van dat tikkie-takkievoetbal.

Frits:

O, ja? En hoe vaak hebben we dan gescoord?

Figo:

Eh… nul keer…

Frits:

Dat bedoel ik. We hebben tot nu toe elke wedstrijd met 5-0 verloren. Ik zie
geen enkele vooruitgang bij ons team. Niks.

Figo:

Luister, Frits. Voordat jij bij ons in het team kwam, hebben we een keer een
oefenwedstrijd gespeeld. Niet tegen echte tegenstanders. Gewoon ons team
tegen elf pylonen.

Frits:

En?

Figo:

6-0 verloren… Dus wat dat betreft boeken we vooruitgang!

Frits:

We missen gewoon een topscoorder.

Figo:

’t Is bij ons nog niemand gelukt om ook maar één doelpunt te maken.

Frits:

Dat zeg ik. We missen een topscoorder.

Figo:

Eén ding is zeker. Aan mij heeft het afgelopen zaterdag niet gelegen. Ik heb
zelfs TWEE keer de paal EN een keer de lat geraakt.

Frits:

O, dus jij scoorde die NUL. Laten we eerlijk zijn. We kunnen er alle twee
geen klap van.

Figo:

Dat is misschien waar, maar ik ben tenminste nog vernoemd naar een goede
voetballer. Een goede voetballer van vroeger.

Frits:

Jij?

Figo:

Jahaa. Ik ben vernoemd naar Luís Figo. Mijn moeder keek al zijn wedstrijden
op televisie. Daarom heeft ze mij Figo genoemd.
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Frits:

O ja? Mijn moeder was ook fan van een heel goede voetballer. Die kwam
altijd op de RADIO. Daar ben IK naar vernoemd.

Figo:

O ja? Hoe heette die voetballer dan?

Frits:

Frits Spits!

Figo:

Als we een keertje een wedstrijd willen winnen, dan zullen we vroeg of laat
een keer moeten gaan scoren, Frits. De enige vraag is…

Frits en Figo:

Wanneer lukt dat eens een keer?

Het koor komt op. Koorleden dragen bordjes met ‘Hup!’, ‘Naar voren!’ of ‘Scoren!’. Dokter
Diny draagt een bordje met enkel ‘Oe!’ erop. Vlinder en Dilara (en eventueel nog andere
danseressen) hebben twee pompons in hun handen en hebben zich (eventueel) omgekleed
tot cheerleader. De muziek start.
♪ ♫ Lied:

Voetbalrap (track 10)

Tijdens het muzikale intro en de intermezzo’s dansen Vlinder en Dilara (en de eventuele andere
danseressen) een dansje.
Koor:

Hup! Er is nog niets verloren!
Er is nog tijd! Trap die bal naar voren!
Heel ons team, probeert te scoren!
Maar wanneer lukt dat eens een keer?

Elk weekend op het voetbalveld
Is een doelpunt ’t enige wat telt
Maar de teller staat nog steeds op nul
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
		
Frits:
We zitten als team weer eens in een dal
Maar dan opeens krijg IK de bal
Figo:
Alles gebeurt plots in een waas
Hij kiest voor een solo, niet voor een pass
Frits:
Ik zie de goal, dus ik neem een besluit
En kap twee teamgenoten uit
Figo:
Onze keeper zwaait nog en roept ‘STOP!’ (Koor ook: STOP!)
Frits:
(Trots) Ik bedenk me niet…
…en ik scoor met een lob.
Koor:

Hup! Er is nog niets verloren!
Er is nog tijd! Trap die bal naar voren!
Heel ons team, probeert te scoren!
Maar wanneer lukt dat eens een keer?
Elk weekend op het voetbalveld
Is een doelpunt ’t enige wat telt
Maar de teller staat nog steeds op nul
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?

Copyright © Spotlight Musical Productions

26

Script

Figo:
Frits:
Figo:
Frits:
Figo:
Koor:

De tweede helft, nu komt het goed
Ik trek een sprint met de bal aan mijn voet
Hij poort drie spelers, ik sta paf
Maar dan gaat het mis, zijn BRIL valt af
Ik zie geen steek, maar ik ben op dreef
En schiet hem keihard met m’n wreef
Onze coach die gilt en gaat knock-out
(Juichend) Ik heb gescoord!!…
(Verbijsterd) …in de dug-out.
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?

Dokter Diny gaat voor het koor staan met haar bordje. Ze roept ‘Oe-oe!’. Enkele anderen
vallen haar bij.
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
Het koor loopt af. Frits en Figo blijven staan. Figo zit verdiept in zijn telefoon.
Scène 12:

Voetbalvrouw

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 13:

Het doktersbezoek

[NB Voor aanvang van deze scène worden twee (hoge) krukken op het podium geplaatst.]
Dokter Diny loopt op vanaf de boegzijde en gaat zitten. Ze neemt haar dokterstas op schoot
en pakt er twee feesthoedjes uit. Ze zet één hoedje op. Het andere houdt ze in haar hand.
Dokter Diny:

(Tegen publiek) Ha! Een tas vol feestartikelen. Ik ben voorbereid!

Frank en Annabel komen vanaf de boegzijde op. De dokter staat op om ze te begroeten.
Dokter Diny:

Goedemiddag. Mijn naam is Dokter Diny.

Annabel gaat zitten. De dokter geeft een feesthoedje aan Frank. Deze zet het hoedje
aarzelend op.
Dokter Diny:

Wat kan ik voor u betekenen op deze feestelijke dag?

Annabel:

Zoals u kunt zien, dokter, ben ik hoogzwanger. En dat is GEEN feestje.

Frank doet snel het hoedje weer af. Dokter Diny pakt een ballon uit haar dokterstas.
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Dokter Diny:

Let u maar niet op alle feestartikelen. Ik vier vandaag mijn jubileum. Ik zit
vandaag PRECIES heel lang in het vak. Reden voor een feestje!

Dokter Diny blaast de ballon op en pakt ongezien een schaar uit de tas.
Annabel:

Luister, dokter. Ik zit met een probleem. Ik ben zo verschrikkelijk zwanger. Ik
voel me net een eh… een eh…

Dokter Diny onderbreekt voor een moment het blazen en kijkt naar de ballon.
Dokter Diny:

Opgeblazen BALLON?

Dokter Diny blaast de ballon verder op. De ballon wordt groter en groter.
Annabel:

Ja! Een opgeblazen ballon. Mijn buik wordt maar dikker en dikker. Er staat
zoveel spanning op dat ik het idee heb dat ik ieder moment kan…

Dokter Diny prikt op dat moment de ballon met de schaar kapot. Er klinkt een harde knal.
Annabel:

(Schrikt hevig) Aaaaah!

Annabel begint te puffen. Frank probeert haar te kalmeren. De dokter pakt een feesttoeter.
Frank:

Dokter! Bent u helemaal BETOETERD!

Dokter Diny blaast hard op de feesttoeter. Frank pakt de toeter af.
Frank:

Waarom doet u dat nou?!

Dokter Diny:

Gewoon. Het is feest!

Frank:

(Tegen Annabel) Rustig maar, schatje.
Rustig maar. Goed zo.

Annabel:

Dokter? Hoe groot is de kans dat ik
hier aan boord weeën krijg?

Dokter Diny:

Hoe zou u dat vinden?
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Annabel:

Ik denk niet dat het me zou BEVALLEN.

Dokter Diny:

(Lacht) Ha ha! Humor. U zei ‘bevallen’. En heeft u ook last van
BEKKENklachten, mevrouw?

Frank:

Mijn vrouw niet. Maar ikke wel.

Dokter Diny:

(Verbaasd) U?

Frank:

Ja, mijn vrouw zit de hele dag op mij te BEKKEN.

Annabel geeft Frank een stoot met haar elleboog tegen zijn arm.
Frank:

Maar ik MAG niet klagen.

Dokter Diny heeft ondertussen twee bellenblazen gepakt. Ze geeft er eentje aan Frank.
Daarna begint ze bellen te blazen.
Annabel:

Dokter? Hoe nu verder? We kunnen op dit schip geen kant op.

Dokter Diny:

Het enige wat u kunt doen, is geduldig wachten op wat er komen gaat. Mocht
er iets zijn dan kunt u altijd even… eh… dan kunt u altijd eh…

Dokter Diny kijkt en wijst naar de door haar geblazen zeepbellen.
Frank:

Bellen?

Dokter Diny:

BELLEN. Juist!

Dokter Diny kijkt naar Frank en houdt het bellenblaasflesje aan haar oor alsof ze ermee belt.
Frank beantwoordt het gebaar. De dokter doet de bellenblaas weg.
Dokter Diny:

Ik hoop dat ik jullie niet heb laten schrikken met die ballon.

Dokter Diny steekt haar handen in haar tas en pakt ongezien een confettikoker vast.
Annabel:

Nou...

Frank:

Geeft niets, hoor. Annabel is niet boos. En ik al helemaal niet. Er moet heel
wat gebeuren voordat ik een keer ont… eh… Hoe zeg je dat? Ont… eh…

Dokter Diny:

PLOF?

Frank:

Precies! Dat woord zocht ik! Voordat ik een keer ONTPL…

Precies op dat moment laat Dokter Diny met een plof de confettikoker afgaan. Frank en
Annabel schrikken.
Frank:

Aaaah! (Boos) Waarom doet u dat nou?!

Dokter Diny grijpt de dokterstas en rent gehaast af richting de achterzijde van het schip.
Frank en Annabel lopen geschrokken richting de coulissen aan de boegzijde.
[NB Na afloop van deze scène wordt een kruk verwijderd. De andere kruk blijft staan.]
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Scène 14:

Johnny Jetpack (deel 1)

Koos en Mario komen vanaf de achterzijde op met een snackkraampje. Voor het gemak
staat het kraampje eventueel op wieltjes. Koos en Mario plaatsen het in het midden van het
podium. Aan het kraampje hangt een bord waarop met grote letters ‘beefburgers’ staat.
Koos Matroos:

Ik ben blij dat je met ons mee op reis bent gegaan, Mario. Ik denk dat onze
passagiers wel wat lusten.

Mario:

Mooi! Ik maak de lekkerste burgers van het land. Mmm… van Mario!

Koos Matroos:

Ik geloof dat er al iemand aan komt.

Dan klinkt het geluid van een countdown (track 11). Koos en Mario kijken verschrikt.
Johnny:

(Roept vanuit de coulissen) Here I come!!!

Dan klinkt het geluid van de lift-off (nog steeds track 11). Johnny schiet vanaf de
achterzijde het podium op en botst tegen de kruk. Hij valt om. Koos en Mario helpen hem
overeind. Johnny heeft een touw aan zijn riem gebonden dat tot in de coulissen loopt.
Johnny:

Gegroet! Mijn naam is Johnny. En dit is mijn jetpack.

Mario:

Een jetpack? Wat is dat?

Johnny:

Een RAKETrugzak. Daarmee ga ik naar de ruimte. Gefeliciteerd! Jullie waren
getuige van mijn eerste poging. Willen jullie mijn handtekening?

Koos Matroos:

Zei je nou ‘gefeliciteerd’?

Johnny:

Tuurlijk. Jullie hebben vandaag Johnny Jetpack ontmoet. De eerste doe-hetzelver die solo de ruimte gaat verkennen. Da’s een mooi verhaal om later
aan je kleinkinderen te vertellen, of niet soms?

Mario:

Doe-het-zelver? Heb je die raketrugzak zelf gemaakt?

Johnny:

Jazeker. Dat staat er toch op?

Johnny draait zich eventjes om. Op zijn jetpack staat het typenummer DX11.
Koos en Mario:

DX11? (spreek uit: dee iks elf)

Johnny:

Precies! Alles. Alles dee ikzelf!

Koos Matroos:

Maar hoe ben je hier terechtgekomen?

Johnny:

Kleine storing in de software. In plaats van omhoog vloog ik keihard naar
links. (Tegen publiek) Voor de kijkers naar rechts. (Tegen Koos en Mario)
Willen jullie soms een Johnny Jetpack-sticker? Als herinnering aan dit
historische moment? Ik heb er genoeg en ze zijn gesigneerd! (Tegen publiek)
Even tussendoor: als iemand met mij op de foto wil, dan mag dat best. Dan
leggen we de voorstelling gewoon even stil. Iemand?
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Koos Matroos:

Ho ho! Dat kan natuurlijk niet.

Johnny:

(Tegen publiek) Doen we het na afloop! Niet gelijk naar huis gaan. Ik neem
voor iedereen graag de tijd. Ik stel voor dat u straks aan de linkerkant van de
zaal een rij vormt…

Koos Matroos:

Johnny? Dit gaat zo niet.

Johnny:

Je hebt gelijk. (Tegen publiek) Voor u is dat aan de rechterkant.

Mario heeft intussen het touw opgepakt dat vastzit aan Johnny’s riem.
Mario:

Zeg, Johnny, wat heeft dit touw voor een functie?

Johnny:

O! Dat touw zorgt ervoor dat ik mijn assistent niet kwijtraak. Wacht!

Johnny drukt op een knop van zijn portofoon. Er klinkt een piep en geruis (track 12).
Johnny:

Hallo? Hoor je mij? Zet je schrap, dan trek ik je aan boord!

Johnny geeft een ruk aan het touw. Vanaf de achterzijde van het schip komt Adrie op gerend. Het
uiteinde van het touw zit aan zijn riem vast. Op Adries schouder zit een papegaai.
Johnny:

Dit is mijn assistent. Mijn beste tot nu toe. (Tegen publiek) U mag wel even
voor hem klappen, hoor!

Adrie maakt verlegen een buiging.
Koos Matroos:

Hoe heet hij?

Johnny:

Hij heet Adrie. Dat staat toch op z’n rug?

Johnny gebaart Adrie eventjes om te draaien. Op Adries rug staat met grote letters: ‘A3’.
Johnny:

Adrie is mijn derde assistent. Vandaar die ‘3’.

Mario:

En de ‘A’?

Johnny:

De ‘A’ staat voor het geluid dat hij maakt tijdens een lancering.

Mario:

Wat heb je daar een mooie papegaai, Adrie.

Johnny:

Mooi beestje, hè? Adrie neemt hem overal mee naartoe. Hij heet Houston.
Maar genoeg geklets. Adrie, kun jij het jetpack resetten?

Adrie drukt op een knop van het jetpack. Dan klinkt er een activerende piep (track 13).
Johnny:

Goed! Klaar voor een tweede poging! Zijn Houston en jij er klaar voor?

Adrie pakt de kin van Houston vast. Samen schudden ze het hoofd. Johnny drukt op een
knop. Dan klinkt het geluid van een countdown (track 14). Johnny kijkt omhoog en roept:
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Johnny:

Aan de kant, wolkjes! HIER KOM IK!!!

Het geluid van de lift-off volgt (nog steeds track 14). Johnny rent af richting de boegzijde.
Adrie:

O, nee!

Vanuit de coulissen geeft Johnny een rukje aan het touw. Adrie schiet ook het podium af.
Adrie:

(Gilt) Aaaaah!

Mario:

Zo! Die zijn snel weg. Hopelijk bestelt de volgende klant wel iets.

Mario zet de kruk aan de kant.
Scène 15:

Beefburgers

Summer en Frosty komen vanaf de achterzijde op. Summer draagt een zwabber.
Frosty:

Dag, meneer. Kunnen wij wat bestellen?

Mario:

Wat is dit? Waarom zitten jullie met z’n tweeën in één grote broek?

Summer:

We zijn zussen.

Mario:

Zitten jullie soms aan elkaar vast? Hoe heet zo’n tweeling ook alweer?

Frosty:

Wij zijn geen tweeling en zitten ook niet aan elkaar vast.

Mario:

Ha! Mij houden jullie niet voor de gek, hoor. Hoe noemen ze zo’n tweeling
ook alweer? Wacht even. Ik weet het wel.

Summer:

Wij willen graag twee loempia’s bestellen.

Mario:

Loempia’s? Aha! Nu weet ik het. Jullie zijn een Vietnamese tweeling! Helaas
heb ik geen loempia’s. Alleen burgers.

Summer en Frosty:

(Teleurgesteld) O…

Summer en Frosty lopen af richting achterzijde. Dokter Diny komt vanaf de boegzijde op.
Ze eet een zak popcorn. Ze heeft haar mond propvol en praat moeilijk.
Mario:

Wilt u misschien een lekkere burger, dokter?

Dokter Diny knikt.
Mario:

Wat zit u daar te eten?

Dokter Diny:

Opcorn.

Mario:

Opcorn? O, u bedoelt: popcorn.

Dokter Diny:

(Schudt haar hoofd) Ee! Opcorn!
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Mario:

Hmmm! Dat vind ik altijd heerlijk. Mag ik ook wat?

Mario pakt de zak af en graait erin. De zak blijkt leeg.
Mario:

Hè? Alles is OP!

Dokter Diny:

(Met volle mond) Da zei i je toh?

Dokter Diny wrijft met haar hand over haar buik.
Dokter Diny:

(Vrolijk) OPCORN!

Mario reikt de dokter een schaal met een beefburger aan. Zijn handen trillen daarbij hevig.
Mario:

Alstublieft, dokter. Een heerlijke burger op een broodje.

Dokter Diny:

Hij smaakt vast super, Mario.

Zodra Dokter Diny het broodje met de beefburger pakt, begint ook zij te trillen.
Koos Matroos:

Mario? Waarom trillen jullie allebei zo?

Mario:

Heb je het bordje niet gelezen? Het zijn BEEFburgers.

Dokter Diny loopt af richting de boegzijde. Laura komt vanaf boegzijde op met een baksteen.
Om de baksteen zit een lang touw geknoopt. Het uiteinde van het touw zit in haar mond.
Koos Matroos:

Dag, mevrouw Zoetekauw. Heeft u ook honger?

Laura schudt met haar hoofd. Ze heeft duidelijk pijn.
Mario:

Wat heeft u aan uw mond hangen?

Laura:

Een tOUW! AUW! AUW!

Koos Matroos:

Ik zie het. Maar wat gaat u doen met die baksteen?

Laura gebaart dat zij de baksteen gaat laten vallen.
Mario:

Laten vallen?! O, ik snap het al. Dat touw zit om uw kies gebonden. Tjonge!
U wilt die kies echt graag kwijt, of niet?

Laura:

Ja... Vlegel zei dat dit wel werken ZOU! AUW AUW!

Koos Matroos:

Maar dat is toch een verschrikkelijke methode?

Laura knikt angstig.
Mario:

Heeft u al lang kiespijn?

Laura:

Al weken. Ik poets elke dag mijn tanden. Echt waar. Mijn tanden zien er
KEURIG uit. Maar mijn kiezen? Die verwaarloos ik al m’n hele leven. Ik ben
nou eenmaal niet zo KIESKEURIG.
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Koos Matroos:

Ik denk dat u het touw te lang heeft gemaakt, mevrouw Zoetekauw.

Laura:

Dat heb ik expres gedaan. Dan doet het geen pijn.

Mario:

Hoe bedoelt u ‘dan doet het geen pijn’?

Laura:

Kijk maar!

Laura laat de baksteen vallen. Deze valt vol op haar voet. Laura grijpt naar zijn voet.
Laura:

(Roept) AUW! AUW! AUW!

Koos Matroos:

Dit kan zo niet langer, mevrouw. Kom, we gaan langs de dokter.

Koos trekt Laura richting de boegzijde. Het touw en de baksteen hobbelen achter hen aan.
Laura:

AUW! AUW! AUW!

Koos en Laura af. Ook Mario loopt af.
Scène 16:

Stuurloos

Summer en Frosty komen vanaf de achterzijde op met een stuurwiel. Ze hebben onenigheid
en pakken telkens het stuurwiel van elkaar af. Vanaf de andere kant komt de kapitein op.
Summer:

Geef hier! Ik wil het roer omgooien!

Frosty:

Nee, geef hier! Ik wil het over een andere boeg gooien!

Summer:

Ha! Denk maar niet dat ik bakzeil ga halen!

Frosty:

Nou, ik ga ook niet overstag! Ik laat me niet afschepen!
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Kapitein Klots:

Dames? Deze ruzie raakt kant noch wal!

Summer:

Waarom zit je telkens in mijn vaarwater?!

Frosty:

Waarom heb ik aan jou zo’n harde dobber?!

Summer:

Je probeert mij gewoon de loef af te steken!

Frosty:

Logisch! Er valt met jou geen land te bezeilen!

Kapitein Klots:

Rustig, dames. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Toch?

Summer:

Precies! En het is UW schuld dat we hierin verzeild zijn geraakt!

Frosty:

Waarom zijn we ooit met u in zee gegaan?

Kapitein Klots:

Ik snap dat jullie van de kaart zijn, maar…

Frosty:

Stop met het afhouden van de boot. Wees eens rechtdoorzee!

Summer en Frosty:

Vertel ons welke koers we varen!!

Koor loopt op. De muziek start.
♪ ♫ Lied:

Waar gaan we heen? (track 15)

Dit lied is niet in te lezen in het inzagescript
Kapitein Klots:

Ik zou iedereen graag duidelijkheid verschaffen over ons reisdoel. Maar
Summer en Frosty hebben het stuurwiel losgetrokken. Dus ja…

Kapitein Klots haast zich van het podium af richting de boegzijde van het schip.
Iedereen:

O, nee! Wat nu?

Summer en Frosty:

Zoals het gezegde luidt: we zien wel waar het schip strandt!

Summer, Frosty en de koorleden zijn geschokt en lopen al pratend met elkaar af.
Scène 17:

Echte liefde

Frits houdt Dilara staande. Vlinder heeft dit niet opgemerkt en is af gelopen met het koor.
Dilara:

Frits? Hè? Wat doe jij op de boot?

Frits:

Ik kon Vlinder niet loslaten. Ik ben nooit van het schip af gegaan.

Dilara:

Wauw! Dat is pas echte liefde.

Dilara pakt de hand van Frits en wil hem meesleuren richting de achterzijde van het schip.
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Dilara:

Kom! We gaan Vlinder meteen vertellen dat je er bent.

Frits:

Nee! Dat kan niet. Ze wil op wereldreis. Zonder mij, weet je nog?
Ze zit echt niet op me te wachten.

Dilara:

Natuurlijk wel. Ze zit de hele reis al somber voor zich uit te staren. Volgens
mij mist ze je enorm. Ze durft het alleen niet toe te geven.

Vlinder:

(Roept vanuit de coulissen) Dilara?!

Frits:

Dat is Vlinder! Niet zeggen dat ik er ben, oké?

Frits verstopt zich achter de grote kist op het podium. Vlinder loopt op vanaf de achterzijde.
Vlinder:

Ik heb je overal gezocht. Wat ben je hier aan het doen?

Dilara:

Niets. Gewoon kijken naar de zee. De zee is zooo mooi.

Vlinder:

Heb je gehoord dat het stuurwiel is afgebroken? En NOG wil de kapitein niet
zeggen waar onze reis naartoe gaat. Belachelijk!

Dilara:

Je wilde een reis vol avontuur, toch?

Vlinder:

Dat klopt. Maar toch voel ik me al de hele reis niet happy.

Dilara:

Ik merk het aan je. Wat is er toch met je aan de hand?

Koor loopt op. Vlinder en Dilara gaan voor het koor staan en zingen hun solo.
♪ ♫ Lied:
Vlinder:

Dilara:
Koor:

Dilara:

Vlinder:

Het allermooiste avontuur (track 16)
Dit schip waarop we varen
Vaart mijn dromen achterna:
Een verre reisbestemming
Misschien wel Zuid-Amerika
Toch ben je zo onrustig
Sinds deze reis begon
Alsjeblieft, vertel me toch waarom
Waar je komt, of waar je gaat
De liefde reist je achterna
Het vult je hart met een verlangend vuur
Draai je om en vind de moed
Loop de liefde tegemoet
Weet en besef:
Liefde is het mooiste… het allermooiste avontuur
Je droomt van verre landen
En dus waagde je de sprong		
Op zoek naar avonturen
Tot ver voorbij de horizon
Maar ’t maakt me niet gelukkig		
De held’re lucht lijkt grauw
Want ik mis diegene waar ik zo van hou
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Koor:

Waar je komt, of waar je gaat
De liefde reist je achterna
Het vult je hart met een verlangend vuur
Draai je om en vind de moed
Loop de liefde tegemoet
Weet en besef:
Liefde is het mooiste… het allermooiste avontuur

Koor loopt af. Vlinder en Dilara blijven op. Frits verstopt zich weer achter de kist.
Scène 18:
Dilara:

De ontmoeting
Arme Vlinder. Was Frits maar hier.

Dilara slaat haar arm om Vlinder heen en wenkt Frits om achter de kist vandaan te komen.
Frits steekt zijn hoofd boven de kist uit. Vlinder merkt het allemaal niet op.
Vlinder:

Weet je? Nu ik erover nadenk, is het allemaal Frits z’n schuld dat ik me zo
beroerd voel. Hij heeft mij zomaar laten gaan!

Dilara:

Ja, hallo. Je wilde zelf weg.

Vlinder:

Dat weet ik wel. Maar hij had me tegen moeten houden. Door zijn slappe
gedrag voel ik me nu doodongelukkig.

Dilara:

Je gaat me toch niet vertellen dat dat ZIJN schuld is?

Vlinder:

(Boos) Tuurlijk is het zijn schuld. En weet je? Ik zal hem dat laten weten ook!

Dilara:

Vlinder? Wat ga je doen?

Vlinder:

Een boze brief schrijven!

Vlinder loopt boos af richting de achterzijde van het schip. Frits komt achter de kist vandaan.
Frits:

Watte? Wat gaat ze doen?

Dilara:

Niet veel goeds, ben ik bang…

Rob komt vanaf de boegzijde op met zijn trompet.
Frits:

Ah, fijn dat je er bent. Dit is Rob Oordop. Hij heeft een romantisch
muziekstuk voorbereid als verrassing voor Vlinder. Nu moeten we alleen nog
wachten op een juist moment.

Dilara:

Ik vrees dat Vlinder eerst wat tot bedaren moet komen.

Frits:

Zou jij me willen helpen, Dilara? Alsjeblieft! Doe een goed woordje voor me.
Dan kom ik daarna tevoorschijn.

Dilara:

Wat moet ik dan over je zeggen?
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Frits:

Verzin iets. Weet ik veel? Vertel haar dat ik goed ben in sport.

Frits en Rob verstoppen zich achter de kist. Vlinder komt op met flessenpost.
Dilara:

Wat ga je doen met die flessenpost?

Vlinder:

Die is voor Frits. Hij moet weten hoe ongelukkig hij me maakt.

Dilara:

Een boze brief in een fles? Dat verdient die jongen toch niet?

Vlinder:

Sinds wanneer ben jij zo’n fan van Frits?

Dilara:

Frits is volgens mij gewoon een heel goede jongen. Echt. Hij kan ook heel
veel. Hij kan voetballen en hij kan squashen en hij kan tennissen.

Vlinder:

(Enthousiast) Dat is waar. En weet je wat Frits nog meer kan?

Dilara:

Nou?

Vlinder:

(Giftig) Hij kan de SCHURFT krijgen!

Vlinder wil de fles het publiek in gooien. Dilara pakt haar arm vast en praat rustig op haar in.
Dilara:

Vlinder? Ik begrijp dat je boos bent. Maar ik denk dat als je diep in je hart
kijkt je niet boos bent op Frits. Maar op jezelf. Heb ik gelijk?

Vlinder:

(Ontredderd) Ik… ik…

Vlinder wordt onderbroken door een stem vanuit een van de coulissen.
Stem:

(Roept hard) Eén, twee, DRIE!

Vanuit de coulissen worden zeehonden gegooid. Rob gaat staan en vangt ze op.
Rob:

Sorry, slechte timing!

Vlinder:

Hé! Dilara en ik hebben een vertrouwelijk gesprek.

Rob:

Geen paniek. Ik heb niets gehoord. Ik ving alleen
maar iets op.

Rob rent naar de coulissen aan de boegzijde. Frits komt van achter
de kist omhoog.
Frits:

Hé! Waar ga je naartoe? Je kunt me niet
laten zitten!

Vlinder:

FRITS?!!

Frits:

Vlinder! Eh… Hoi.

Rob:

Je hebt gelijk.
Afspraak is afspraak.
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Rob speelt een supersnel deuntje, gevolgd door een valse noot (track 17).
Rob:

Da’s normaal vijf tientjes. Maar laat voor deze keer maar zitten.

Rob vlucht aan de boegzijde af.
Vlinder:

Hoe kom jij hier?

Frits:

Ik ben nooit weggegaan. Ik kon je niet laten gaan en ben de hele tijd al op
het schip. Ben je nu boos op me?

Vlinder:

Boos? Natuurlijk niet, gekkie. Ik ben juist enorm blij. Ik heb je gemist.

Vlinder geeft Frits een knuffel, pakt zijn hand en loopt aan de achterzijde af. Dilara volgt hen.
Scène 19:

De bevalling

Van Rossig komt vanaf boegzijde op met een krant. Achter hem komt Fenja op met twee
plumeaus. Van Rossig snuift de lucht op en lijkt wat te ruiken. Dan gaat hij op de kist zitten.
Fenja:

Beneden is alles afgestoft, meneer Van Rossig. Moet ik nu ook nog hier alles
afstoffen?

Van Rossig:

De kapitein heeft mij gezegd dat hij alles stofvrij wil hebben.

Fenja:

Oké, oké…

Fenja begint dingen af te stoffen. Van Rossig snuift de lucht op en lijkt wat te ruiken. Dan
slaat hij de krant open en hij verdwijnt achter de krant.
Fenja:

Ze zeggen dat de bevalling van Annabel elk moment op gang kan komen.
Wat denkt u, meneer Van Rossig?

Van Rossig doet zijn krant naar beneden. Hij snuift opnieuw de lucht op.
Van Rossig:

Het zou kunnen. Het ruikt hier behoorlijk WEEÏG.

Uit de coulissen aan de boegzijde klinkt een hartverscheurende schreeuw van een vrouw.
Fenja:

Wat betekent die schreeuw? Zou de bevalling begonnen zijn? Misschien is
Annabel al aan het persen.

Van Rossig:

Het klonk inderdaad als een PERSbericht.

Fenja:

Ik vind het wel een hele toestand. Een bevalling op een boot.

Van Rossig doet zijn krant naar beneden en spreekt richting het publiek.
Van Rossig:

Vrouwen bevallen tegenwoordig waar ze maar willen. Dat is gewoon een
kwestie van PERSvrijheid.

Fenja:

Meneer Van Rossig? Kunt u ophouden met die grapjes over persen?!
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Van Rossig doet zijn krant naar beneden.
Van Rossig:

Als je dat PERS se wilt.

Fenja:

Heeft u dan geen enkel medelijden met die arme vrouw?

Van Rossig:

(Tegen publiek) Wat zal ik ervan zeggen? Vroeg of laat moet zo’n baby eruit.
Dat is nu eenmaal een wet van WEEËN en PERSEN.

Vanuit de richting van de achterzijde van het schip komt plots Annabel met haar zwangere
buik op lopen. Fenja en Van Rossig staren haar verbaasd aan.
Annabel:

Wat is er? Waarom zitten jullie me zo aan te staren?

Van Rossig:
Fenja:

We dachten dat… Maar als u nu hier bent…
Wie hebben we dan net zo horen schreeuwen?

Dokter Diny en Laura komen op vanaf de boegzijde. Dokter Diny houdt een tang met een
getrokken kies in haar hand. Laura houdt een handdoek met ijs tegen haar gezicht.
Dokter Diny:

Zo! Die kies is eruit.

Laura:

Tjonge, dokter. Dat was nog een hele BEVALLING.

Dokter Diny, Annabel, Laura en Van Rossig lopen af richting de achterzijde van het schip.
Scène 20:

De kapotte motor

Mevr. Fledderus komt op vanaf de achterzijde. Ze draagt een plastic waarschuwingshekje en
een zwabber.
Mevr. Fledderus:

Ik heb je overal gezocht, Fenja. Waar zat je toch? We moeten dweilen.

Mevrouw Fledderus duwt Fenja de zwabber in handen.
Fenja:

We?

Fenja begint te dweilen.
Mevr. Fledderus:

Wat denkt de kapitein wel niet? Ik ben van adel! Hij kan ons toch niet zomaar
aan het werk zetten.

Fenja:

Ons?

Mevr. Fledderus:

Bedoel je soms dat ik niets doe, Fenja? Ik bewaar hier het overzicht. Kijk, dat
stukje ben je nog vergeten.

Fenja:

(Zucht) Bedankt voor de tip, mevrouw Fledderus(spreek uit: Fle-duh-rus).

Mevr. Fledderus:

Voor de laatste keer: het is Fleddééérus.

Koos Matroos komt op lopen vanuit de boegzijde.
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Koos Matroos:

(Opgetogen) Dames?! Ik heb goed nieuws!

Dan klinkt het geluid van een ratelende motor, gevolgd door een plof (track 18).
Koos Matroos:

(Geschrokken) En slecht nieuws…

Geschrokken van het geluid komt het koor op. Ze dragen zwabbers, peddels en plumeaus.
Mevr. Fledderus:

Wat is het goede nieuws?

Koos Matroos:

Summer en Frosty hebben samen met de kapitein het stuurwiel gerepareerd.
Het schip is niet langer stuurloos!

De koorleden beginnen opgewekt met elkaar te praten.
Fenja:
En het slechte nieuws?
Koos Matroos:

De motor heeft het zojuist begeven.

Mevr. Fledderus:

(Onthutst) WAT?!

Fenja:

Wat nu?

Koos Matroos:

Tja, eh… Er zit niets anders op. We zullen moeten roeien.

Iedereen:

(Onthutst) ROEIEN?!!

De muziek start.
♪ ♫ Lied:

Roeien met de riemen die je hebt (track 19)

[Tip: Laat de koorleden tijdens de refreinen roeien met hun zwabbers, peddels en plumeaus.]
Dit lied is niet in te lezen in het inzagescript
Kapitein Klots loopt naar voren met zijn roeptoeter en spreekt de passagiers toe.
Kapitein Klots:

Luister! De boot is stil komen te liggen. Om de dichtstbijzijnde haven te
bereiken, zal iedereen benedendeks moeten gaan roeien!

Iedereen begint opgefokt door elkaar te praten. De kapitein roept door zijn roeptoeter.
Kapitein Klots:

(Roept) Probeer ordelijk het dek te verlaten! Geen geruzie alstublieft!

Het koor loopt af. Kapitein Klots houdt Fenja en mevrouw Fledderus echter staande.
Kapitein Klots:

Dames, maken jullie eerst het dek nog even af?

Kapitein Klots loopt af richting de boegzijde. Fenja en mevrouw Fledderus blijven op.
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Scène 21:

Johnny Jetpack (deel 2)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 22:

De kapitein legt uit

Kapitein Klots, Koos en alle passagiers komen op. Enkele passagiers hebben hun briefkaart
bij zich. Johnny en Adrie komen niet op. Vlegel gaat op zijn krukje zitten. Hij heeft een hengel
waar flessenpost aan hangt. De brief steekt een stukje uit de fles.
Fenja:

De klusjes zijn klaar, kapitein. We willen nu graag antwoorden van u.

Mevr. Fledderus:

Precies. Waar gaat onze reis eigenlijk naartoe? En dan nog iets…

Fenja:

Waarom zijn wij prijswinnaars? We hebben nergens aan meegedaan.

Vlegel heeft de fles binnengehengeld en het briefje uit de fles getrokken.
Vlegel:

Hè, bah! Weer geen prijs. Waarom speel ik eigenlijk nog mee?

Koos Matroos:

Met wat speel je mee dan?

Vlegel:

Met de Postcodeflesserij.

Frank:

(Geschokt) Wacht eens. Ik heb ook nergens aan meegedaan.

Annabel:

Ik al helemaal niet!

Vlinder en Dilara:

En wij ook niet. Hoe kunnen we dan deze reis hebben gewonnen?

Kapitein Klots:

Ik zal het allemaal uitleggen. Ik organiseer al jaren kleine boottrips op zee.
Maar mijn schip is slecht onderhouden, dus niemand wilde meer met me
mee. Daarom heb ik de briefkaarten verstuurd en van jullie allemaal een
prijswinnaar gemaakt.
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Laura:

Maar waarom ons? Waarom heeft u juist ons uitgekozen?

Kapitein Klots:

Ik heb niemand uitgekozen. Ik heb wel duizend briefkaarten verstuurd. Jullie
zijn de enigen die op zijn komen dagen. Dat maakt jullie echte avonturiers.
Maar weinig mensen gooien zomaar alles overboord om met een schip op
reis te gaan zonder te weten wat het reisdoel is.

Laura:

En u doet alleen maar KLEINE boottrips?

Kapitein Klots:

Klopt. We zijn gewoon een eindje de Noordzee op gevaren. Da’s alles.

Vlinder en Dilara:

(Onthutst) De Noordzee?! Maar we gingen toch op wereldreis?

Kapitein Klots:

Op wereldreis? Ha! Welnee. Zo heet alleen het schip.

Summer en Frosty:

Ongelooflijk! Een reis die nergens naartoe gaat. Dat is toch zinloos?

Kapitein Klots:

Zinloos? Absoluut niet! Kijk om je heen. Het dek is geschrobd, het schip is
afgestoft en het ruim is leeggepompt. Het kan niet beter!

Van Rossig:

Het kan niet beter? Ik heb blaren gekregen van al dat stoffen.

Fenja:

(Boos) U, meneer Van Rossig? Wat dacht u van mij?!

Mevr. Fledderus:

Ik ben van adel, wisten jullie dat? Ik moest invallen met dweilen omdat
Summer en Frosty het stuurwiel hadden kapotgemaakt. Schande!

Summer en Frosty:

(Treiterend) Fijn om te horen dat u lekker heeft staan dweilen!

Fenja:

Wat ze overigens niet heeft gedaan.

Mevr. Fledderus:

(Giftig) Mond dicht, Fenja!

Koos Matroos:

De motor is trouwens ook nog steeds kapot, kapitein.

Van Rossig:

Dat komt doordat jij geen verstand van stoomschepen hebt.

Koos Matroos:

Dat neem je terug!

Iedereen begint boos door elkaar te praten. Verwijten vliegen over en weer.
Vlegel:

Wat een reis. Wat een geruzie. Het kan niet erger.

Dan klinkt er plots het geluid van bliksem en donder (track 22). Iedereen schrikt.
Vlegel:

Mis! Het is erger…

Vlegel tuurt door zijn kijker in de verte.
Vlegel:

Dat ziet er niet goed uit, kapitein. Er steekt een plotselinge storm op. Er is
geen ontsnappen aan!
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Koos Matroos:

Luister, ik snap dat we allemaal onenigheid hebben. Maar we hebben alleen
kans deze storm te doorstaan als we samenwerken.

Mevr. Fledderus:
(Paniekerig) Nee! Het is ieder voor zich!
Fenja heeft de twee reddingsboeien gepakt en biedt er eentje aan mevrouw Fledderus aan.
Fenja:

Luister toch naar Koos, mevrouw. We moeten samenwerken.

Mevr. Fledderus:

Samenwerken? Dat doen jullie maar lekker in je eentje!

Mevr. Fledderus pakt beide reddingsboeien van Fenja af en vlucht richting achterzijde af.
Koos Matroos:

Het is belangrijk dat iedereen naar de kapitein luistert.

Van Rossig:

Onzin! Ik luister alleen maar naar mezelf. De reddingssloep is voor mij!

Van Rossig rent af richting achterzijde. Opnieuw klinkt er bliksem en donder (track 23).
Kapitein Klots:

Luister goed! We hebben elkaar nodig. Iedereen moet helpen om het schip
lichter te maken. Alle zware spullen moeten overboord.

Koos Matroos:

Jullie horen het! (Roept) Alles overboord! ALLES OVERBOORD!

De muziek start.

♪ ♫ Lied:

Storm! (track 24)

[Tip: Tijdens de coupletten van dit lied kunnen vanuit de rechtercoulissen koffers worden
aangegeven. De koorleden geven de koffers aan elkaar door naar links. Daar kan een stapel
worden gemaakt of de koffers kunnen in de linkercoulissen verdwijnen.]
Koor:

Jongens, gooi je rugzak						
en je koffer in de zee 				
Meiden, dump die handtas				
en die grote beautycase
Kijk naar de golven
en het dringt tot je door:				
Alle zware spullen moeten overboord!
Alle zware spullen moeten overboord!
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Samen, met z’n allen
in gevecht met wind en zee
Handen uit de mouwen
doe het samen, niet alleen		
Loos heel de lading 						
zingen wij nu in koor					
Alle zware spullen moeten overboord!
Alle zware spullen moeten overboord!
Hee! Hoo! Moet je eens zien		
We vormen nu samen een team
Vele handen maken licht werk
Samen staan we sterk
Hee! Hoo! ’t Is wennen misschien		
We vormen nu samen een team
Moedig vervolgen wij nu de reis
De storm trotserend… 				
tot elke prijs!
Vrienden, kameraden
die de storm willen doorstaan: 		
Weg met alle ruzies
voordat wij alsnog vergaan
Aarzel niet langer
want de wind raast maar door
Alle domme ruzies moeten overboord!
Alle domme ruzies moeten overboord!
Hee! Hoo! Moet je eens zien		
We vormen nu samen een team
Vele handen maken licht werk
Samen staan we sterk
Hee! Hoo! ’t Is wennen misschien		
We vormen nu samen een team
Moedig vervolgen wij nu de reis
De storm trotserend… 				
tot elke prijs!
Een boot rijp voor de sloop!
De golven huizenhoog!
We houden het niet droog!
Maar verliezen nooit de hoop!
Hee! Hoo! Moet je eens zien		
We vormen nu samen een team
Vele handen maken licht werk
Samen staan we sterk
Hee! Hoo! ’t Is wennen misschien		
We vormen nu samen een team
Moedig vervolgen wij nu de reis
De storm trotserend… 				
tot elke prijs!
tot elke prijs!
tot elke prijs!
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Koor blijft op. Koos, mevr. Fledderus, Van Rossig, Johnny en Adrie lopen ongezien af.
Scène 23:

De afloop

Kapitein Klots:

We hebben het ergste gehad. Het schip heeft de storm doorstaan!

Iedereen juicht en vliegt elkaar in de armen.
Fenja:

Geweldig! We hebben het gered omdat we hebben samengewerkt!

Mario doet een stap naar voren. Hij heeft een lege schaal in zijn handen.
Mario:

Wat een mooi moment om te trakteren. (Sip) Helaas zijn mijn beefburgers
tijdens de storm allemaal weggespoeld.

Figo:

Geeft niets. Eén ding is voor voetballers belangrijker dan snacken.

Mario:

Wat dan?

Figo en Frits:

Het in ontvangst nemen van de schaal.

Figo pakt de schaal en houdt hem als een hoofdprijs in de lucht. Figo en Frits juichen.
Dokter Diny:

Kijk eens wat een plezier en een saamhorigheid. Het is geen reis om de
wereld geworden, maar ik had het voor geen goud willen missen.

Frank:

Ik ook niet. Weet je? Soms gaat het er niet om WAAR de reis naartoe gaat,
maar gaat het erom met WIE je op reis bent.

Annabel:

Inderdaad. Ik zou het graag als volgt willen verwoorden:

Annabel doet een stap naar voren, kucht en zegt met een gedragen stem tegen het publiek:
Annabel:

Dit schip waarop we samen varen, is slechts een ME-TA-FOOR.

Dokter Diny:

Wauw… Diep!

Annabel:

Geen idee wat dat betekent, maar het ligt goed in het geHOOR!

Iedereen klapt enthousiast. Annabel buigt. Koos en Van Rossig komen vanaf de achterzijde
op. Van Rossig heeft een zwarte badjas aan, natte haren en een kleine peddel in zijn hand.
Koos Matroos:

Kijk eens wie ik uit het water heb gevist?

Dokter Diny:

Meneer Van Rossig?

Koos Matroos:

Jazeker. Hij heeft het ternauwernood gered.

Van Rossig:

Koos heeft me zojuist PEDDELnaakt uit het water gevist.

Dokter Diny:

U bedoelt zeker ‘POEDELnaakt’.
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Van Rossig:

Nee… ik had mijn peddel nog.

Koos Matroos:

Er ligt ook nog iemand met twee reddingsboeien in het water, kapitein. Ik heb
haar zojuist een touw toegeworpen.

Kapitein Klots:

Is het mevrouw Fledderus(spreek uit: Fle-duh-rus)?

Koos Matroos:

Ja.

Kapitein Klots:

Dan is er geen MAN overboord.

Johnny Jetpack en Adrie komen op vanaf de achterzijde. Johnny heeft zijn jetpack niet om.
Johnny:

Koos? Ik heb een oplossing bedacht voor het probleem met de voortstuwing.
Ik heb mijn jetpack aan de achterzijde van het schip gemonteerd. We kunnen
volle kracht vooruit!

Koos Matroos:

Werkelijk? Dat is geweldig nieuws!

Johnny:

Adrie? Aan jou de eer.

Adrie pakt zijn mobieltje en drukt op zijn scherm. Er klinkt een korte countdown en een lift-off
(track 25). Iedereen raakt uit balans als de boot zich in beweging zet. Johnny juicht.
Johnny:

JOEHOE! We gaan als een speer!

Iedereen begint opgetogen te juichen en te klappen.
Kapitein Klots:

Vlegel, zie je het licht van de vuurtoren al?

Vlegel tuurt met z’n verrekijker in de verte.
Vlegel:

Ja-nee-ja-nee-ja!

Kapitein Klots:

Goed zo! Dat betekent dat de haven in zicht is.

Frank:

(Tegen Annabel) Ik zei toch dat we snel weer thuis zouden zijn?

Annabel:

O, Frank. Hoe heb ik ooit aan je kunnen twijfelen?

Koos Matroos:

Dan is het nu tijd geworden om afscheid van elkaar te nemen.

Kapitein Klots:

Precies! Onze reis en ook deze musicalavond naderen het einde. Bedankt,
goede vrienden. Vaarwel! Het ga jullie goed!

Kapitein Klots geeft Koos Matroos een ferme handdruk. De muziek start.
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♪ ♫ Lied:
Koor:

Het einde van de reis (track 26)
Aan het eind van onze reis
Komt de haven weer in zicht
Op de kade wacht familie		
(Spelers wijzen naar het publiek)
’t Brengt een lach op ons gezicht			
Nu breekt voor ons als reizigers
Een moeilijk afscheid aan			
Bedankt, mijn goede vriend 		
(Spelers geven elkaar een hand)
Ik moet nu gaan				
Maar eerst vieren wij een feestje!			
Ja, eerst een dansje en een lach
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Wat zijn we trots!
We hebben ’t ver gebracht!		
Maar eerst vieren wij een feestje!
Ja, eerst een dansje en een lach			
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Dit boek is uit!
Een mooie toekomst wacht!
Aan het einde van groep acht			
Nu wij hier zo samen staan			
Zijn we dankbaar voor de mijlen
Die wij samen mochten gaan
Nu volgt er hier een warm vaarwel
Een afscheid met een groet
Bedankt, mijn klasgenoot		
(Spelers geven elkaar een hand)
Het ga je goed

De koorleden zetten de polonaise in.
Maar eerst vieren wij een feestje!			
Ja, eerst een dansje en een lach
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Wat zijn we trots!
We hebben ’t ver gebracht!		
Maar eerst vieren wij een feestje!
Ja, eerst een dansje en een lach			
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Dit boek is uit!
Een mooie toekomst wacht!
Maar eerst vieren wij een feestje!			
Ja, eerst een dansje en een lach
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
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Wat zijn we trots!
We hebben ’t ver gebracht!		
Maar eerst vieren wij een feestje!
Ja, eerst een dansje en een lach			
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Dit boek is uit!
Een mooie toekomst wacht!
De koorleden pakken elkaars handen vast en maken een buiging voor het publiek.
-eindeBONUSSCÈNE:

Een zeehond uitzetten

Koos Matroos heeft een briefje en spreekt het publiek toe. Rob draagt een pluchen zeehond.
Koos Matroos:

Hier volgt een mededeling namens onze juf/meester: tijdens deze musical
zijn op geen enkele wijze zeehonden pijn gedaan.

Het geluid van een zeehond klinkt (track 27). Rob begint de zeehond te slaan.
Koos Matroos:

Rob? Waarom sla je die zeehond?

Rob:

Ik wil dat-ie stopt met janken, maar ik kan het knopje niet vinden.

Koos Matroos:

Het knopje?

Rob:

Ja. Ik moest dit beest toch UITzetten!
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[Opmerking: de avond kan afgesloten worden door het zingen van de reprise van ‘Het einde
van de reis’ (Bonuslied 1) of door het zingen van de feestelijke medley (Bonuslied 2).]

♪ ♫ Bonuslied 1: Reprise - Het einde van de reis (track 28)
De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:

Maar eerst vieren wij een feestje!			
Ja, eerst een dansje en een lach
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Wat zijn we trots!
We hebben ’t ver gebracht!		
Maar eerst vieren wij een feestje!
Ja, eerst een dansje en een lach			
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Dit boek is uit!
Een mooie toekomst wacht!
Maar eerst vieren wij een feestje!			
Ja, eerst een dansje en een lach
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Wat zijn we trots!
We hebben ’t ver gebracht!		
Maar eerst vieren wij een feestje!
Ja, eerst een dansje en een lach			
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Dit boek is uit!
Een mooie toekomst wacht!
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♪ ♫ Bonuslied 2:
Koor:

Medley Alles Overboord! (track 29)
Prijs! Je hebt prijs!
Welkom aan boord, we gaan op reis
Lekker cruisen over zee
Wat een geluk! Jij mag mee!
Prijs! Je hebt prijs!
Je waant je in een paradijs
Je geluk kan niet meer op
Want je kiest het ruime sop
Gefeliciteerd!
Hee! Hoo! Moet je eens zien		
We vormen nu samen een team
Vele handen maken licht werk
Samen staan we sterk
Hee! Hoo! ’t Is wennen misschien		
We vormen nu samen een team
Moedig vervolgen wij nu de reis
De storm trotserend… tot elke prijs!
Zuid of noord? De barre kou, een zonnig oord?
Noord of zuid? Hoe komen we er samen uit?
Oost of west? Iedereen hier raakt gestrest
West of oost? Onenigheid, ’t is hopeloos!
Draai er nu toch niet omheen! (3x)
Hee! Hoo! Kapitein! Zeg, waar gaan we heen?
Elk weekend op het voetbalveld
Is een doelpunt ’t enige wat telt
Maar de teller staat nog steeds op nul
Dus wie staat er op? Wie wordt onze held?
Want je moet roeien
Ja, je moet roeien…
Met de riemen die je hebt!
Roeien! Met de riemen…
Met de riemen die je hebt!
Waar je komt, of waar je gaat
De liefde reist je achterna
Het vult je hart met een verlangend vuur
Draai je om en vind de moed
Loop de liefde tegemoet
Weet en besef:
Liefde is het mooiste… het allermooiste avontuur
Kom, we gaan!
Trek je schoenen aan!
Want we gaan spontaan op wereldreis
Heel het leven is
Een belevenis
Ja, we gaan beslist samen op wereldreis!
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De koorleden zetten de polonaise in.
Maar eerst vieren wij een feestje!			
Ja, eerst een dansje en een lach
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Wat zijn we trots!
We hebben ’t ver gebracht!		
Maar eerst vieren wij een feestje!
Ja, eerst een dansje en een lach			
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Dit boek is uit!
Een mooie toekomst wacht!
Maar eerst vieren wij een feestje!			
Ja, eerst een dansje en een lach
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Wat zijn we trots!
We hebben ’t ver gebracht!		
Maar eerst vieren wij een feestje!
Ja, eerst een dansje en een lach			
Vrolijk zingen wij
Ja, wat vloog de tijd voorbij
Dit boek is uit!
Een mooie toekomst wacht!

Copyright © Spotlight Musical Productions

52

Script

© 2016 Spotlight Musical Productions
Eerste uitgave: Januari 2016
Tekst: Gert van den Brink
Muziek: Hans van Wingerden
Illustraties: Liza-Beth Valkema (www.liza-beth.nl)
Corrigeren en redigeren: Yvonne Bos, Met Rode Letters
Musici: Jan Willem van Delft, Wouter Nohlmans, Hans van Wingerden,
Gert van den Brink, Natasja den Toom, Lienke Iburg
STICHTING MUSICALS
VOOR ONDERWIJS
EN EDUCATIE

Spotlight Musical Productions is onderdeel van Stichting Musicals voor
Onderwijs en Educatie (SMOE)
53

Opschieten!! Cruiseschip ‘De Wereldreis’ staat op het punt te vertrekken. Iedereen
die van Kapitein Klots een gouden briefkaart door de brievenbus heeft gekregen mag
mee op reis. Helemaal gratis! Van alle kanten stromen de mensen toe. Allemaal
willen ze mee. Ze zijn geselecteerd! Ze zijn winnaars!
Het volle cruiseschip kiest al gauw het ruime sop. De stemming zit er goed in.
Maar dan blijkt dat Kapitein Klots iedereen aan het werk zet. Er moet worden
geboend, gestoft en gedweild. En onder in het ruim? Daar moet ook nog worden
gepompt. Niemand wordt gespaard! Daarnaast doet de kapitein erg vaag over de
reisbestemming, terwijl de reizigers allemaal een andere kant op willen. Er ontstaat al
snel een dolle chaos. Vertel op, Kapitein! Waar gaan we heen?
Als de motor het ook nog op volle zee begeeft en er geroeid moet worden, is het
gedaan met alle vrolijkheid. Zeker als in de verte donkere onweerswolken
samenpakken. Zal cruiseschip ‘De Wereldreis’ de storm doorstaan? Lukt het de
passagiers om goed samen te werken? En zal het doel van de reis worden bereikt?
Alles overboord! is een musical die gaat over het omgaan met onverwachte
situaties en het leren samenwerken met mensen die anders zijn dan jijzelf. De
musical zit boordevol overdreven typetjes, humoristische scènes en spetterende
liedjes.

