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Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Met uitzondering van de kopiëen die
worden gemaakt voor de leerlingen van groep 8 waarvoor deze musical is aangeschaft in het
schooljaar van aanschaf. Dit PDF-bestand is derhalve zichtbaar en onzichtbaar gecodeerd.
Bij de aanschaf van deze musical zijn ook de opvoerrechten betaald voor de groep in het
schooljaar van aanschaf. Het is daarom van belang dat iedere groep die deze musical
opvoert een eigen basispakket heeft aangeschaft. Hiervoor is akkoord gegeven tijdens het
bestellen van de musical. Uitlenen, weggeven of doorverkopen van dit pakket is dan ook niet
toegestaan. Ga voor aanschaf van materialen of voor meer informatie naar
www.spotlightmusicalproductions.nl

Versie voor kleine groepen;
13 tot 20 leerlingen.

INZAGESCRIPT
In dit script zijn enkele scènes verwijderd.

Spotlight Musical Productions
Copyright ©
Tekst: Gert van den Brink
Muziek: Hans van Wingerden

Informatie musical:
Korte inhoud

Stoomtrein ‘De Arend’ komt na een flinke knal hortend en stotend tot stilstand. De vakantiegangers
in de coupés buitelen over elkaar heen. AU!!! Gelukkig blijft het bij wat schrammen, maar de trein
wil niet meer voor- of achteruit. Conducteur Dimitri neemt een besluit: ‘Iedereen uitstappen!’
De trein is gestrand in het piepkleine bergdorpje Bijster en het plaatselijke pension van eigenaresse Debbie Doordouwer heeft te weinig kamers om iedereen te kunnen herbergen. Wat een
ramp! Het gros van de vakantiegangers moet de nacht noodgedwongen in de buitenlucht doorbrengen.
Dan blijkt de voorraad kolen van de trein op mysterieuze wijze te zijn verdwenen én machinist Tony te zijn gedrogeerd. Hij valt om de haverklap in slaap en slaat alleen nog wartaal uit. Dat
kan geen toeval zijn: iemand heeft de trein gesaboteerd! Maar wie? En waarom? Zelfs de zeer
aanwezige commando’s weten niet hoe ze deze situatie kunnen oplossen.
Er ontstaat een chaotische situatie waarin de gestrande reizigers allemaal hun eigen plan
trekken. Chloé (van modehuis Exciting Shoes) probeert weg te komen om op tijd bij de presentatie van haar nieuwe schoenencollectie te zijn. Bodyguard Woody probeert de identiteit van het
meegereisde koningspaar Willy en Max geheim te houden en chef-kok Eddie Kokkerelli vraagt zich
radeloos af hoe hij iedereen te eten moet gaan geven. Dit terwijl de altijd vrolijke zwerver Swieber
dwars door alle chaos heen de lolbroek blijft uithangen.
Is de situatie hopeloos? Het lijkt erop. Maar gelukkig blijkt er hulp onderweg van niemand
minder dan Mees Blond (geheim agent 070) én zijn trouwe assistente Penny. Wordt de saboteur
ontmaskerd? En lukt het iedereen om samen de trein weer op de rails te krijgen?
Sabotage op het spoor! is een feelgoodmusical boordevol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen, zodat alle kinderen
kunnen stralen!

Speelduur

Musical Sabotage op het spoor! duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Liedjes

Musical Sabotage op het spoor! heeft acht liedjes en (optioneel) een reprise van het
slotlied of een slotmedley. De liedjes in deze groep 8-musical worden door de kinderen
samen gezongen.

Decor

Het decor beeldt het kleine station van het bergdorpje Bijster uit.
OP DE ACHTERWAND zien we links van het midden stoomlocomotief ‘De Arend’. Het is
een vooraanzicht van de locomotief, net als op de voorplaat van het musicalscript. Aan de
linkerkant van de locomotief zie je op een afstand nog de laatste wagons van de trein. De
achterste wagon is zwart en heeft een grote paarse X op de zijkant. Boven op deze achterste
wagon liggen een aantal kleurrijke schoenendozen. Links van de locomotief is nog net een
deel van een weiland te zien. Rechts van de locomotief zien we een oud stationsgebouw
terug. Voor het stationsgebouw staat een naambord met ‘BIJSTER’ erop. Geheel rechts op de
achterwand zien we een klein pension. Voor de ramen op de bovenverdieping hangen
bordjes met de tekst ‘Vol!’. Op de begane grond zijn, naast een deur, ook drie afhaalloketten:
eentje voor ijs, eentje voor tickets (deze is afgesloten met een ijzeren rolgordijn) en eentje
voor broodjes en/of pizza’s. Op de achtergrond van het station zijn hoge bergen te zien. Aan
de linkerkant is er een zwarte berg waar wat zwarte rook en vonkjes uit komen.

Copyright © Spotlight Musical Productions

4

Informatie

OP HET PODIUM staat (onder het naambord: BIJSTER) een bankje. Dit bankje staat los en
wordt tijdens de musical een aantal keer verplaatst. Let op: het bankje moet genoeg zitplaats
hebben voor minimaal drie spelers.
DE KLIKO: Gebruik voor de kliko van zwerver Swieber een grote geschilderde doos die aan
de achterkant open is.
NB In het script staan regieaanwijzingen betreffende het op en af lopen in de richting van het dorpje (= linkerkant) en in de richting van het pension (= rechterkant). Links en rechts worden altijd
bekeken vanuit het oogpunt van het publiek/de techniek en niet vanuit het oogpunt van de spelers.

Personages

Hierna 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. Veel rollen voor jongens zijn ook door meisjes te
spelen en andersom. Pas waar nodig zelf de namen aan.
Treinpersoneel
Dimitri: conducteur van de trein; vriendelijk en behulpzaam type; probeert alles in goede
banen te leiden.
Uiterlijk: uniform met pet; altijd een fluitje bij de hand.
Tony: machinist van de trein; Italiaan; temperamentvol type; trots op zijn locomotief; jammert
veel om zijn kapotte trein.
Uiterlijk: uniform met pet.
Paco: kolenschepper; vriendelijk type; van eenvoudige afkomst; is verliefd op Welmoed;
de liefde is wederzijds maar wordt afgekeurd door Welmoeds moeder Anne-Fleur.
Uiterlijk: roetvegen op zijn gezicht en armen; bruine tuinbroek; smerig geworden hemd;
werkschoenen; handschoenen; oude pet.
Personeel van het pension
Debbie Doordouwer: goedgebekte eigenaresse van het pension; van middelbare
leeftijd; houdt van panterprint; eet de hele dag lolly’s (want ze is gestopt met roken).
Uiterlijk: broek/rok in panterprint; bontjas; geblondeerd haar; handtasje in panterprint;
lollystokje in haar mond.
Eddie Kokkerelli: gezellige man; houdt van lekker eten; bakt graag pizza voor iedereen;
houdt er niet van als er katten in de keuken rondneuzen.
Uiterlijk: kokskleren; koksmuts; grote krulsnor; dikke buik.
Modehuis Exciting Shoes
Chloé: ontwerper en eigenaresse van modehuis Exciting Shoes; ambitieus en dominant
type; doet er alles aan om haar schoenenmerk succesvol te maken.
Uiterlijk: hoedje; net jasje met kraagje van nepbont; rok tot net boven de knie; ketting met
diamantjes; hakschoenen.
Destany Lopez: model dat leeft voor de catwalk; is dol op hakschoenen; is op weg naar de
presentatie van de nieuwe schoenencollectie van Exciting Shoes.
Uiterlijk: verzorgd haar; strak glimmend modieus jurkje; open hakschoentjes; handtasje in de
hand.
Het koningskoppel & co
Willy: koning Willem-Alexander incognito; ontspannen type; vaak wat klunzig.
Uiterlijk: draagt een vakantiekloffie met korte broek, poloshirt met medailles erop en slippers;
draagt een rieten hoedje; heeft altijd een klein koffertje met TRX erop bij zich.
Max: koningin Máxima incognito; enthousiast type; probeert de klunzige Willy bij te sturen; is
zeer modebewust en houdt van mooie hakschoenen.
5

Uiterlijk: smaakvolle halflange jurk; modieuze hoed; opgestoken haar; goed in de make-up;
opvallende hakschoentjes.
Woody: bodyguard van Willy en Max; doet erg zijn best maar is wat onhandig; probeert niet
op te vallen maar dat mislukt keer op keer.
Uiterlijk Woody: wit overhemd (over de broek heen) met beveiligingslogo; zwarte stropdas
die los om de hals hangt; korte zwarte broek; sneakers; zonnebril; een portofoonoortje in;
portofoon aan zijn broekriem; heeft als vermomming een kleurrijke zwembroek;
slippers; en twee kleurrijke zwembanden achter de hand.
Boeven, criminelen en andere verdachte personen
Erna Bloemfield: slinkse oma; kwaadaardig type; leider van een misdaadorganisatie; wil
snel heel rijk worden; heeft een kat op schoot maar geeft weinig om het arme beest.
Uiterlijk: lange oma-jas; hoofddoekje en grote donkere zonnebril.
Pablo Kat-in-de-zak: glad type; eersteklas oplichter; hulpje van Erna Bloemfield; heeft de
trein in opdracht van hen gesaboteerd.
Uiterlijk: gangsterpak met hoed van Italiaanse makelij; vetkuif; klein snorretje.
De commando’s
Commandant Richard ‘The Roadblock’ Chesterfield: aanvoerder van de commando’s;
bazig type; punctueel; schiet snel uit z’n slof; heeft moeite met het feit dat commando Dunja
overal haar trompet mee naartoe neemt.
Uiterlijk: legeruniform; legerlaarzen; groene baret; bril met dik montuur en dikke glazen; snor.
Commando Dunja: stoere meid die bij de commando’s is gegaan omdat ze houdt van
actie; neemt ook overal haar trompet mee naartoe omdat ze ook een zachte kant heeft.
Uiterlijk: commando-uniform met bepakking op de rug; legerlaarzen; helm met bladeren erop ter
camouflage; een trompet in haar hand.
Overige rollen
Welmoed: meisje van rijke afkomst; ietwat verwend; hart op de goede plaats; gaat gebukt
onder de nukken van haar dominante moeder; is verliefd op Paco (de kolenschepper); heeft
haar paard Jumper in een van de wagons gestald.
Uiterlijk: paardrijkleding inclusief laarzen en cap; haar in een staart.
Anne-Fleur: moeder van Welmoed; is erg op succes en rijkdom gericht; wil het beste voor
Welmoed; keurt tot nu toe al (!) haar vriendjes af.
Uiterlijk: paardrijkleding inclusief laarzen en cap; haar in een staart; korte zweep in haar
hand.
Mees Blond: geheim agent 070; beste geheim agent van Nederland; wordt op missie
gestuurd om de saboteur te ontmaskeren.
Uiterlijk: zwart pak met vlinderstrik.
Penny: assistente van geheim agent 070; behulpzaam type; heeft een kleine crush op Mees.
Uiterlijk: draagt een mantelpakje; grote bril; haar onverzorgd in een knot boven op haar
hoofd; lage hakschoentjes; heeft altijd een aktetas bij zich.
Rita Rugrecht: gids die mensen rondleidt door het bergdorpje en de omgeving; type ‘niet
zeuren maar doorgaan’; is slecht in haar vak maar heeft dat totaal niet van zichzelf door.
Uiterlijk: lederhosen; wandellaarzen; groen hoedje; opgerold touw om haar lijf (zoals je een sjerp
omhangt); papieren landkaart en verrekijker in haar broekzak.
Swieber: zwerver; type lolbroek; heeft gekozen voor een leven op de straat; woont in een
felgekleurde en zeer luxe kliko (mobiele afvalcontainer); Swieber speelt accordeon en zingt
uitbundig vals.
Uiterlijk: zwerverkleren; woont in zijn eigen kliko waar ‘iTrash’ op staat (en een peerlogo als persiflage op het logo van Apple).
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Aantal rollen

Musical Sabotage op het spoor! 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:
Machinist Tony			
Paco de Kolenschepper		
Willy					
Debbie Doordouwer		
Penny				
Welmoed			
Rita Rugrecht			

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

Swieber 1) 2)
Eddie Kokkerelli
Commandant Richard 3) 4)
Chloé 5) 6) 7)
Commando Dunja 8)
Erna 9) 10)
Anne-Fleur

Laat de speler die Swieber speelt in scène 9 alvast de broek en schoenen van machinist Tony dragen. Deze vallen weg achter de kliko. Na scène 9 gaat Swieber haastig af zodat hij zich kan omkleden naar Tony. Laat Chloé een paar keer lang gapen voordat ze in slaap valt om extra omkleedtijd
te creëren. Nog meer extra omkleedtijd nodig? Laat aan het begin van scène 10 het geluid van de
vroege vogels gerust twee keer horen.
2) De rol van Swieber in scène 23 komt te vervallen.
3) Laat Erna bij haar vertrek aan het einde van scène 4 tijdrekken zodat Willy zich kan omkleden naar
commandant Richard. Laat Erna bijvoorbeeld kreunend opstaan van het bankje, haar wandelstok
laten vallen en door haar rug gaan tijdens het oprapen van de wandelstok, of zelfs vallen, etc. Maak
er een leuk komisch geheel van waarin de speelster kan shinen als mopperende oma.
4) Laat commandant Richard in scène 21 direct aflopen na zijn laatste tekst. Laat de speler zich omkleden en als Willy weer opkomen met de schoenendoos uit de zwarte wagon. In scène 23 gaat
commandant Richard direct af na de opmerking over een droge onderbroek zodat hij zich om kan
kleden. Hij komt in dezelfde scène weer op als Willy (met het ‘hondenvoer’) wanneer de trein op het
punt staat om te vertrekken.
5) De rol van Chloé in scène 5 komt te vervallen. Haar tekst wordt overgenomen door Anne-Fleur.
6) In scène 7 loopt Debbie af na het overhandigen van haar telefoon aan Willy. Willy geeft de telefoon
niet aan haar terug.
7) Na het lied ‘Schoenen’ gaat Chloé direct af om zich om te kleden. Destany is degene die Max de
schoenen overhandigd. Ze neemt daarbij de tekst van Chloé over. In scène 21 is het commandant
Richard die Pablo het podium opduwt en claimt dat hij met de sabotage te maken heeft. Debbie
komt pas op wanneer ze de fles machinistenslaapmiddel moet laten zien.
8) De rol van Dunja in scène 21 en scène 23 komt te vervallen. In scène 21 grijpt conducteur Dimitri
Erna in haar kraag in plaats van Dunja. In scene 23 vraagt de commandant aan Woody om snel iets
uit zijn rugzak te pakken. Woody neemt hierbij de tekst van Dunja over.
9) In scène 2 zet Erna in haar eentje het bankje onder het naambordje ‘BIJSTER’. Erna komt pas op
wanneer Tony in slaap is gevallen. Na het verplaatsen van het bankje richt ze zich tot Dimitri.
10) Bij de overgang van scène 5 naar scène 6 is het volgende belangrijk: zorg dat de speelster die Erna
speelt onder haar lange oma-jas al de kleding van Welmoed draagt, zodat het omkleden heel snel
gaat. De hoofddoek en zonnebril kunnen snel verwisseld worden voor de cap.
1)

Personages en benodigdheden per scène

Hierna 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: Klaar voor vertrek!
Personages: Dimitri, Tony, Paco, Pablo, Penny, Debbie en alle overige personages.
Benodigdheden: bankje (iedereen); bagage (iedereen); fluit (Dimitri); aktetas (Penny).
Scène 2: Het spoor bijster
Personages: Dimitri, Tony, Erna, Chloé, Destany en Pablo.
Benodigdheden: horloge (Chloé); kartonnen moersleutel (Tony); jutezak met flesje sinas
7

erin (Pablo); jas (Destany); pluchen kat (Erna).
Scène 3: Willy en Max
Personages: Woody, Erna, Willy en Max.
Benodigdheden: twee grote koffers (Max); kleine koffer met TRX erop (Willy).
Scène 4: Oefenmissie
Personages: commandant Richard, Dunja en Debbie.
Benodigdheden: trompet (Dunja); pistool (Dunja); lollystokje (Debbie).
Scène 5: Geen kamer meer vrij
Personages: Dimitri, Tony, Chloé, Destany, Debbie, Anne-Fleur, Eddie, Willy, Max, Woody,
Pablo, Richard, Dunja en Erna.
Benodigdheden: fluit (Dimitri); jutezak (Pablo); wandelstok (Erna); trompet (Dunja).
Scène 6: Onbewust stoer
Personages: Paco, Welmoed, Tony, Anne-Fleur.
Benodigdheden: veldbloem (Paco).
Scène 7: Incognito
Personages: Willy, Max en Debbie.
Benodigdheden: draadloze telefoon (Debbie).
Scène 8: Rita Rugrecht
Personages: Rita, Destany en Chloé.
Benodigdheden: rugzak, papieren landkaart, sterke zaklamp (Rita); bergschoenen en
schoenendoos met pumps erin (Destany); koffer (Chloé); smartphone (Destany).
Scène 9: Een koude douche
Personages: Chloé en Swieber.
Benodigdheden: koffer (Chloé); kliko en flesje drinkwater, bellenblaas, badeendje, badmuts,
douchekop met slang en een spons (Swieber).
Scène 10: De wagon met een X
Personages: Dimitri, Tony en Paco.
Benodigdheden: Scène 11: Het ontbijt (deel 1)
Personages: Dimitri, commandant Richard, Dunja en Eddie.
Benodigdheden: drie lege pizza-dozen (Eddie); pistolen (Dunja en commandant Richard).
Scène 12: Het ontbijt (deel 2)
Personages: Chloé en Swieber.
Benodigdheden: koffer (Chloé); kliko, frituurmandje, doosje kaassoufflés en een losse
contrastekker (Swieber).
Scène 13: Plan B
Personages: Erna.
Benodigdheden: wandelstok, pluchen kat, schoudertasje en portofoon (Erna).
Scène 14: Woekerpolis
Personages: Willy, Max, Debbie en Woody.
Benodigdheden: kleine koffer met TRX erop (Willy); magazine over koningshuizen (Max);
draadloze telefoon (Debbie).
Scène 15: Kat in actie
Personages: Erna, Dimitri, Tony en Eddie.
Benodigdheden: wandelstok en een pluchen kat (Erna).
Scène 16: Dat is niet niks
Personages: Mees Blond en Penny.
Benodigdheden: verrekijker (Mees Blond); aktetas en een zak met kolen (Penny).
Scène 17: TUF guy
Personages: Woody en Debbie.
Benodigdheden: zwembroek, slippers, opblaasbare zwemband (Woody); twee ijsjes
(Debbie).
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Scène 18: Verkeerde kolen
Personages: Pablo, Paco, Welmoed en Anne-Fleur.
Benodigdheden: jutezak met twee bloemkolen erin (Pablo).
Scène 19: Stekker en stopcontact
Personages: Mees Blond en Penny.
Benodigdheden: platte wandcontactdoos en een portemonnee met spiegeltje erin geplakt (Mees
Blond).
Scène 20: Eigen tempo
Personages: Rita Rugrecht, Destany, Willy, Max en Chloé.
Benodigdheden: papieren landkaart (Rita); bergschoenen en schoenendoos met pumps
erin (Destany); schoenendoos met schoenen erin (Chloé).
Scène 21: De ontknoping
Personages: Willy, Max, Chloé, Pablo, Debbie, commandant Richard, Dunja, Dimitri, Eddie,
Mees Blond, Penny en Erna.
Benodigdheden: jutezak (Pablo); zak met kolen (Penny); vier flessen van HG (Debbie);
pluchen kat (Erna); schoenendoos met schoenen erin (Willy).
Scène 22: De vulkaanuitbarsting
Personages: Rita Rugrecht, Destany, Willy, Max, Chloé, Pablo, Debbie, commandant
Richard, Dimitri, Eddie, Mees Blond, Penny en Swieber.
Benodigdheden: Scène 23: Mees Blond to the rescue
Personages: Willy, Max, Woody, Chloé, Pablo, Debbie, commandant Richard, Dunja, Dimitri,
Tony, Eddie, Mees Blond en Penny.
Benodigdheden: rugzak (Richard); zak met kolen en een flesje water (Penny); flesje/potje
sambal (Mees Blond); flesje sinas (Pablo); fluit (Dimitri); blik met iets wat lijkt op hondenvoer
en een lepel (Willy).

Personages en benodigdheden per lied

Hierna volgt een opsomming van liederen waarbij solisten en/of rekwisieten nodig zijn.
Breid het aantal benodigdheden per lied naar eigen inzicht uit.
♪ ♫ Lied: De trein staat stil
Spelers: Pablo, Destany, Paco, Welmoed, Tony en Dimitri.
Benodigdheden: bagage (koorleden); kartonnen moersleutel (Tony); fluit (Dimitri); lege
kolenzakken (Pablo); kartonnen koe (Pablo, Welmoed en Paco).
♪ ♫ Lied: Het bankje is van mij
Spelers: Debbie en Swieber.
Benodigdheden: bagage (koorleden); bankje (koorleden); roeptoeter (Debbie); kliko en
accordeon (Swieber).
♪ ♫ Lied: Daar heb je de commando’s
Spelers: commandant Richard en Dunja.
Rappers: Pablo en Woody.
Benodigdheden: trompet (Dunja); zaklampen (Richard en Dunja); microfoons (Pablo en
Woody).
♪ ♫ Lied: Er zit een kat in de keuken
Spelers: Eddie Kokkerelli en Debbie.
Solist: Eddie Kokkerelli.
Benodigdheden: pluchen kat, plantenspuit en groot waterpistool (Eddie); saxofoon (Debbie).
♪ ♫ Lied: Perrongeluk
Spelers: Paco, Welmoed en Debbie.
Solisten: optioneel
Benodigdheden: elektrische gitaar (Debbie); kleine sfeerlichtjes en een hartvormig bord met
9

‘perrongeluk’ erop geschreven (koorleden); zangmicrofoons (optioneel).
♪ ♫ Lied: Schoenen
Dansers: Destany, Chloé en Max.
Benodigdheden: kleurrijke luxe schoenendozen (koorleden).
♪ ♫ Lied: Gewoon een heel gewone berg
Benodigdheden: ♪ ♫ Lied: Laat iedereen het weten!
Benodigdheden: mondharmonica (Swieber).
♪ ♫ Bonuslied 1: Reprise – Laat iedereen het weten
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 2: Medley – Sabotage op het spoor
Solisten: Eddie Kokkerelli.
Benodigdheden: pluchen kat en plantenspuit (Eddie).

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 deze musical
- Leadsheets van alle liedjes (PDF)
- Poster Sabotage op het spoor! (JPG)
- Uitnodigingskaart (JPG)
- Grimevoorbeelden van alle personages (PDF)
- Powerpointpresentaties met de teksten van de liedjes
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Scène 1:

Klaar voor vertrek!

[NB Het bankje staat in het midden wat achteraan op het podium en doet even dienst als
zitplaats van een treincoupé. Zorg dat er nog wat ruimte over is tussen het bankje en de
achterwand voor ten minste één rij spelers.]
Het geluid van de fluit van een stoomtrein (track 1) klinkt. Machinist Tony, kolenschepper
Paco en conducteur Dimitri lopen op. Tony en Paco gaan bij de locomotief staan. Conducteur
Dimitri gaat midden op het podium staan en blaast op zijn fluit.
Dimitri:

(Roept richting het publiek) ALL ABOARD!!! (Roept richting beide coulissen)
Allemaal INSTAPPEN! We gaan VERTREKKEN!!!

De muziek start (track 2). Tijdens de intro komt het koor op. Alle personages dragen bagage
en zijn in een uitgelaten vakantiestemming. Pablo Kat-in-de-zak gaat vlug in het midden van
het bankje zitten. Penny bemachtigt een plekje links op de hoek. De rest sluit aan. Omdat het
bankje veel te weinig plek biedt voor alle passagiers en hun bagage ontstaat er geprop.
Enkele personages zetten hun bagage op de grond en/of gaan bij elkaar op schoot zitten.
Personages die niet meer op het bankje passen, gaan achter het bankje staan of aan de beide
zijkanten. Maar wel strak tegen de personages op het bankje aan. Zo ontstaat het idee van
een volgestampte treincoupé. Bij het zoeken van een plekje mag er door iedereen door
elkaar gepraat worden en al wat op elkaar worden gemopperd:
Iedereen:

(Door elkaar) Hé! Daar wilde ik gaan zitten! Schuif eens even op! Dit PAST
niet! Het past WEL! Au! Tjongejonge! (Et cetera.)

[BELANGRIJK: oefen het zoeken van een plekje in de coupé goed en kom tijdens het
repeteren tot een vaste opstelling zodat iedereen tijdens de uitvoering weet waar hij of
zij moet komen te zitten of staan.]
Wanneer iedereen een plekje heeft gevonden, blijft Debbie Doordouwer als enige over. Zij denkt
kort na en trekt dan Penny van het bankje af en duwt haar bij het bankje weg.
Debbie:

(Roept hard) PLAATSMAKEN! HIER WIL IK ZITTEN!

Debbie gaat op het vrijgekomen hoekje zitten. Penny klemt haar armen om
haar aktetas en kijkt sip. Ze voegt zich vervolgens stilzwijgend bij de
staande personages.
♪ ♫ Lied: De trein staat stil
Koor:

Jongens, ’t leek zo fijn
Op vakantie met de trein
Maar wat voelt het naar			
Opgepropt, zo op elkaar
Iedereen kleurt rood
En zit bij elkaar op schoot
Mèn, het ruikt naar zweet!
Iemand laat … een harde scheet!
			
Iedereen vlucht wat stappen bij het bankje vandaan: de ene helft van
de spelers naar links en de andere helft naar rechts. Iedereen doet
zijn/haar neus dicht of wappert met de handen.
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Iedereen:

(Door elkaar) Bèèèèh!!! Wie deed dat? Iìììeuw!!!

Pablo Kat-in-de-zak is als enige blijven zitten en lacht zelfingenomen. Dan gaat iedereen weer
vlug op zijn/haar eigen plek zitten of staan.
Koor:

Meiden, ’t leek zo fijn				
Naar de bergen met de trein
Maar je geeft een gil			
(Destany gilt)
Als je raast langs een ravijn
Je bent kalm van aard		
Maar wat maakt de trein een vaart
Hoe dit lopen zal
Weet je niet … je hoort een knal!

De trein remt plotseling hard. Iedereen grijpt elkaar vast en wankelt. Sommigen vallen op de
grond en krabbelen voorzichtig weer overeind. Welmoed is ook gevallen en ligt vooraan op het
podium. Paco helpt haar hoffelijk overeind.
Iedereen:

(Door elkaar) AU!!! Allemensen! Zo hé! Au! Au! Au!

Koor:

’t Is een wonder, maar
Iedereen blijkt ongedeerd 			
Oe-whoo-woo-woo					
En het duurt een tel voor je plots realiseert:

Machinist Tony pakt een grote kartonnen moersleutel tevoorschijn. Tijdens het nu volgende
refrein doet hij alsof hij moeren van de locomotief aandraait. Wanneer dit geen effect heeft,
maakt hij wanhopige sprongetjes en grote gebaren. Paco probeert hem vergeefs te kalmeren.
Conducteur Dimitri neemt daarop het besluit om iedereen bij het bankje vandaan te sturen. Hij
gebruikt daarbij wilde gebaren én zijn fluit. Bij de laatste keer ‘STIL’ staat iedereen drie
seconden verschrikt in ‘freeze’.
Koor:

DE TREIN STAAT STIL!
De machinist weet zich geen raad
Krijgt het ding niet aan de praat
DE TREIN STAAT STIL!
De conducteur neemt een besluit
Blaast op z’n fluit; allemaal eruit!
DE TREIN STAAT STIL!

Tijdens het volgende couplet laat Paco lege kolenzakken zien aan het publiek en aan Tony.
Pablo Kat-in-de-zak sluipt op met een kartonnen koe. Hij zet deze stiekem op de rails voor de
locomotief neer. Zodra hij de koe heeft neergezet, gebaart hij verbaasd alsof hij geen idee
heeft hoe het beest er komt.
Koor:

Tjonge, dit is rot
Onze trein knalde kapot
Wielen zitten klem				
Willen niet meer van de rem
En het is geen mop:
Alle kolen blijken op!				
Ook, vraag ons niet hoe
Staat er op … de rails een koe!
13

Anne-Fleur:
Woody:
Chloé en Destany:

(Gesproken) Doet iemand dit expres, of zo?!!
(Gesproken) Zou best kunnen, toch?
(Gesproken) Nee!!!

Koor:

Wat is dit toch vreemd
Alles gaat opeens verkeerd
Oe-whoo-woo-woo
Je krijgt het idee dat er is gesaboteerd				

Tony sleutelt weer aan de locomotief. Dimitri gebaart en fluit boos naar de koe.
Koor:

DE TREIN STAAT STIL!
De machinist weet zich geen raad
Krijgt het ding niet aan de praat			
DE TREIN STAAT STIL!
De conducteur wil weer vooruit
Blaast op z’n fluit, maar het haalt niets uit
DE TREIN STAAT STIL! 				

Bij de laatste keer ‘STIL’ staat iedereen weer kort in ‘freeze’.
Tony:

Wacht! Ik weet wat!

Machinist Tony draait aan het wiel op de ketel van de trein. De locomotief pruttelt wat.
Tony:

Hij doet het! Hij doet het!

Er klinkt een plof en daarna stilte. Tony roept het teleurgesteld uit. Hij benadrukt elke
lettergreep met hoofdletters met een handgebaar.
Tony:

Hij DOET het niet! MAma MIa! CaramBANI! MULTIdisappoinTORI!

Koor:

De trein staat stil!		
De trein staat stil!		
De trein staat stil!
DE TREIN STAAT STIL

(Koor:		
(Koor:		

O nee! O nee!)
O nee! O nee!)

Bij de laatste keer ‘STIL’ staat iedereen weer drie seconden verschrikt in ‘freeze’. Het koor blijft op.
Paco probeert de koe weg te duwen. Hij krijgt hulp van Welmoed. Samen tillen ze de loeiende koe
(track 3) de coulissen in. Debbie loopt richting het pension.
Debbie:

(Mopperend) Hèhè! Eindelijk THUIS!

Debbie loopt af in de richting van het pension. Conducteur Dimitri stapt op het bankje en
vraagt de aandacht.
Dimitri:

(Harde stem) Attentie! Dames en heren! Er is een mankement aan de
locomotief. Het is onduidelijk hoelang het gaat duren om hem te repareren.
Gaat u gerust even een kijkje nemen in de mooie omgeving hier. Maar blijf
in de buurt. Ik zal fluiten op het moment dat we weer kunnen vertrekken.
Excuses voor de vertraging!

Alle koorleden beginnen door elkaar te praten en mopperen en lopen af. Chloé, Destany,
machinist Tony, conducteur Dimitri, Pablo Kat-in-de-zak en Erna blijven op.
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Scène 2:

Het spoor bijster

Erna versleept het bankje naar de rechterkant van het podium, plaatst het onder het
naambordje ‘BIJSTER’ en neemt op het bankje plaats. Ze draagt een pluchen kat.
Chloé:

Verschrikkelijk. De trein is serieus kapot. Dit ziet er heel slecht uit. (Kijkt op
haar horloge) O, nee! We moeten over een uur bij de modebeurs zijn. Gaan
we dat wel redden? Conducteur? Hoelang gaat het duren, denkt u?

Dimitri:

Geen idee. Ik zal het even aan Tony vragen.

Tony doet nog steeds vergeefse pogingen om de locomotief aan de praat te krijgen. Hij roept
het teleurgesteld uit. Hij benadrukt elke lettergreep met hoofdletters met een handgebaar.
Tony:

(Uitroep van teleurstelling.) HetLUKTnie! ZELFSdeWIELENklemmen!
MULTIdisappoinTORI! CaramBANI!

Dimitri:

Wat een slecht Italiaans accent heeft die man. Daar kan ik niet mee praten.

Pablo Kat-in-de-zak komt tevoorschijn met een jutezak op zijn rug.
Pablo:

Meneer? Meneer? Misschien kan ik helpen? Ik spreek VLOEIEND slecht
Italiaans.

Dimitri:

Wie bent u?

Pablo:

Ik ben Pablo Kat-in-de-zak. Beroepsprofiteur. Aangenaam.

Dimitri geeft Pablo twijfelend een hand. Pablo loopt naar machinist Tony, kucht in zijn
elleboog ter voorbereiding en zet dan een enorme keel op. [BELANGRIJK: Pablo benadrukt
net als Tony elke lettergreep met hoofdletters met een handgebaar.]
Pablo:

VerdikkemeDOrie! DatkantochZOnie!
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Tony:

SOrri! SOrri! HetLUKTmenie!

Pablo:

Maar TOny! DatistochmijnproBLEEMnie!

Tony:

(Jammerend) IkWEETnie, ikWEETnie …

Pablo:

IkOOKnie! DanmisschieneersteenlekkerkopjeKOFfie!

Tony:

(Dankbaar) Si! Si!

Pablo:

Of SINAS. Die heb ik ook voor je.

Pablo haalt een flesje sinas uit zijn jutezak en geeft dat aan Tony. Deze gaat op de grond
zitten om uit te blazen.
Pablo:

(Tegen Dimitri) Hij neemt eerst even een pauze.

Dimitri richt zich tot Chloé en Destany.
Dimitri:

Sorry dames, ik vermoed dat het nog wel een tijdje kan duren voor we verder
kunnen.

Destany:

Maar dat is een ramp! Ik moet naar de beurs om een modeshow te lopen
met de nieuwste pumps van Exciting Shoes!

Dimitri:

Pumps?

Destany wijst naar haar schoenen.
Destany:

Hakschoenen. Duh!

Dimitri:

Van WELK merk, zei je?

Chloé:

Exciting Shoes, je weet wel.

Destany slaat haar jas open en laat deze van haar schouders zakken. Onder haar jas draagt
ze een glinsterende lange jurk.
Destany:

Exciting Shoes! ‘Be exciting! Van TOP tot TEEN!’

Destany tilt een voet op om de schoenen goed te laten zien. Dimitri kijkt bedenkelijk en krabt
achter z’n oren.
Dimitri:

Nog nooit van gehoord.

Destany:

(Verbijsterd) Zelfs nog nooit van GEHOORD??

Chloé:

Zie je? DAAROM moeten we naar de modebeurs. Iedereen moet
kennismaken met ons merk. NAAMSBEKENDHEID: daar gaat het om! Als
die machinist nou eens eindelijk zou opschieten …

Copyright © Spotlight Musical Productions

16

Script

Tony klokt flink wat sinas achterover en laat een harde boer (track 4). Dan draait hij het flesje
weer dicht en gaapt breeduit. Zijn hoofd wordt opeens heel draaierig.
Tony:

AI! AI! AI! Mijn hoofd! Wat zit er in die SI-NAS?!!

Dan valt Tony achterover in een diepe slaap. Dimitri, Chloé en Destany schieten hem te hulp.
Ze proberen hem bij kennis te krijgen, maar Tony is compleet buiten westen. Pablo gooit zijn
jutezak over zijn schouder en knijpt er stiekem tussenuit.
Destany:

Wat raar! Wie valt er nou in slaap na het drinken van een paar slokken
sinas? Hij lijkt wel gedrogeerd met een slaapmiddel.

Dimitri:

Pablo? (Kijkt zoekend om zich heen) Waar is Pablo?

Erna staat op en richt zich vervolgens tot Dimitri.
Erna:

(Krakkemikkige stem) M-m-meneer de conducteur? Op welk station zijn w-wwe aanbeland?

Dimitri:

We zijn gestrand op station BIJSTER. Kijk maar op het naambord. (Zucht)
Mijn excuses namens de spoorwegmaatschappij.

Erna:

(Krakkemikkige stemmen) Geen excuses nodig, b-b-beste vriend. Ik ben
juist heel blij dat we hier z-z-zijn. (Kijkt naar het publiek en lacht gemeen)
Heheheh!

Dimitri merkt het lachje niet op en Erna gaat op het bankje zitten.
Chloé:

Ik ga de organisatie van de modebeurs bellen. De modeshow is morgen al
en dit schiet niet op. Er MOET een oplossing komen. Desnoods gaan we
LOPEN!

Chloé en Destany lopen af met hun bagage in de richting van het pension. Dimitri sleept de
slapende Tony af in de richting van het dorpje.
Erna:

Scène 3:

(Lacht) Haha! Wat een chaos. Alles loopt precies v-v-volgens plan. IK ben
namelijk PRECIES waar ik wil zijn en de rest … is compleet het spoor
BIJSTER! (Ze geeft zichzelf een high five, kijkt dan naar het publiek en lacht
gemeen) Heheheh!

Willy en Max

Woody komt op vanuit de richting van het dorpje en gaat tegen de achterwand staan. Hij
kijkt goed om zich heen of hij verdachte dingen ziet. Max loopt vanaf dezelfde kant op met
twee grote koffers. Ze zet ze neer en veegt het zweet van haar voorhoofd. Dan komt ook Willy
op. Hij heeft slechts een klein koffertje met de tekst ‘TRX’ erop.
Willy:

(Tegen Erna) Hallo mevrouwtje!

Erna doet alsof ze Willy niet kan verstaan.
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Willy:

(Lachend tegen Max) Hé mop, heb je niet een beetje te veel meegenomen?

Max:

PFFF! Je zou me ook even kunnen helpen, Willy.

Willy:

Ach, ik vraag Woody wel effe. (Roept) WOODY!

Woody schrikt en probeert Willy voorzichtig tot stilte te manen.
Woody:

Majesteit! Ssst!

Max:

Noem de koning geen majesteit, Woody!

Willy:

Noem mij geen KONING, Max!

Max:

WILLY! Je moet niet zo de aandacht trekken. Dat valt te veel op. We zijn hier
INCOGNITO. Dat weet je toch?

Willy:

Oké, oké. Foutje van mij. (Tegen Erna) Hallo, mevrouwtje! Geen paniek!
Niets aan de hand! (Tegen Max) Maar als we niet mogen opvallen dan had je
ook minder mee kunnen nemen. Wat zit erin?

Willy zet zijn eigen koffertje neer en probeert de koffers van Max te tillen. Het lukt net.
Max:

Gewoon. Spullen die een vrouw nou eenmaal nodig heeft.

Willy:

Die koffers zitten toch niet allebei vol met schoenen, hè?

Max:

Nee, natuurlijk niet! (Friemelt aan haar haar) Niet allebei …

Max loopt af in de richting van het pension. Willy tilt de twee koffers op. Ze blijken loodzwaar.
Woody wil helpen, maar Willy wil het zelf doen. Met grote moeite loopt hij met de twee koffers.
Hij probeert zijn moeite te verbloemen en loopt richting het pension.
Willy:

Het gaat wel! Niets aan de hand! Geen paniek! Geen paniek …

Woody grijpt het kleine koffertje van Willy en gaat achter het koningskoppel aan. Erna
vertrekt ook.
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Scène 4:

Oefenmissie

De commando’s komen op vanuit de richting van het dorpje. Commandant Richard loopt stoer
voorop en daarachter komt Dunja met haar trompet. Commandant Richard stopt en spreekt
Dunja toe.
Commandant:

Commando! Graag je aandacht! Onze oefenmissie verloopt iets anders dan
gepland. Maar er is niets wat ons tegenhoudt!

Dunja:

YEAH!!!

Dunja blaast een vrolijk signaal met haar trompet (track 5).
Commandant:

Dunja! Hou op met die onzin! VRAAG: wat is naast je wapenuitrusting het
belangrijkste wanneer je als commando op missie gaat? Heb je enig idee?

Dunja haalt de schouders op.
Commandant:

Alle bommen en granaten! Zelfs geen enkel idee? Het antwoord is: DROGE
…

Dunja:

ONDERBROEK!

Commandant:

Nee. DROGE SOKKEN! Een commando met droge sokken loopt moeiteloos
grote afstanden zonder blaren te krijgen! Zorg daarom altijd voor een extra
paar DROGE SOKKEN!

Debbie Doordouwer komt vanuit het pension op lopen.
Debbie:

(Mopperend) Zat er hier iemand herrie te maken met een trompet? Ik
probeer te slapen!

Commandant:

Ha! Mevrouw! Mijn naam is Richard ‘The Roadblock’ Chesterfield.
Commandant van het Korps Commandotroepen.

Debbie:

(Niet onder de indruk) En? Wat zou dat?

Commandant:

Het ziet ernaar uit dat we misschien de nacht moeten doorbrengen op dit
station. Zouden we in dat geval in uw pension kunnen inkwartieren?

Debbie:

Inkwartieren?

Commandant:

Overnachten. Duh!

Debbie:

Zeg, we gaan niet bijdehand lopen doen, hè?

Debbie doet dreigend een stapje naar voren. Dunja legt haar hand op haar pistool. De
commandant maant haar met een handgebaar om rustig te blijven.
Commandant:

(Verontwaardigd door Debbies brutaliteit) Alle bommen en granaten! Wie
denkt u wel dat u bent?
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Debbie:

Ik ben Debbie Doordouwer en dit is MIJN pension. Dus als je lekker wil
slapen vannacht, dan zal ik maar eens effe dimmen. Stelletje RARE
SNUITERS met je groene pakkies! Pfff!

Commandant:

(Beledigd) Hé!!

Dunja:

(Verbaasd) Hé? O, ja. Natuurlijk. (Beledigd) Hé!!

Commandant:

Ik zou maar NIET spotten met de commando’s, mevrouw.

Debbie:

Nou, ik ben voor NIEMAND bang. (Tegen publiek) Behalve dan voor mijn
moeder. (Tegen de commando’s) Maar verder voor HELEMAAL NIEMAND!
Kom nou.

Debbie Doordouwer haalt een lollystokje tevoorschijn en steekt dat in haar mond.
Dunja:

Pas op!! Ze heeft een wapen!!

Dunja trekt haar wapen en richt het op Debbie. Commandant Richard laat zich
van schrik plat op de grond vallen. Debbie verstijft.
Dunja:

(Bevelend) Laat die stok vallen. LAAT DIE STOK VALLEN!!!

Debbie:

Het is maar een LOLLY. Kijk.

Debbie haalt voorzichtig het lollystokje uit haar mond. Dunja blijft alert.
Dunja:

Het lijkt niet op een lolly. Het lijkt op een STOK.

Debbie:

Het is een lolly ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS.

Er valt drie seconden stilte. Niemand durft te bewegen of iets te zeggen.
Dunja:

Oké.

Dunja laat haar wapen zakken en ontspant. De commandant ligt nog steeds op de grond.
Debbie:

We hebben geen kamers voor jullie beschikbaar. Sorry.

Dunja:

Goed. Dan gaan we op zoek naar een alternatief. Ik ga de omgeving
uitkammen!

Dunja loopt af in de richting van het dorpje. Dan komt ze weer terug.
Dunja:

Commandant?

Commandant:

Ja?

Dunja:

U kunt weer opstaan. Laten we op zoek gaan naar een slaapplaats.

Commandant:

Oké.

Dunja en de commandant lopen af in de richting van het dorpje. Debbie blijft op.
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Scène 5:

Geen kamer meer vrij

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

Het bankje is van mij
We zijn gestrand!
Hier staan we dan
Met volle koffers op een leeg perron
Gestrand!
Daar staan we dan
Terwijl de zon verdwijnt achter de horizon
We zijn gestrand!
Hier staan we dan
Met volle koffers op een leeg perron
Gestrand!
Daar staan we dan
Geen enkel kamertje meer vrij in het pension

Debbie:

(Roept door een roeptoeter) WE ZITTE VOL! NO MORE ROOM!
NON CAMERA LIBERE! KEIN ZIMMER MEHR FREI!!!

Koor:

Dat je nog een bedje vindt is een illusie
En van slapen op de grond wordt niemand blij
Dus komt iedereen al snel tot de conclusie
HET BANKJE IS VAN MIJ!
Van mij! Van mij! Van mij!
Dit bankje is van mij!
Ik zag hem het eerst!
En toen was-ie nog vrij!
Maar nu is-ie van mij!		
VAN MIJ!

(Koor: Van wie?)

Swieber komt omhoog uit zijn kliko en speelt accordeon.
Swieber:

(Vals gezongen) Lalalala! Lalalalalalala!
(Lallend) O ja! Lalalala! Lalala! (Spottend gelach) Haha! Hahaha!

Koor:

We zijn gestrand!
Hier staan we dan
Met volle koffers
Op een leeg perron
Gestrand!
Daar staan we dan
Als het niet snel wordt opgelost dan barst de bom

Iedereen:

(Boos door elkaar) JA, HALLO?!! UITKIJKEN JIJ! ALS JIJ NOU EENS EVEN
OPZOUT! RUSTIG! IK EERST! GA WEG!

Koor:

Dat je nog een bedje vindt is een illusie
En van slapen op de grond wordt niemand blij
21

Dus ontstaat er hier gekibbel en geruzie
HET BANKJE IS VAN MIJ!
Van mij! Van mij! Van mij!
Dit bankje is van mij!
Ik zag hem het eerst!
En toen was-ie nog vrij!
Maar nu is-ie van mij!		
VAN MIJ!

(Koor: Van wie?)

Swieber komt omhoog uit zijn kliko en speelt accordeon.
Swieber:

(Vals gezongen) Lalalala! Lalalalalalala! (Lallend) O ja! Lalalala! Lalala!
(Spottend gelach) Haha! Hahaha!

Het bankje vult zich met spelers. Aan de rechterkant verzamelen zich twee à drie spelers naar
keuze die ook op het bankje willen zitten. De eerste probeert zich op het hoekje erbij te
proppen. Telkens bij de uitroep ‘HEE!’ schuift iedereen een plekje door. Aan de linkerkant valt
er dan iemand van het bankje af. De betreffende speler loopt vervolgens achter het bankje
langs en sluit weer aan in de rij om opnieuw een plekje te bemachtigen. Dit herhaalt zich. Bij
de uitroep ‘NEE! NEE! NEE!’ stopt het doorschuiven.
Koor:

Schuif es effe op! HEE!
Schuif es effe op! HEE!
Schuif es effe op! HEE!
Schuif es effe op! HEE!
Schuif es effe op! HEE!
Schuif es effe op! HEE!
Schuif es effe op! HEE!
Schuif es effe op! NEE! NEE! NEE!
Van mij! Van mij! Van mij!
Dit bankje is van mij!
Ik zag hem het eerst!
En toen was-ie nog vrij!
Maar nu is-ie van mij! 		
VAN MIJ!

(Koor: Van wie?)

Swieber komt omhoog uit zijn kliko en speelt accordeon.
Swieber:

(Vals gezongen) Lalalala! Lalalalalalala! (Lallend) O ja! Lalalala! Lalala!
(Spottend gelach) Haha! Hahaha!

Koor:

We zijn gestrand!
Hier staan we dan
Met volle koffers
Op een leeg perron
Gestrand!
Daar staan we dan
En hou eens effe op …
(Boos roepend) MET DIE ACCORDEON!!!!

Koor:

Swieber verdwijnt lachend in zijn kliko. Dunja stuurt iedereen van het bankje af. Commandant
Richard gaat op het bankje staan en roept:
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Commandant:

Het bankje is vanaf nu opgeëist door het Korps Commandotroepen!

Beide commando’s zetten het bankje weer bij het bord ‘BIJSTER’ en gaan erop zitten. Het
koor loopt verontwaardigd af. Eddie blijft nog even staan.
Eddie Kokkerelli:

(Tegen publiek) Nou, mooi is dat! Iedereen zal in de buitenlucht moeten
overnachten. En morgenochtend heeft iedereen natuurlijk honger. Er ligt een
belangrijke taak voor Eddie Kokkerelli!

Eddie wijst stoer naar zichzelf en vertrekt daarna. Alleen Erna blijft achter. Ze strompelt met
haar wandelstok en met gebogen rug naar het bankje.
Erna:

(Krakkemikkige stem) Jullie s-s-staan toch wel op … voor een oud o-oomaatje dat graag wil z-z-zitten?

De commandant krabt zichzelf achter de oren.
Commandant:

Ja … ehm … ja, natuurlijk. Sorry. (Tegen Dunja) Kom! We hebben onze
bepakking bij ons. We gaan overnachten in de bergen!

Dunja zucht klagend.
Dunja:

Begrepen, commandant! Ik blaas de aftocht!

Dunja blaast een somber signaal met haar trompet (track 7).
Commandant:

Dunja! Hou op met die onzin!

Beide commando’s vertrekken in de richting van het dorpje. Erna gaat zitten.
Erna:

(Tegen het publiek) Werkt altijd! (Gemeen lachend) Heheheh!

Erna loopt af in de richting van het pension.

Scène 6:

Onbewust stoer

Er klinkt geloei van een koe (track 8). Welmoed en Paco komen op lopen. Welmoed slaat
wat vuil van haar handen. Paco heeft een geplukte veldbloem in zijn hand.
Paco:

Bedankt met het helpen om de koe terug in zijn stal te zetten voordat het
donker wordt. Gek dat de deur van de stal zomaar openstond.

Welmoed:

Geen dank. Ik vond het fijn dat ik wat terug kon doen.

Paco geeft de veldbloem als cadeau aan Welmoed.
Paco:

Als bedankje.

Welmoed:

Dank je.

Welmoed ruikt aan de bloem. Daarna kijken ze elkaar even zwijgend aan.
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Paco:

Weet je? Ik zou je graag nog eens vaker …

Machinist Tony rent op vanuit de richting van het dorp en onderbreekt Paco midden in zijn zin.
Tony:

PACO!! Daar ben je! We moeten op zoek naar nieuwe KOLEN! Iemand in dit
dorp zal toch wel een zak kolen hebben? (Tony gaapt breeduit) AI! Hoe kom
IEK toch ZO moe? Kom met me … mee …

Tony valt om. Paco vangt hem op.
Paco:

Sorry. Ik moet op zoek naar kolen. En naar een manier om Tony wakker te
houden.

Paco sleept Tony mee af in de richting van het dorpje. Welmoed wuift naar hem en ruikt aan
de bloem. Anne-Fleur komt op dat moment op uit de richting van het pension.
Anne-Fleur:

Welmoed? Wat is er tussen jou en die … die OPSCHEPPER?

Welmoed:

KOLENschepper. Hij is kolenschepper en hij heet Paco.

Anne-Fleur:

Paco? Rare naam. Je ziet toch niets in die jongen?

Welmoed:

Waarom niet?

Anne-Fleur:

Is hij succesvol? Beroemd? Een goede voetballer? Rijdt hij paard?

Welmoed:

Nee, nee, nee en … weet ik niet.

Anne-Fleur:

Wat is het dán? Rijdt zijn vader een Bentley? Een Porsche anders? Een
Maserati?

Welmoed:

Nee. Dat denk ik niet. Eerder een Seat.

Anne-Fleur:

(Happend naar adem) Een s… een sss… een SEAT?!! Maar dan snap ik
totaal niet wat je in die jongen ziet!

Welmoed:

Hij is gewoon aardig en lief.

Anne-Fleur:

Lief! Maar geen cent te makken! Wat heb je daar nou aan?

Welmoed:

En hij is stoer.

Anne-Fleur:

Stoer. Nou, dat is tenminste iets.

Welmoed:

(Verkikkerd) HEEL stoer, maar dan zonder dat hij het van zichzelf doorheeft.

Anne-Fleur:

Zonder dat hij het ZELF doorheeft? (Verontwaardigd) Dus … dus naast ARM
is hij ook nog eens heel DOM?!!

Welmoed:

(Boos) Ma-haa!

Anne-Fleur:

Sorry, hoor. Ik wil gewoon het beste voor je. Echt! Kom, laten we gaan kijken
of Jumper nog in zijn wagon zit. En misschien kunnen we vannacht wel
slapen in het hooi.
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Welmoed:

(Geschrokken) Oh! Jumper! Mijn PAARD! Helemaal vergeten.

Anne-Fleur:

VERGETEN?!! Zie je nou wat er gebeurt? Dat komt doordat je alleen nog
maar bezig bent met die OPschepper.

Welmoed:

KOLENschepper!

Anne-Fleur:

Nou, mooie combi zijn jullie. Hij is DOM en jij bent VERGEETACHTIG!

Welmoed:

(Boos) Ma-haa!

Anne-Fleur:

Sor-ry! Ik zeg al niets meer.

Welmoed en Anne-Fleur gaan haastig af.

Scène 7:

Incognito

Willy en Max komen op uit de richting van het pension met een exotisch vruchtendrankje met
een rietje en een parasolletje. Ze genieten zichtbaar van hun rust. Willy draagt een strohoedje
en zijn koffertje met ‘TRX’ erop. Er klinkt een overgaande telefoon (track 9). Debbie komt op
met een telefoon in haar hand.
Debbie:

Telefoon voor Willem-Alexander? Iemand hier met de naam WillemAlexander?

Willy duwt zijn strohoedje nog verder over z’n hoofd zodat zijn ogen niet langer zichtbaar zijn.
Debbie:

(In de telefoon) Weet u zeker dat-ie hier zit?

Max:

Wat moeten we doen, Willy?

Willy:

Rustig blijven. Gewoon doen alsof je gek bent.

Max:

(Beteuterd) Doen alsof ik GEK ben?

Debbie:

Telefoon voor Willem-Alexander Claus George Ferdinand? Niemand?

Max:

Hoe dan, Willy? Hoe dan?

Willy:

Jaaa! Dat is het! (Doet haar na) ‘Hoe dan, Willy? Hoe dan?’ Heel goed!

Max:

(Opgelaten) WILLY!

Willy:

Haha! Ja! Heel goed! Knetterlijp lijk je zo! KNETTERLIJP!

Max:

(Geeft hem een por) OP-HOU-DEN!

Willy:

Au! Geintje, pop. Geintje.

Debbie:

Niemand hier met de naam Willem-Alexander Claus George Ferdinand?
(Korte stilte) Koning der Nederlanden? Niemand?
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Willy:

Goed, goed. Ik neem hem wel effe. (Tegen het publiek) Geen paniek,
mensen. Geen paniek!

Willy neemt de telefoon van Debbie aan.
Willy:

Met Willy. (Luistert) Hé! Alexia! (Legt zijn hand over de hoorn) Max! Welke is
dat ook alweer?

Max:

Wie?

Willy:

Alexia.

Max:

De middelste, Willy. Je middelste DOCHTER!

Willy:

O ja. (In de telefoon) Hoi poppie! Hoe is het thuis? Leeft de hond nog? Hij
leeft nog? (Ietwat teleurgesteld) Oké. Maar dat wil niet zeggen dat je de
weddenschap al hebt gewonnen, hè. Jullie hebben nog eventjes te gaan.

Max:

Weddenschap? Wat voor een weddenschap?

Willy:

(Tegen Max) Geintje, Max. Geintje. (Luistert) Waar wij zitten? Nou, we zijn
ergens gestrand. Effe kijken. Hoe heet het hier?

Max:

Hang nou maar weer op, Willy.

Willy:

Waarom?

Max:

We zijn hier INCOGNITO, weet je nog?

Willy:

O ja! (In telefoon) We zitten in Cognito. Ja, ik weet het verder ook niet. ’t Is
wel mooi hier.

Max:

WILLY! Ophangen! Nu!

Willy:

Ik moet gaan. Je moeder doet weer lijp, KNETTERLIJP!

Max:

(Boos) Willy Claus George Ferdinand! Als ik je in mijn vingers krijg!

Willy gooit de telefoon naar Debbie en vlucht af in de richting van het dorp.
Max rent boos achter hem aan. Debbie loopt af in de richting van het pension.
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Scène 8:

Rita Rugrecht

Het licht dimt wat. Rita Rugrecht komt vanuit de richting van het dorpje op met een rugzak om.
Ze heeft een papieren landkaart in haar borstzak en een sterke zaklamp in haar broekzak.
Destany komt op. Ze heeft haar hakschoenen vervangen door bergschoenen en draagt een
schoenendoos met haar pumps onder haar arm. Daarachter komt Chloé op. Zij sleept met
haar koffer. Rita rekt zich uit en snuift de berglucht op.
Rita Rugrecht:

Aaah! HEERLIJK! Er gaat niets boven een stevige wandeling door de natuur!

Destany:

Is er echt geen andere oplossing?

Chloé:

Het is niet anders. De enige manier om bij de modebeurs te komen is te
voet. Wees blij dat mevrouw Rugrecht je de weg wil wijzen.

Rita Rugrecht:

Mevrouw? Nou, je mag gewoon Rita zeggen, hoor. Berggids Rita Rugrecht!
Tot uw dienst!

Destany:

Is het wel verstandig om te gaan wandelen in de bergen na zonsondergang?

Rita Rugrecht:

Normaal gesproken is dat inderdaad gevaarlijk. Het DOMSTE wat je kunt
doen! Maar ik ben een ZEER ervaren gids. Ik ken dit gebergte op mijn
duimpje. Blijf gewoon achter me lopen en alles komt goed.

Destany:

Alles. Behalve dan dat ik deze belachelijke schoenen aan moest …

Rita Rugrecht:

In de bergen is goed schoeisel van levensbelang.

Destany:

Dat kan zo zijn, maar ik zie er belachelijk uit. Laten we maar snel gaan.
Hoe eerder ik deze schoenen weer uit kan doen hoe beter. Hoe ver is het
eigenlijk?

Rita Rugrecht:

Net zo ver als met de trein! (Lacht om haar
eigen grap) Haha!

Rita pakt de papieren landkaart uit haar broekzak.
Rita Rugrecht:

Eens kijken. Waar was het noorden ook
alweer?

Destany:

Een papieren landkaart? We kunnen toch
op Google Maps kijken?

Destany kijkt op haar smartphone.
Destany:

Ai! Ik heb hier geen 4G.

Rita Rugrecht:

Zou prima kunnen. Geen bereik. We zitten
in afgelegen gebied.

Destany:

Misschien zorgt die rokende berg voor
storing van het 4G-signaal.
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Rita Rugrecht:

Rokende berg? (Nonchalant) O, je bedoelt Smokey Mountain.

Destany:

Is die berg niet gevaarlijk?

Rita Rugrecht:		WELNEE! Smokey Mountain pruttelt al jaren. Verder niks. Van wat gerommel
en wat rook raken wij niet van de kook! (Lacht om haar eigen rijmpje) Haha!
Dat gesis is toch niet erg? Het is GEWOON een héél GEWONE berg! Zullen
we maar?
Het licht dimt. Rita doet haar felle zaklamp aan en schijnt ermee het publiek in.
Rita Rugrecht:

Kijk! Zien jullie die glinsterende oogjes? Zolang we met deze zaklamp blijven
schijnen houden we ze op afstand. Wel zo fijn! Kom! Rug recht en volg mij!

Rita Rugrecht wandelt kordaat af in de richting van het pension. Destany loopt er
ongemakkelijk achteraan.
Destany:

(Zuchtend) Au! Au! Au! Ik heb nu al blaren …

Chloé blijft achter met haar koffer.

Scène 9:

Een koude douche

Er klinkt getjirp van krekels (track 10).
Chloé:

Had ik nu maar een lekker warm bedje. Het is toch geen doen om in de
openlucht te overnachten? Het koelt ’s nachts behoorlijk af in de bergen.
Maar wat is het alternatief?

Swieber komt op met zijn kliko vanuit de richting van het pension. Hij zwaait naar Chloé.
Swieber:

Alvast welterusten!

Swieber verdwijnt in zijn kliko.
Chloé:

(Zucht) Misschien is zo’n afvalcontainer wat. Alles is beter dan niets.

Chloé loopt naar de kliko.
Chloé:

Hallo? Ik wil je een voorstel doen. Hallo?

Swieber komt omhoog.
Swieber:

Aangenaam kennis te maken. Ik ben Swieber. Ik ben zzp’er van beroep.

Chloé:

Zzp’er?

Swieber:

Zwerver Zonder Personeel. Goed, hè? Ik leef een heerlijk vrij bestaan. Ik
ben compleet onafhankelijk van ALLES en IEDEREEN. Ik heb de VRIJHEID
van een leven op straat. En tegelijk alle LUXE die een afvalcontainer maar te
bieden heeft.
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Chloé:

Luister. Ik heb een voorstel voor je. Ik wil voor een nachtje je kliko huren. Ik
bied je daarvoor vijftig euro.

Swieber:

(Beledigd) Vijftig euro? Ik dacht het niet. Hou je centjes maar!

Chloé:

Honderd euro dan?

Swieber schudt resoluut zijn hoofd.
Swieber:

Hoor eens, dit is geen doorsnee kliko. Het is een iTrash!

Chloé:

Een watte?

Swieber:

(Praat duidelijk) EEN iTRASH! De moderne zwerver kan niet zonder. Het
is meer dan zomaar een vuilnisemmer: hij is voorzien van gas, water en
elektra. EN hij is goed geïsoleerd.

Chloé:

Daar geloof ik helemaal NIETS van!

Swieber:

Nou, dat moet jij weten. Jij staat te rillen van de kou en IK? Ik heb het
(jennend) LEKKER WARRUM!

Swieber slaat zijn armen om zijn lijf en zakt behaaglijk weg in zijn kliko. Chloé gaat op haar
koffer zitten. Ze rilt van de kou. Swieber blaast met een belleblaas belletjes uit de kliko. [LET
OP: het publiek mag alleen de bellen zien, niet de bellenblaas!]
Chloé:

Grrr! Hij lijkt het echt behaaglijk warm te hebben.
En ik? Ik heb het koud. Ik zou alles overhebben
voor een lekkere WARME DOUCHE. (Tegen
zichzelf) Gewoon niet aan denken, Chloé.
Niet aan denken. Een kliko met gas, water en
elektra? Laat me niet lachen. Puh!

Swieber komt omhoog met een badmuts op. Hij heeft een douchekop
(met slang) vast en wast zichzelf met een spons.
Swieber:

(Vals gezongen) Lalalala! Lalalalalalala! (Tegen
Chloé) Er is maar één ding lekkerder dan
badderen in mijn eentje.

Chloé:

En dat is?

Swieber pakt een badeendje tevoorschijn.
Swieber:

Badderen MET mijn eendje.

Swieber showt zijn badeendje en verdwijnt daarna weer in zijn kliko.
Er klinkt een geluid van borrelend water (track 11).
Chloé:

(Vol ongeloof) Ongelooflijk! Het is zelfs een
bubbelbad!

Swieber komt omhoog.
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Swieber:

Sorry! Mijn eend heeft last van een spastisch ventiel!

Swieber verdwijnt weer uit het zicht.
Chloé:

En ik heb niet eens water om me mee te wassen. Helemaal niks! Zelfs geen
STRAALTJE!

Dan komt Swieber weer boven. Hij sproeit water uit zijn mond in de richting van het publiek.
[Let op: hiervoor heeft Swieber een flesje drinkwater nodig om ongezien zijn mond mee te
kunnen vullen.]
Chloé:

Het is oneerlijk verdeeld in de wereld! Duizend euro voor één kliko!

Swieber komt omhoog.
Swieber:

Lastig, lastig …!

Chloé:

Laatste aanbod: tweeduizend euro. Voor maar één nacht!

Swieber:

Dat is een redelijk voorstel! Weet je wat? Ik slaap er een nachtje over!

Swieber verdwijnt in zijn kliko.
Chloé:

Ja maar …

Swieber komt nog even omhoog.
Swieber:

Welterusten!

Swieber verdwijnt in zijn kliko. Hij loopt daarna met zijn kliko af. Chloé gaat op de grond zitten en
valt tegen haar koffers in slaap.

Scène 10:

De wagon met een X

Het geluid van vroege vogels klinkt (track 12). Het licht gaat weer op normale sterkte.
Conducteur Dimitri en Paco komen op vanuit de richting van het dorpje. Dimitri sleept de
slaapdronken machinist Tony met zich mee. Hij zet Tony overeind. Tony staat wankel op z’n
voeten, gaapt en rekt zich uit.
Dimitri:

Tony? Waarom zou iemand de trein willen saboteren?

Tony:

De GEHEIME LADING in de ZWARTE WAGON met een X erop!
SnapjehetdanNIE?!! (Gaapt opnieuw breeduit) Kostbaar! ONverVANGbaar
…

Tony valt weer in slaap. Dimitri schudt hem door elkaar.
Dimitri:

Wakker blijven, Tony! Alsjeblieft! Wakker blijven!

Tony:

(Jammerend) DatluktmeNIE! DatLUKTmenie!
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Tony lijkt weg te zakken, maar plots krijgt hij een opleving. Zijn ogen sperren zich wijd open.
Hij grijpt Dimitri met beide handen stevig bij zijn jas en spreekt hem zeer dringend toe.
Tony:

BESCHERMEN, Dimitri! Je moet de ZWARTE WAGON met de X … (Tony
begint weer in te zakken; zijn stem verliest aan kracht) beschermen …

Tony valt in een diepe slaap. Dimitri vangt hem op.
Paco:

Wat nu?

Dimitri:

De trein en zijn lading beschermen. De zwarte wagon met de X beschermen!
Totdat we weten wat hier in vredesnaam toch aan de hand is!

Paco:

Beschermen? Tegen wie?

Dimitri:

Ik wou dat ik dat wist! Maar omdat ik al veel langer het idee heb dat de trein
is gesaboteerd, heb ik de hulp ingeroepen van een onovertroffen team!

Paco:

Een ONOVERTROFFEN team?

Dimitri:

Jazeker!

Dimitri richt zich tot het publiek en roept met de luide opzwepende stem van een omroeper:
Dimitri:

Een team dat OP ELKE SITUATIE is voorbereid! Een team dat NERGENS
voor terugdeinst! Een team dat NOOIT opgeeft! (Opeens op een heel
nonchalante toon) En tevens het enige team dat ik überhaupt op zo’n korte
termijn kon regelen.

Paco:

Laat ons niet langer in spanning! Wie? Wie zijn het?

♪ ♫ Lied:

Daar heb je de commando’s

Dunja komt op vanuit de richting van het dorpje en zet haar trompet aan haar mond. De
muziek start (track 13). Dunja playbackt het openingsgeluid op haar trompet. Ze beweegt
daarbij haar trompet met één grote boog van links naar rechts. Het koor loopt daarna al
scanderend op.
Koor:

Go! Go! Go! (7x)
Go!

Tijdens het nu volgende refrein sluipen de twee commando’s over het podium. Daarbij
speuren ze in het rond om te kijken of ze ergens iets verdachts zien. Commandant Richard
gaat voorop. Dunja geeft hem rugdekking.
Koor:

Daar heb je de commando’s
Sterke, stoere macho’s
Ze zijn onverschrokken van beroep
Dus lijkt een missie kansloos
Dan bel je de commando’s
Ze staan met een kwartiertje op je stoep
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De twee commando’s springen het podium af en bewegen zich vrijuit door de zaal. Daarbij
speuren ze met hun zaklampen in het rond om te kijken of ze ergens iets verdachts zien. Het
koor scandeert.
Koor:

Go! Go! Go! (3x)
Go!

Woody en Pablo grijpen microfoons en rappen om de beurt twee regels van het couplet. Het
koor stampt tijdens de rap op het ritme van de muziek op de grond. [LET OP: de rap moet
wel verstaanbaar blijven.]
Woody:
Pablo:
Woody:
Pablo:
Pablo en Woody:

Ze gebruiken brute kracht
Maar zeker ook hun kop
Zijn super afgetraind
Volgen elk commando op
Deze helden zijn van staal		
En bewapend tot-en-met
Ze huilen never nooit
Nou, behalve dan in bed

Tijdens het refrein sluipen de twee commando’s weer over het podium.
Koor:

Daar heb je de commando’s
Sterke, stoere macho’s
Ze zijn onverschrokken van beroep
Dus lijkt een missie kansloos
Dan bel je de commando’s
Ze staan met een kwartiertje op je stoep

De twee commando’s springen het podium af en bewegen zich vrijuit door de zaal. Daarbij
speuren ze met hun zaklampen in het rond om te kijken of ze ergens iets verdachts zien. Het
koor scandeert.
Koor:

Go! Go! Go! (3x)
Go!

Pablo en Woody rappen opnieuw om de beurt twee regels van het couplet. Het koor stampt
tijdens de rap op het ritme van de muziek op de grond.
Pablo:
Woody:
Pablo:
Woody:
Pablo en Woody:

Het zijn bepaald geen softies			
Gaan voorop in elke strijd			
Op elke situatie
Hebben zij zich voorbereid				
Ze leven voor de actie
Maar heb je opgelet?					
Want eentje is er anders
Ja, die speelt liever trompet

Tijdens het refrein sluipen de twee commando’s weer over het podium.
Koor:

Daar heb je de commando’s
Sterke, stoere macho’s
Ze zijn onverschrokken van beroep
Dus lijkt een missie kansloos
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Dan bel je de commando’s
Ze staan met een kwartiertje op je stoep
De twee commando’s gaan midden vooraan op het podium staan. Samen met het koor scanderen
ze.
Koor & commando’s: Go! Go! Go! (7x)
Go!
Het koor loopt af. Commandant Richard, Dunja en conducteur Dimitri blijven op.

Scène 11:

Het ontbijt (deel 1)

Dimitri:

Wat fijn dat jullie er zijn! Jullie moeten ons helpen om de trein te bewaken én
de saboteur op te sporen.

Commandant:

We staan geheel tot jullie dienst. Nietwaar, commando?

Dunja:

YEAH!!!

Commandant:

Maar eerst moeten we wat te eten zien te vinden.

Eddie loopt vol trots op met een stapel van drie pizza-dozen.
Eddie:

TADAA! Bezorging voor het Korps Commandotroepen!

Dunja en de commandant reageren als door een wesp gestoken. Ze trekken hun wapens en
nemen Eddie onder schot.
Commandant:

NEERLEGGEN!! Omdraaien en weglopen ZONDER omkijken!

Eddie doet geschrokken wat hem wordt gevraagd.
Dunja:

Verdachte pakketjes bezorgd. Overgaan tot standaard procedure!!

Dunja en commandant Richard beginnen op de dozen te springen en te stampen. Dan rapen
ze beiden een doos op en proberen die op hun knieën doormidden te breken.
Commandant:

(Commandeert) Wacht! WACHT!

Dunja stopt.
Commandant:

Wat hebben we ook alweer geleerd tijdens onze training?

Dunja:

Altijd onze KOP blijven gebruiken?

Commandant:

Dat is goed geantwoord! GO!

Commandant Richard en Dunja beginnen allebei met hun hoofd op een pizzadoos in te
beuken.
Eddie:

(Jammerend) Nee, nee, nee!!!
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De twee commando’s gooien de kapotte dozen op een stapel en doen de armen over elkaar.
Dunja:

Verdachte pakketjes uitgeschakeld.

Commandant:

Bevestigd! Pakketjes uitgeschakeld. Ik ben TROTS op ons!

Eddie:

(Helemaal perplex) Maar dat … maar … maar dat …

Commando’s:

Ja, wat is er nou?!

Eddie:

Dat was jullie ONTBIJT.

Commando’s:

O…

Dimitri:

Goed. Kunnen jullie ons dan nu helpen met het opsporen van de saboteur?

Commando’s:

Wij? Nu? Op een LEGE MAAG? Doei!

Commandant:

Commando Dunja, we gaan in de natuur op zoek naar eten!!

De twee commando’s vertrekken in de richting van het dorpje, Dimitri en Eddie in vertwijfeling
achterlatend.

Scène 12:

Het ontbijt (deel 2)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 13: Plan B
Erna strompelt met haar wandelstok op uit de richting van het pension en loopt met gebogen
rug naar het bankje en gaat zitten. Ze heeft haar kat op schoot.
Erna:

(Tegen het publiek) Ha! Alles gaat precies volgens mijn plan! Tenminste ...
BIJNA alles. De saboteur heeft vannacht geprobeerd de zwarte wagon met
de X erop open te breken, maar dat lukte niet. (Verontwaardigd) Deksels!
Dan zal ik moeten overgaan tot plan B! Tijd om de saboteur opdracht te
geven om de zwarte wagon met de X erop LOS TE KOPPELEN. Zodra de
trein weer vertrekt blijft de wagon achter en is de waardevolle inhoud voor
mij!

Erna pakt een portofoon uit haar tas en drukt een knop in. Er klinkt een portofoongeluid (track
16). Daarna praat ze door de portofoon.
Erna:

Hier Erna. Ontkoppel de zwarte wagon met de X erop. Herhaling! Ontkoppel
de zwarte wagon met de X.

Erna smijt de portofoon terug haar tas in.
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Erna:

Ha! Geweldig! (Triomfantelijk) GEWELDIG!!! De hoogste tijd om weer eens
in mijn vuistje te lachen. (Kijkt naar het publiek, wacht drie seconden en lacht
gemeen) Heheheh!

Erna loopt af in de richting van het pension.

Scène 14:

Woekerpolis

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 15:

Kat in actie

Erna strompelt met haar wandelstok op vanuit de richting van het pension en loopt met
gebogen rug naar het bankje en gaat zitten. Ze heeft haar kat op schoot. Dimitri en Eddie
Kokkerelli komen op uit de richting van het dorpje. Dimitri sleept de slaapdronken machinist
Tony met zich mee. Tony zingt als een dronkenman.
Tony:

(Lallend) Slaap, kindje slaap, daar buiten loopt een … een eh …

Dimitri zet Tony overeind. Tony doezelt en probeert het lied ‘Slaap kindje slaap’ uit te zingen.
Tony:

(Lallend) … daar loopt een SLAAP! … kindje slaap, daar buiten loopt een eh
… daar loopt een … eh …

Eddie:

Een SCHAAP, Tony. Een SCHAAP!

Dimitri:

LUISTER, TONY! Paco en ik hebben de technische tekeningen van de trein
gevonden en de locomotief GEREPAREERD! Maar JIJ moet hem besturen!

Tony:

(Lallend) … een SLAAP! … kindje slaap, daar buiten loopt een …

Tony valt weer in slaap. Hij valt om en Dimitri vangt hem op.
Dimitri:

O nee! De locomotief is nu wel gerepareerd, maar zolang Tony slaperig blijft
is er NIEMAND die de trein kan besturen. We moeten hem WAKKER zien te
krijgen.

Eddie:

Ik weet zeker dat ik in de keuken een cocktail in elkaar kan flansen met
ingrediënten die hem wakker zullen houden!

Dimitri:

Dat zou geweldig zijn.

Eddie:

Ik ga meteen aan de slag!

Dimitri sleept Tony af in de richting van het dorpje. Eddie gaat af in de richting van het pension.
Erna:

Een cocktail om Tony weer wakker te krijgen? Ha! Niet voordat mijn saboteur
de zwarte wagon met de X heeft losgekoppeld! Ik zal eens even een stokje
steken voor dat plan van die mislukte chef-kok! Ik zet mijn g-g-geheime
wapen in!
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Erna pakt de pluchen kat goed vast en telt af.
Erna:

Eén … t-t-twee … DRIE!

Ze gooit de pluchen kat met een grote boog in de richting van het pension de coulissen in.
Er klinkt het geluid van een krijsende kat (track 18). Erna geeft zichzelf een high five.
De muziek start (track 19).
♪ ♫ Lied: Er zit een kat in de keuken
Het koor komt zingend op. Eddie Kokkerelli heeft de kat vast en een plantenspuit bij zich.
[TIP: laat Debbie tijdens dit lied de saxofoon playbacken.]
Koor:

Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw!
Miauw-miauw-miauw!

Eddie Kokkerelli:
Koor:
Eddie Kokkerelli:
Koor:

Er zit een kat in de keuken!
Wat ga je eraan doen?		
Er zit een kat in de keuken!
Wat ga je eraan doen?
Spuit haar toch nat, die kat!
Dat kan ik toch niet doen?
Spuit haar toch nat, die kat!

Eddie Kokkerelli:
Koor:

Tijdens het zingen van het ‘miauw’ geven de koorleden de kat aan elkaar door.
Koor:

Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw!
Miauw-miauw-miauw!
Poes weet best: ze is niet welkom
Maar toch eet ze stiekem mee
Ze weet altijd wat te snaaien
Een stukje kip- of zalmfilet			
Als het ontdekt wordt even later
Dat er weer gestolen is
Zit de kok weer met een kater
Hoewel een poes een vrouwtje is

Eddie Kokkerelli:
Koor:
Eddie Kokkerelli:
Koor:
Eddie Kokkerelli:
Koor:

Er zit een kat in de keuken!
Wat ga je eraan doen?		
Er zit een kat in de keuken!
Wat ga je eraan doen?
Spuit haar toch nat, die kat!
Dat kan ik toch niet doen?
Spuit haar toch nat, die kat!

Tijdens het zingen van het ‘miauw’ geven de koorleden de kat weer aan elkaar door.
Koor:

Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw!
Miauw-miauw-miauw!
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Hij betrapt haar van een afstand				
Als ze snoept van het diner
En ze strooit haar kattenharen			
Door de rijst met kipsaté
Dus hij kent geen mededogen			
Als hij boos komt aangesneld
Dan ziet hij haar lieve ogen
En hij voelt: zijn hart dat smelt			
Eddie Kokkerelli:
Koor:
Eddie Kokkerelli:
Koor:
Eddie Kokkerelli:
Koor:

Er zit een kat in de keuken!
Wat ga je eraan doen?
Er zit een kat in de keuken!
Wat ga je eraan doen?
Spuit haar toch nat, die kat!
Dat kan ik toch niet doen?
Spuit haar toch nat, die kat!

De koorleden gooien de kat naar Eddie. Eddie rent in paniek met de pluchen kat op z’n kop
heen en weer over het podium. Daarna rukt hij de kat los en gooit haar het publiek in.
Koor:

Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw!
Miauw-miauw-miauw!

Koor:
Eddie Kokkerelli:
Koor:
Eddie Kokkerelli:

Er zit een kat in de keuken		
Ik ga er wat aan doen!
Er zit een kat in de keuken		
Ik ga er wat aan doen!
Ik spuit haar nat, die kat!
Nou, kan je dat wel doen?
Ik spuit haar nat, die kat!

Koor:
Eddie Kokkerelli:

Verdeel het koor vanaf dit punt in twee delen (de koorleden kunnen daarbij gewoon op hun
plek blijven staan). Eddie pakt ondertussen vlug een groot waterpistool uit de coulissen.
Koor A:
Koor B:
Koor A:
Koor B:
Eddie Kokkerelli:
Koor A + B:
Eddie Kokkerelli:

Er zit een kat in de keuken
Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw!
Er zit een kat in de keuken			
Miauw-miauw-miauw!
Ik spuit haar nat, die kat!
Nou, kan je dat wel doen?
Ik spuit haar nat, die kat!
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Eddie probeert met het waterpistool de pluchen kat nat te spuiten, maar raakt vooral het
publiek. 
[TIP: laat de koorleden eventueel meerdere pluchen katten het publiek in gooien, zodat Eddie
meer doelwitten heeft en er commotie en hilariteit in de zaal ontstaat.]
Hierna loopt iedereen af.

Scène 16:

Dat is niet niks

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 17:

TUF guy

Woody komt op vanuit de richting van het dorpje. Hij draagt nu een zwembroek, slippers
en een opblaasbare zwemband om zijn middel. Hij heeft een extra zwemband bij zich, maar
deze zit maar halfvol met lucht. Hij kijkt goed om zich heen of hij verdachte dingen ziet.
Woody:

(Tegen het publiek) Ik heb me omgekleed. Goed idee, hè? Zo val ik minder
op. Ik doe alsof ik een buitenlandse toerist ben. Weten jullie wat? Laat ik
vanaf nu Engels praten. Ja, dat ga ik doen!

Debbie komt met twee ijsjes op vanuit de richting van haar pension. Ze loopt naar Woody toe.
Debbie:

Hé, leuke jongen. Wil jij misschien een ijsje van mij?

Woody:

I only speak English. Ikke, eh … I am a … tourist.

Debbie:

Een toerist? Aha! Good. Zeg, you want ice cream?

Woody:

Watte?

Debbie:

ICE CREAM?

Woody:

You want to scream?? Tja … prima! Go your gang!

Debbie:

No, you.

Woody:

(Wijst naar zichzelf) Ikke? I scream? No, no! Ik scream
not so snel. I am, eh, I am STOER. (Vraagt aan het
publiek) Hoe zeg je dat in het Engels? TUF? Ja, toch?

Debbie:

You mean TOUGH(spreek uit: thaf)?

Woody:

Yes! (Tegen Debbie) I am a TUF guy! You know?

Debbie:

Oh, I like tough(spreek uit: thaf) guys.

Debbie gaat dicht bij Woody staan en overhandigt hem een van de twee
ijsjes.
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Woody:

Ja, ik ben TUF! Very TUF guy.

Woody tuft van zich af. Nogmaals en nogmaals. Debbie doet een stapje terug.
Debbie:

(Vol afschuw) Iiieh! Wat doe je?!

Woody:

I am just being MEZELLUF! I am very-very TUF guy!

Woody tuft op zijn eigen ijsje en gelijk daarna op dat van Debbie.
Debbie:

(Vol afschuw) Bah! You take that! (Boos) Bye!

Woody pakt verontwaardigd het ijsje aan. Debbie vlucht af in de richting van haar pension.
Woody:

(Roept haar na) HÉ! Waar ga je GOING?! (Zucht) Nou, dat ging not so very
well. Nou ja, ik heb WEL een lekker ijsje!

Woody likt van zijn ijsje. Daarna loopt hij af in de richting van het dorpje.

Scène 18:

Verkeerde kolen

Pablo Kat-in-de-zak komt op vanuit de richting van het pension. Hij sleept een jutezak over de
grond. Hij speelt alsof de zak heel zwaar is en het hem veel moeite kost. Paco en Welmoed
komen op vanuit de richting van het dorpje. Ze kijken elkaar aan.
Paco:

Eindelijk even alleen.

Welmoed:

(Twijfelt even) Mag ik je wat vragen, Paco?

Paco:

Tuurlijk. Altijd.

Welmoed:

Nou, ik …

Pablo wil de jutezak nog één laatste ruk geven. De zak glipt echter uit zijn vingers en hij
schiet naar achteren en valt tussen Paco en Welmoed door op de grond.
Welmoed:

(Geschrokken) Gaat het, meneer?

Paco:

Wie bent u?

Pablo:

(Krabbelt overeind) Ik ben Pablo Kat-in-de-zak. Beroepsprofiteur. Ik hoorde
dat jullie op zoek zijn naar KOLEN?

Paco:

Dat klopt. We zitten erg omhoog.

Pablo:

Dan hebben jullie mazzel, want ik heb een zak met KOLEN in de aanbieding.
Voor vijftig euro is deze zak voor jou.

Paco:

Wauw! Daarmee zijn we echt geholpen!

Paco overhandigt Pablo een briefje van vijftig euro. Pablo overhandigt Paco de jutezak.
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Welmoed:

(Tegen Pablo) Wacht even! Waarom noem jij jezelf een profiteur?

Pablo:

Dat lijkt me wel zo eerlijk. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, toch?

Pablo gaat er vliegensvlug vandoor in de richting van het dorpje. Paco kijkt in de zak.
Paco:

O nee! We zijn opgelicht!

Welmoed:

Is er iets mis met de kolen?

Paco:

Dat kun je wel zeggen!

Paco haalt twee grote bloemkolen uit de zak tevoorschijn. Welmoed en Paco kijken sip.
Welmoed:

Tjongejonge … Opgelicht! En hoe heette die profiteur ook alweer?

Paco:

Pablo.

Welmoed:

(Zucht) Dan vrees ik dat het niet eens Hollandse bloemkool is … Maar goed.
Waar waren we? O ja. Ik eh … ik wilde je wat vragen.

Paco:

Ik jou ook.

Welmoed:

Ik eerst, goed? Zou jij ehm … zou jij met mij …

Vanuit de coulissen klinkt de harde zangerige stem van Anne-Fleur.
Anne-Fleur:

WELMOED?!!! WAAR ZIT JE??!! WELMOED???!!!

Paco:

(Zucht) O nee … daar komt je moeder aan!

Welmoed:

Je bent toch niet bang voor haar?

Paco:

Dat niet. Maar het gezicht van je moeder is net het WEERBERICHT.

Welmoed:

Het weerbericht?

Paco:

Ja, als ik ernaar kijk dan zie ik de BUI al hangen!

Anne-Fleur komt op en wil meteen iets afkeurends zeggen, maar Welmoed is haar voor.
Welmoed:

Ma? Toe. Alsjeblieft!

Anne-Fleur:

Ja … Oké. Sorry … Ik zal jullie niet langer storen.

De muziek start (track 20). Het licht dimt iets. Het koor komt op met kleine sfeerlichtjes en
gaat in een halve kring om Paco en Welmoed heen staan. Debbie heeft een elektrische gitaar.
[TIP: bekijk samen de dansinstructievideo van het lied ‘Perrongeluk’.]
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♪ ♫ Lied:

Perrongeluk

Koor:

Hij wil haar heel graag vragen		
Of ze het wat vindt misschien
Om samen af te spreken			
Om elkaar vaker te zien			
Maar telkens als hij haar wil vragen		
Als hij bijna zover is				
Dan gaat er steeds wat mis
Op dit station, op dit perron
Per ongeluk

Koor:

Whoohoohoo
Whoohoohoohoohoo
Whoohoohoo
Whoohoohoo

Koor:

Ze wil graag van hem weten
Of hij ook wat ziet in haar
Ziet hij ook iets in samen		
Met z’n tweeën, met elkaar		
Maar telkens als ze hem wil vragen
Als ze bijna zover is			
Dan gaat er weer iets mis
Op dit station, op dit perron
Per ongeluk

Koor:

Whoohoohoo
Whoohoohoohoohoo
Whoohoohoo
Whoohoohoo
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Koor:

O, vond zij maar de moed
Voelde zij zich maar niet zo klein 				
O, had hij maar het lef
Om eerlijk, echt en open
Om rechtdoorzee te zijn
		

Debbie doet een stap naar voren en playbackt de gitaarsolo. Paco en Welmoed
schuifelen voorzichtig op de muziek.
Koor:

Want enkel als ze ’t durven vragen
Als ze eind’lijk zover zijn			
Ontstaat hier bij de trein
Op dit station, op dit perron
Perrongeluk
Perrongeluk

De koorleden houden een hartvormig rood bord omhoog met de tekst ‘perrongeluk’ erop.
Daarna gaat iedereen af. Alleen Mees Blond en Penny blijven op.

Scène 19:

Stekker en stopcontact

Penny:

Wauw! Dat is pas echte liefde!

Mees:

Echte liefde? Ik zou het niet weten. Ik heb één keer een penvriendin gehad,
maar dat meissie brak mijn hart.

Penny:

Echt waar? Wat deed ze dan?

Mees Blond:

Ze maakte me heel duidelijk dat ze wilde STOPPEN met ons CONTACT. Ze
stuurde me dit.

Mees haalt een plat stopcontact uit de binnenzak van zijn jasje en geeft het aan Penny.
Penny:

(Verbijsterd) Ik snap het. Hoe heb je gereageerd?

Mees Blond:

Ik heb haar iets teruggestuurd om te laten weten dat ik er enorm van baalde.

Penny:

Wat dan?

Mees Blond:

Een STEKKER!

Penny:

Ik snap niet hoe iemand jou kan laten lopen.

Mees Blond:

Ja, gek hè? Ik ook niet.

Penny:

Hoe zag je vriendin eruit?

Mees pakt zijn portemonnee uit zijn broekzak en geeft die aan Penny. Penny klapt de
portemonnee uit en kijkt ernaar.
Penny:

Nou, daar mis je niets aan. Wat heeft ze een LELIJKE BRIL!
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Mees Blond:

Hè? Nee joh! Dat is geen foto. Dat is een SPIEGELTJE.

Mees loopt af in de richting van het dorpje. Penny loopt onthutst achter hem aan.

Scène 20:

Eigen tempo

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
Koor loopt op. De muziek start (track 21).
♪ ♫ Lied: Schoenen
Destany en Chloé doen hun ingestudeerde dans tijdens dit lied.
[TIP: bekijk samen de dansinstructievideo van het lied ‘Schoenen’.]
Koor:

Ze heeft niet meer dan tachtig jasjes, dasjes, tasjes
Haar aantal hoeden is nog wel te overzien
Ze doet het rustig aan met shoppen, vindt ze zelf
Maar van schoenen heeft ze er zeker wel achthonderdnegentien!

Tijdens het refrein danst Max met de twee dames mee.
Woo-oo! Schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Meer en meer en meer		
Ja, zij wil schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Van kunststof of van leer
Jaja! Schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Meer en meer en meer
Geef haar maar schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Wanneer gaan we weer?
Op zoek naar SCHOENEN!
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In het koor worden kleurrijke luxe schoendozen doorgegeven.
Koor:

Shoppen! Shoppen! Shoppen!

Iedereen (ook het koor) danst naar eigen inzicht mee tijdens het nu instrumentale gedeelte.
Daarna doen Destany en Chloé hun ingestudeerde dans op het couplet.
Koor:

Haar enig streven in het leven dat is geven
Daarin slaat ze af en toe wat door misschien
Maar bij één ding denkt ze primair aan zichzelf:
Nee, je zult haar never nooit, never nooit op blote voeten zien!

Tijdens het refrein danst Max met de twee dames mee.
Woo-oo! Schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Meer en meer en meer		
Ja, zij wil schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Van kunststof of van leer
Jaja! Schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Meer en meer en meer
Geef haar maar schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Wanneer gaan we weer?
Op zoek naar SCHOENEN!
In het koor worden weer kleurrijke luxe schoendozen doorgegeven.
Koor:

Shoppen! Shoppen! Shoppen!

Iedereen (ook het koor) danst naar eigen inzicht mee tijdens het nu instrumentale
gedeelte.
Koor:

Nooit genoeg!
Nooit genoeg!
Van sommige dingen heb je nou eenmaal
Nooit genoeg!
Nooit genoeg!
Dus wil ze maar één ding:

Tijdens het refrein danst Max met de twee dames mee.
Schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Meer en meer en meer		
Ja, zij wil schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Van kunststof of van leer
Jaja! Schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Meer en meer en meer
Geef haar maar schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Wanneer gaan we weer?
Op zoek naar SCHOENEN!
Destany, Chloé en Max eindigen in een stijlvolle ‘freeze’. Het koor loopt af. Ook Willy en
Destany lopen af. Daarna overhandigt Chloé Max een schoenendoos.
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Chloé:

Alstublieft! Het betekent heel veel voor ons als u onze schoenen zou gaan
dragen. Dan is ons bedrijf gered!

Max:

Ehm … ik heb alleen nog één klein vraagje … Heb je ze ook in …

Max fluistert Chloé iets in haar oor. Chloés gezicht verandert van vrolijk in verbijsterd.
Chloé:

Meent u dat nou? Ehm … tja … ik kan kijken of dat valt te regelen …

Max:

Het MOET! Anders heb ik HELEMAAL NIETS aan jullie schoenen!

Scène 21: De ontknoping
Vanuit de richting van het pension loopt Debbie op. Ze duwt Pablo Kat-in-de-zak het podium
op. Ze heeft de jutezak van Pablo afgepakt. Commandant Richard, Dunja, conducteur Dimitri,
chef-kok Eddie, Mees Blond en Penny komen op uit de richting van het dorpje. Penny heeft
een zak met kolen bij zich. Erna komt op met haar kat vanuit de richting van het pension en
gaat op het bankje zitten.
Debbie:

(Tegen Pablo) Lopen jij! Vooruit! Lopen!

Commandant:

Wat is er aan de hand?

Debbie:

Deze beroepsprofiteur heeft te maken met de sabotage van de trein.

Iedereen:

WAT??!!!

Dimitri:

Heb je daar bewijzen voor?

Debbie:

Jazeker! Wat dacht je van dit?

Debbie zet de zak van Pablo op de grond. Ze pakt vervolgens twee flessen HG uit de zak
tevoorschijn. Ze laat de flessen duidelijk zien en leest de etiketten hardop voor.
Debbie:

HG MACHINISTENSLAAPMIDDEL!

Er gaat een golf van verontwaardiging door alle aanwezigen.
Iedereen:

Ohh!

Debbie:

HG STEENKOLEN-OPLOSSER en HG
WAGON-ONTKOPPELAAR.

Debbie pakt nog een fles HG uit de zak.
Debbie:

En OOK heel verdacht: HG ANTI-MEESBLOND-SPRAY!

Er gaat weer een golf van verontwaardiging door alle aanwezige personages.
Mees Blond:

Hé! Dat vind ik een hele VUILE streek!
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Pablo:

(Jammerend) Sorry. Het was NIET MIJN idee. Ik deed het allemaal in
opdracht van Erna.

Erna:

Oh! L-L-LEUGENAAR!

Pablo:

(Jammerend) Ik lieg niet. Zij heeft ook haar kat losgelaten in de keuken om
Eddie te beletten een cocktail te maken voor Tony.

Eddie:

Dat is inderdaad dezelfde kat!!

Commandant:

Commando Dunja! Grijp die schurkachtige oma!

Dunja grijpt Erna in de kraag.
Erna:

Bah! Bah! En nog eens bah!

Penny:

Ik begrijp alleen nog niet wat er zo belangrijk is aan de lading van de zwarte
wagon met die X erop.

Max:

Die wagon zit vol met schoenen …

Mees Blond:

SCHOENEN?!!

Max:

Ja! Maar niet ZOMAAR schoenen. Het is mijn persoonlijke
schoenenverzameling. Het zijn NIET simpelweg hele mooie dure schoenen.
Het zijn speciale schoenen. Onmisbare schoenen. Onvervangbare
schoenen. Voor mij dan.

Penny:

Onmisbaar? ONVERVANGBAAR? Hoezo dan?

Max:

Dat zeg ik liever niet. Dat is één van mijn grootste geheimen!

Mees Blond:

Zo geheim dat u uw complete verzameling schoenen meeneemt als u met de
trein op vakantie gaat?

Penny:

Zo geheim dat ZELFS DE KONING er niets van weet?

Max:

Willy? Ach, die heeft al HELEMAAL geen verstand van schoenen.

Willy komt op vanuit de richting van het dorpje. Hij heeft een schoenendoos uit de zwarte
wagon met een X erop gepakt, geopend en er een paar schoenen uit gehaald. Hij laat de
schoenen zien.
Willy:

Hé, pop. Ik heb deze schoenendoos uit de zwarte wagon met een X erop
gepakt, maarre … Je hebt bijzondere voeten, joh! De linkerschoen is maatje
42 en de rechterschoen is maatje 45! Haha!

Erna:

(Onthutst) WAT?!!

Max:

(Geschrokken en boos) WILLY!!!

Max grist de schoenen uit Willy’s handen en stopt ze terug in de doos.
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Max:

Dat mocht NIEMAND te weten komen! Ik schaam me ROT!

Willy:

Waarom? Je ene voet is groter dan de andere. Nou en? Dat maakt mij toch
helemaal niets uit?

Erna:

Maar MIJ wel!!! Een hele wagon vol met schoenen waarvan de linkerschoen
maat 42 en de rechterschoen maat 45 is???? Daar heb ik als dief toch
HELEMAAL NIKS aan?!! Dat betekent dat al mijn plannetjes voor niks zijn
geweest! (Woedend) GRRRR!!!!

Iedereen juicht terwijl Dunja Erna afvoert in de richting van het pension.

Scène 22:

De vulkaanuitbarsting

Destany duwt Rita Rugrecht vanuit de richting van het dorp het podium op.
Rita Rugrecht:

Hé! Waar is dit voor nodig, mevrouwtje?

Destany:

Vanwege Smokey Mountain. Die rokende berg, weet je nog?

Rita Rugrecht:

Smokey Mountain? Maar dat is een berg waarop je kan bouwen. Een rots in
de branding. Statig. Massief. ONBEWOGEN en …

Dan klinkt er een harde knal van een uitbarstende vulkaan (track 22). Iedereen begint te trillen
en te shaken en grijpt elkaar vast.
Destany:

Je zei dat die berg geen kwaad kon!

Rita Rugrecht:

(Stamelend) Maar … maar … dat doet-ie normaal nooit, hoor! Het zit zo:
soms dan pruttelt-ie wat, zoals nu.

Er klinkt wat gepruttel uit de berg (nog steeds track 22).
Rita Rugrecht:

Dan rommelt-ie wat en hij gromt …

Er klinkt onheilspellend gerommel uit de berg met toenemend volume (nog steeds track 22).
Rita Rugrecht:

En net als je denkt dat er wat gaat gebeuren … Luister!

Er klinkt heftig gesis, het rommelen verstomt, het sissen komt tot een hoogtepunt en neemt
dan snel af. De berg is stil (nog steeds track 22).
Rita Rugrecht:

(Met veel gevoel voor drama) STILTE …

Iedereen houdt een aantal seconden de adem in. Het wordt doodstil. Dan komt plots de
vulkaan met een enorme klap tot eruptie (track 23). Iedereen schrikt!
Destany:

Hoe kan dat?! RITA?!!

Rita Rugrecht:

Ik weet het niet. Meestal loopt het met een sisser af.

47

Iedereen:

(Verontwaardigd) MEESTAL?!! Hoezo MEESTAL?!!

Er klinkt gerommel. De grond begint te trillen (nog steeds track 23). Iedereen beeldt dit uit
door te trillen, te wankelen, elkaar vast te pakken en overeind te houden, et cetera.
Koor loopt op. De muziek start (track 24). [TIP: bekijk samen de dansinstructievideo van het
lied ‘Gewoon een heel gewone berg’.]

♪ ♫ Lied: Gewoon een heel gewone berg
Koor:

Gewoon een héél normale dag!				
Van wat gerommel en wat rook
Raken wij niet van de kook
Gewoon een héél gewone berg!
‘Het kan geen kwaad!’
(Schouderophalend) ‘Ach … Het is niet erg!’
Het is gewoon een héél gewone berg!
(Iedereen twijfelend) Toch?
Tot plots de grond begint te trillen
De krater rochelt stenen en spuugt vuur
De grote oude klok van het station
Slaat misschien ons laatste uur					
Aaaah!!!					
We gaan eraan! Help!
We gaan eraa-aa-aa-aa-aan!
We moeten als de bliksem hier vandaan!
Niet treuzelen, niet aarzelen
Nee, hier niet blijven staan!
We moeten rennen, moeten vluchten, moeten gaan!
Of we gaan eraan!
Het leek een héél normale rots!
We dachten onbezorgd te leven
Zonder angst en zonder beven
’t Leek een héél gewone berg!
Dat gesis?
(Schouderophalend) Nou ja, klonk niet zo erg!
Het leek gewoon een héél gewone berg!
(Iedereen paniekerig) Houd je vast!
Totdat de grond begon te shaken		
(Destany: Kijk!)
De bergtop wordt door lava overspoeld			
De grond wordt ons te heet onder de voeten
Hou je hoofd dan maar eens koel!
Aaaah!!!
We gaan eraan! Help!
We gaan eraa-aa-aa-aa-aan!
We moeten als de bliksem hier vandaan!
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Niet treuzelen, niet aarzelen
Nee, hier niet blijven staan!
We moeten rennen, moeten vluchten, moeten gaan!
We gaan eraan! Help!
We gaan eraa-aa-aa-aa-aan!
We moeten als de bliksem hier vandaan!
Niet treuzelen, niet aarzelen
Nee, hier niet blijven staan!
We moeten rennen, moeten vluchten, moeten gaan!
Of we gaan eraan! Of we gaan eraan!
O nee!!! WE GAAN ERAAN!
Groepjes koorleden grijpen elkaar angstig vast.

Scène 23:

Mees Blond to the rescue

Mees Blond en Penny blijven ijzig rustig. Commandant Richard raakt echter in paniek.
Commandant:

(Overstuur) Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoiets verschrikkelijk
ANGSTAANJAGENDS meegemaakt. Dunja? Pak snel even wat uit mijn
rugzak!

Dunja:

Wat heeft u nodig? DROGE SOKKEN?

Commandant:

Nee. Een droge ONDERBROEK!

Dunja:

Geen tijd! We moeten hier zien weg te komen!

Iedereen begint paniekerig door elkaar te praten. Dan doet Mees blond een stap naar voren.
Mees Blond:

GEEN PANIEK MENSEN! Als de nood het hoogst is dan ben IK nabij!

Penny:

Luister: dit is MEES BLOND! Geheim agent 070! Hij is gestuurd om jullie te
redden.

Woody:

070? Als in NUL ZEVENTIG?

Mees Blond:

Jazeker! (Trots) Ik kom uit DEN HAAG!

Penny:

Mees en ik zijn door de moeder van koning Willy hierheen gestuurd om
redding te brengen. Kijk! Ik heb een zak met kolen bij me.

Iedereen reageert blij verrast.
Eddie:

(Jammerend) Maar er is nog een probleem! Het is mij niet gelukt om een
cocktail te maken om Tony wakker te krijgen. (Boos) Dat kwam door die
stomme kat!

Mees Blond:

Klopt! Maar ik weet een simpelere manier om Tony wakker te krijgen.
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Mees haalt een flesje sambal uit zijn binnenzak.
Eddie:

Wat heb je daar, Mees?

Mees Blond:

SAMBAL! Een geheim agent heeft dat ALTIJD op zak. (Tegen publiek) Het
helpt goed tegen flauwe grappen! (Lacht om zijn eigen grap) Haha!

Eddie:

Wat een goed idee! Dat zou nog wel eens kunnen werken, Mees!

Eddie zet Tony overeind. Mees zet het flesje sambal aan Tony’s mond. Tony klokt het
achterover. Dan sperren de ogen van Tony wijd open, staat hij bliksemsnel op, opent zijn
mond wijd open en wappert met alle macht met zijn handen frisse lucht zijn mond in.
Tony:

(Roept) AAAAAH!!!! Heet-heet-HEET!!!!

Iedereen:

Het is gelukt! Hij is wakker!!

Penny:

Snel, geef hem wat te drinken.

Pablo laat snel een flesje sinas zien.
Pablo:

Sinas?

Iedereen:

(Roept) NEE!!!

Penny heeft een waterflesje uit haar tas gepakt en geeft Tony snel een slok water.
Tony:

Wat-wat-wat … WatIESerALLEMAALgebeurd??

Mees Blond pakt Tony bij de boord van zijn jas vast en spreekt hem dringend toe.
Mees Blond:

Luister naar me, Tony!! De trein is gerepareerd en we hebben genoeg kolen,
maar JIJ bent de ENIGE die hem kan besturen en we MOETEN wegwezen
want de vulkaan is aan het uitbarsten!

Tony:

VULKAAN?!! Aha! Dus dat PROEFik! MAma MIA wat heet!

Tony inspecteert de locomotief.
Tony:

HetzieterGOEDuit! ALlesDOEThetweer! Ik denk dat we kunnen verTREKken!

Dimitri stapt op het bankje en blaast op zijn fluit.
Dimitri:		
(Roept richting het publiek) ALL ABOARD!!! (Roept richting beide coulissen)
Allemaal INSTAPPEN! We willen VERTREKKEN!!!
Iedereen grijpt haastig naar zijn bagage.
Max:

Kom, Willy! Schiet op! We moeten ook mee!

Willy eet met een lepel iets bruins uit een blik. Het lijkt op hondenvoer. [TIP: maak een
mengsel van ontbijtkoek, water en chocopasta.]
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Willy:

(Met volle mond) Ik kom al! Ik kom al!

Max:

Wat eet jij nou? HONDENVOER?

Willy:

(Slikt het door) JA! Ik heb een WEDDENSCHAPJE VERLOREN.

Dimitri:

(Roept) OPSCHIETEN!!!

Swieber:

Conducteur! Is er nog ruimte voor een fortuinlijke zwerver?

Debbie:

En voor mij? Een VRIENDELIJKE pensionhoudster?

Dimitri:

Natuurlijk! Er is genoeg plek voor iedereen!

Iedereen juicht! Koor komt op. De muziek start (track 25).
♪ ♫ Lied:

Laat iedereen het weten!

Swieber playbackt tijdens dit lied de mondharmonica.
Koor:

De trein komt in beweging
Aan het eind van dit verhaal			
Laat die berg maar lekker razen			
Hier geen angst meer voor ’t kabaal
Want wij zijn nét op tijd				
De ontsnapping is een feit
Ons wacht een mooie toekomst:
Want de trein, onze trein
Onze trein …
DIE RIJDT!!!!			
Laat iedereen het weten 				
Dat er hier een feestje is				
We laten ons niet stoppen
Nemen elke hindernis		
We zullen nooit vergeten 				
Waar onze reis begon				
Maar nu wachten avonturen			
Voorbij de horizon					

Koor:			

De basisschool doorlopen
Van groep 1 tot aan groep 8
En nu nemen wij hier afscheid
Met een traan en met een lach
Vakantie, pret en lol
En dan naar een and’re school
Ons wacht een mooie toekomst:
Want de tijd, onze tijd
Die is hier …
VOORBIJ!!!
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Laat iedereen het weten 				
Dat er hier een feestje is				
We laten ons niet stoppen
Nemen elke hindernis
We zullen nooit vergeten 				
Waar onze reis begon				
Maar nu wachten avonturen			
Voorbij de horizon
De koorleden gaan in polonaise-opstelling staan. Machinist Tony staat vooraan.
Iedereen:		 Eén
Twee
Eén, twee
Eén, twee, drie
De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:			

Laat iedereen het weten
Dat er hier een feestje is				
We laten ons niet stoppen
Nemen elke hindernis
We zullen nooit vergeten 				
Waar onze reis begon				
Maar nu wachten avonturen			
Voorbij de horizon
Laat iedereen het weten
Dat er hier een feestje is				
We laten ons niet stoppen
Nemen elke hindernis
We zullen nooit vergeten 				
Waar onze reis begon				
Maar nu wachten avonturen			
Voorbij de horizon!
HEY!!!

De spelers pakken elkaars handen vast en buigen voor het publiek om het applaus in
ontvangst te nemen.
-einde[OPMERKING: de avond kan afgesloten worden met het zingen van de reprise van ‘Laat
iedereen het weten’ (bonuslied 1) of met het zingen van de medley (bonuslied 2).]
♪ ♫ Bonuslied 1: Reprise – Laat iedereen het weten (track 26)
De koorleden gaan in polonaise-opstelling staan. Machinist Tony staat vooraan.
Iedereen:		 Eén
Twee
Eén, twee
Eén, twee, drie
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De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:			

Laat iedereen het weten
Dat er hier een feestje is				
We laten ons niet stoppen
Nemen elke hindernis
We zullen nooit vergeten 				
Waar onze reis begon				
Maar nu wachten avonturen			
Voorbij de horizon
Laat iedereen het weten
Dat er hier een feestje is				
We laten ons niet stoppen
Nemen elke hindernis
We zullen nooit vergeten 				
Waar onze reis begon				
Maar nu wachten avonturen			
Voorbij de horizon!
HEY!!!

♪ ♫ Bonuslied 2: Medley – Sabotage op het spoor (track 27)
Koor:

DE TREIN STAAT STIL!
De machinist weet zich geen raad
Krijgt het ding niet aan de praat			
DE TREIN STAAT STIL!
De conducteur wil weer vooruit
Blaast op z’n fluit, maar het haalt niets uit
DE TREIN STAAT STIL!
We gaan eraan! Help!
We gaan eraa-aa-aa-aa-aan!
We moeten als de bliksem hier vandaan!
Niet treuzelen, niet aarzelen
Nee, hier niet blijven staan!
We moeten rennen, moeten vluchten, moeten gaan!
Of we gaan eraan!
Go! Go! Go! (3x)
Go!
Daar heb je de commando’s
Sterke, stoere macho’s
Ze zijn onverschrokken van beroep
Dus lijkt een missie kansloos
Dan bel je de commando’s
Ze staan met een kwartiertje op je stoep
Want enkel als ze ’t durven vragen
Als ze eind’lijk zover zijn			
Ontstaat hier bij de trein
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Op dit station
Op dit perron
Perrongeluk
Van mij! Van mij! Van mij!
Dit bankje is van mij!
Ik zag hem het eerst!
En toen was-ie nog vrij!
Maar nu is-ie van mij!		
VAN MIJ!

(Koor: Van wie?)

Schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Meer en meer en meer		
Ja, zij wil schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Van kunststof of van leer
Jaja! Schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Meer en meer en meer
Geef haar maar schoenuuuuh! Schoenuuuuh!
Wanneer gaan we weer?
Op zoek naar SCHOENEN!
Koor:

Miauw-miauw-miauw-miauw-miauw!
Miauw-miauw-miauw!

Eddie Kokkerelli:
Koor:
Eddie Kokkerelli:
Koor:

Er zit een kat in de keuken!
Wat ga je eraan doen?		
Er zit een kat in de keuken!
Wat ga je eraan doen?
Spuit haar toch nat, die kat!
Dat kan ik toch niet doen?
Spuit haar toch nat, die kat!

Eddie Kokkerelli:
Koor:

Iedereen:		 Eén
Twee
Eén, twee
Eén, twee, drie
De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:			

Laat iedereen het weten
Dat er hier een feestje is				
We laten ons niet stoppen
Nemen elke hindernis
We zullen nooit vergeten 				
Waar onze reis begon				
Maar nu wachten avonturen			
Voorbij de horizon
Laat iedereen het weten
Dat er hier een feestje is				
We laten ons niet stoppen
Nemen elke hindernis
We zullen nooit vergeten 				
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Waar onze reis begon				
Maar nu wachten avonturen			
Voorbij de horizon!
HEY!!!
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Stoomtrein ‘De Arend’ komt na een flinke knal hortend en stotend tot stilstand. De
vakantiegangers in de coupés buitelen over elkaar heen. AU!!! Gelukkig blijft het bij
wat schrammen, maar de trein wil niet meer voor- of achteruit. Conducteur Dimitri
neemt een besluit: ‘Iedereen uitstappen!’
De trein is gestrand in het piepkleine bergdorpje Bijster en het plaatselijke
pension van eigenaresse Debbie Doordouwer heeft te weinig kamers om iedereen
te kunnen herbergen. Wat een ramp! Het gros van de vakantiegangers moet de
nacht noodgedwongen in de buitenlucht doorbrengen.
Dan blijkt de voorraad kolen van de trein op mysterieuze wijze te zijn verdwenen én machinist Tony te zijn gedrogeerd. Hij valt om de haverklap in slaap en
slaat alleen nog wartaal uit. Dat kan geen toeval zijn: iemand heeft de trein gesaboteerd! Maar wie? En waarom? Zelfs de zeer aanwezige commando’s weten niet
hoe ze deze situatie kunnen oplossen.
Er ontstaat een chaotische situatie waarin de gestrande reizigers allemaal
hun eigen plan trekken. Chloé (van modehuis Exciting Shoes) probeert weg te
komen om op tijd bij de presentatie van haar nieuwe schoenencollectie te zijn.
Bodyguard Woody probeert de identiteit van het meegereisde koningspaar Willy en
Max geheim te houden en chef-kok Eddie Kokkerelli vraagt zich radeloos af hoe
hij iedereen te eten moet gaan geven. Dit terwijl de altijd vrolijke zwerver Swieber
dwars door alle chaos heen de lolbroek blijft uithangen.
Is de situatie hopeloos? Het lijkt erop. Maar gelukkig blijkt er hulp onderweg
van niemand minder dan Mees Blond (geheim agent 070) én zijn trouwe assistente
Penny. Wordt de saboteur ontmaskerd? En lukt het iedereen om samen de trein
weer op de rails te krijgen?
Sabotage op het spoor! is een feelgoodmusical boordevol humor, grappige
en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn
geen hoofdrollen, zodat alle kinderen kunnen stralen!

