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Personages: 4 Vrouwen en 4 vrouwen + 1 mannelijke figurant met 3 zinnetjes tekst.  

Moeder : Nicole 50- 55 jaar   

Vader :   Achiel De Vos 56 jaar  .. bouwvakker.. Gepassioneerd wielerliefhebber. 

Zoon :  Greg De Vos  25 jaar ,   woont nog bij zijn ouders. Is verliefd op zijn buurmeisje Sofie.  

 Sofie :  Buurmeisje en liefje van Greg 25 jaar.    

Inwonende bompa : Toon De Vos 75 jaar    

Carla Goegebuur :   Nieuwe Vriendin  van bompa 56 jaar.   

Mehmet Ösdimir:  Turkse buurman 50 jaar 

Gerda  Goegebuur:  Buurvrouw , moeder van Sofie en zuster van Carla, 50 jaar. 

Jean Claude : ( figurant met 3 zinnetjes tekst) 60 jaar .. Opvallend gekleed , heeft een fijn 

snorretje.  

Decor: Huiskamer met tafel, stoelen , canapé , Tv en laptop.   

Links : De haldeur en vestiaire die in de huiskamer is. 

Linksachter : Trapje naar de slaapkamers. 

Achter :  Venster naar de tuin die open kan.  

Rechts :  Deur waar men naar buiten de keuken en badkamer in kan. 

Korte inhoud: 

Moeder Nicole heeft al jaren ruzie met buurvrouw Gerda. Maar haar zoon Greg is stiekem 

verliefd op Sofie , de dochter van Gerda. De inwonende bompa Toon die altijd klaagt van pijn 

in de rug maar in het uitgaansleven bekent staat als Boogie Boy en Carla zijn 19 jaar jongere 

vriendin zijn op de hoogte van de liefde tussen Greg en Sofie. 

 Vader Achiel een echte wielerfanaat is zich samen met Tuur, de man van Gerda , zonder het 

medeweten van de vrouwen aan het voorbereiden om de Mont Ventoux te beklimmen. 

Maar Greg vindt dit geen goed idee en bedenkt iets origineler dat zeker de krant, de boekjes 

en TV zal halen.  

Mehmet de Turks buurman leert met de koersfiets rijden en probeert ook, met hulp,  de 

Ventoux te beklimmen .Zijn vrouw Fatna houdt een Tupperware-Party voor de buren. 

Tijdens deze party wordt de ruzie tussen Gerda en Nicole weer bijgelegd . Als iedereen weet 

dat Greg en Sofie een gelukkig koppeltje zijn  en ze met het blije nieuws komen dat er een 

nakomeling op komst is, ontstaat er nog wel even beroering, want wie zal meter worden. 

Maar uiteindelijk komt alles in orde. Bompa “ Boogie Boy” wordt een hype op Facebook en 

meneer “De Kloot” komt nog even op Achiel zijn zenuwen werken.   

( indien de mogelijkheid er is kan men via het venster tijdens het tuinfeest wat figuranten 

laten zien)  

1ste bedrijf 
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 We zijn vandaag 20 mei.  

(Moeder Nicole is mooi gekleed en loopt zenuwachtig rond , ze belt met gsm ) 

Nicole : Da’s al de derde keer zijne voicemail..(praat in gsm) Achiel waar blijft ge? Zie dat ge 

thuis zijt!!…Kieken!  (tegen Greg) Het is toch een kieken éh Greg?  

Greg : (zit aan het bureau met  een laptop, is quizvragen aan het zoeken) Ja make gij zijt 

ermee getrouwd éh. 

Nicole :  Hij zal toch niks aan de hand hebben zeker? 

Greg :   Maar nee  , ge kent hem toch , als onze pa aan het fietsen is  hoort hij zijne gsm niet .  

Nicole : Het is al  vier uur en we moeten om halfvijf bij ons Vera zijn.  

Greg :   Als ge tien minuten later zijt is dat toch ook niet erg. 

Nicole  : Ons Vera haar schoonouders zijn altijd stipt op tijd. Altijd! 

Greg :    Die wel ja.  

Nicole :  Weet ge wanneer uwe pa op tijd is? Als er koers op TV is, dan zit hij een halfuur op 

voorhand al klaar. En als ik niet thuis ben eet hij zijn soep en patatten hier in de canapé. 

(wijst op de canapé) Hier deze vetvlek is van  2012 toe Tom Boonen De Ronde van 

Vlaanderen won , en deze van… 

Greg : (onderbreekt haar) 2016 toen Tom Boonen Parijs - Roubaix verloor.   

Nicole :  Ik krijg die vlekken en met geen enkel middel uit! De smodderraar!  

Greg : Zijt maar rustig make en kom me even helpen met het opstellen van de quiz… Wat 

vindt ge van deze vraag? In welk jaar kwam de eerste man op de maan?  

Nicole  : 1969.  

Greg  :   Juist. Die vraag is dus té gemakkelijk.  

Nicole : Denkt ge dat?  

Greg  :   Als gij het weet dan weten de meeste mensen het ma.  

Nicole :  Ik weet dat omdat uwe pa dat al honderden keer gezegd heeft. 1969 eerste man op 

de maan en wat volgens hem toen nog belangrijker was de eerste tourzegen van Eddy 

Merckx.  

Greg  :  Allee ja er mag ook wel een gemakkelijke vraagje bij zijn. 

Mehmet :  (off) Hey Chiel , weer ne toertje gecrost ? 

Achiel :    (off) Meer dan 100 kilometer Mehmet, en niet gecrost maar gefietst.. Ik moet in de 

zomer in vorm zijn. 

Greg :      Hij is thuis ma. 

Nicole :  ( kijkt door het venster) Eindelijk, en nu staat hij nog met Mehmet onze  buurman te 

zeveren. 
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Mehmet : (off) Wanneer mag ik mee fietsen ne toertje Chiel? 

Achiel :    (off) Dan zult ge eerst met ne fiets moeten leren rijden Mehmet. 

Nicole :  ( gaat naar de keuken en roept) Achiel sta daar nu niet te zeveren, kom binnen. 

Achiel : ( off) Tot morgen Mehmet, mijn masseuse staat te wachten.  

Mehmet : (off) Dan demarreert ge maar eens vlug snel Chiel. 

Nicole :  (roept) Kom binnen Achiel!! 

Achiel   : (komt binnen gekleed in koerskledij) Zeg ik mag toch wel even vriendelijk zijn tegen 

onze buren, éh. 

Nicole : Waarom neemt gij uwe gsm niet op!!?  

Achiel :  Nicoleke ge zoudt toch niet willen dat ik met mijne smikkel tegen de grond ging . 

Fietsen met een gsm in uw handen, da’s gevaarlijk zullen. 

Nicole :  Ge hebt dus gehoord dat ik gebeld heb? 

Achiel  : Ja, drie keer. 

Nicole : Kunt ge dan niet even stoppen en mij terugbellen? 

Achiel : ( plagend) Dan was ik nog later thuis geweest schatje. 

 Nicole : U douche ,we  moeten dadelijk vertrekken. Vooruit!  

Achiel : Waar gaan we naartoe?  

Nicole : Zijt ge dat nu echt vergeten? We moeten binnen 24 minuten bij ons Vera zijn. 

Achiel : Waarom? 

Nicole : Stan onze kleinzoon verjaard vandaag.  

Achiel  : Verjaard die weeral? 

Nicole :  Zoals iedereen éénmaal per jaar. En op 20 mei , vandaag dus, wordt Stan 10 jaar.  

Achiel :  Ik wil maar zeggen dat een jaar vlug voorbij is. 

Nicole :  Ga u douchen Achiel! 

Achiel : Eerst  mijn computertje  controleren. (kijkt op fietscomputertje)  106 km tegen en 

gemiddelde van 27,2, das niet slecht  voor ne metser van 56 jaar éh? 

Nicole : Da’s zeker hard genoeg , ge gaat u nog eens forceren. 

Achiel : Ik ken mijne limiet schat..( kijkt op computertje) Maximum hartslag 122. We hebben 

pertang veel bergop gefietst. 

Nicole : We? Ik dacht dat gij alleen ging fietsen.  

Achiel:  Zei ik we?  Euh ja, ik bedoel mijne fiets en ik. Morgen toch nog een tandje bijsteken. 

Nicole : Ge zoudt beter hier in den hof een tandje bijsteken! 
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Achiel : Waarom? 

Nicole : Het gras Achiel. (wijst)  Zo hoog staat het gras (wijst nog hoger) en zo hoog het 

onkruid. Als onze kat er doorloopt en ze steekt hare staart niet omhoog, dan ziet ge ze niet 

lopen.  

Mehmet : (komt binnen uit de keuken) 

Achiel :  De bompa kan toch ook eens het gras maaien. 

Nicole  : Die mens is vijfenzeventig jaar, heeft artrose , jicht en reuma en sukkelt al jaren met 

ne geblokkeerde rug dat weet gij ook. 

Mehmet :  Chiel ,als gij me geeft fietserslessen, zal ik de gras-zon wel naaien. 

Achiel :  Maaien Mehmet. Maaien!  

Mehmet : Oké.. Maaien of naaien , als het maar geknipt is.  

Greg :   ( heeft er plezier in) Da’s zeker dat. 

Mehmet : Chieleke…Ik heb aan mijne madame Fatna gevraagd of ik ne fietser, met ne 

kromme stuur en pedalen met ne klik mag kopen. Is oké, als zij ne party mag houden met de 

plastieken doosjes. 

Nicole : Welke party? 

Mehmet : Ne Tupperende – war-party voor buren en vriendinnen. 

Nicole :  Tupperware ? 

Mehmet : Dat is ‘t ja.  

Greg : Dat noem ik nu eens echte integratie, een Turkse madame die een Tupperwareparty 

organiseert voor haar Vlaamse buren. Goed zo Mehmet!    

Achiel : (geamuseerd) En een Turk op ne koersfiets daar gaat ook heel wat volk naar komen 

kijken. 

Mehmet : Goed éh, wij dan samen toertjes maken buurman? 

Achiel : (geamuseerd) Ik zal u eerst steunwieltjes aanzetten en dan kunt ge eens proberen 

om rond uw moskee  te fietsen. 

Mehmet : Da’s al ne begin. 

Achiel :  Ja , maar om u mee te nemen voor ne toer van  100 km ,tegen een gemiddelde van 

27 per uur dat zie ik niet direct zitten. 

Mehmet : Alles oké met mij zullen , alleen pijn in de rug. 

Achiel : Voilà , dan gaat dat niet lukken. 

Nicole :  ( werkt Mehmet terug buiten) Kom koerskemel  ophoepelen  onze Achiel heeft nu 

geen tijd om te zeveren..  Vooruit!  

Mehmet : Oké. Zal ik dan morgen de gras-zon knippen? 
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Nicole :  Nee Mehmet dat doet Achiel zelf!!(duwt Mehmet buiten.) 

Achiel :  Gij zijt toch een raar mens, gij. 

Nicole :  Ik? Een raar mens?   

Achiel  : Ja zég , als mijne Turkse vriend nu mijn gras wil maaien laat die mens dan toch doen. 

Nicolle :    De Vos! Douchen NU!! 

Achiel :  Jaaa. ( wil naar de keuken gaan)  

Greg  :  Een moeilijke sportvraag dan: Wie won in 1956 de Ronde van Frankrijk? 

Achiel : ( komt terug) 1ste Roger Walkowiak..2de Gilbert Bauvin en 3de de Belg Jean 

Adriaensens op 3min en 44 sec.  

Greg :  (kijkt op zijn laptop) Dat is nog juist ook. 

Achiel : Natuurlijk is dat juist, van koers weet ik alles.  

Nicole : Maar voor de rest moet ge hem niks vragen. Te lui om zijn gras te maaien, te naaien 

of te knippen. 

Achiel : (geamuseerd)  Ik weet een oplossing voor dat gras schatje. We kopen een paar 

geiten , of een schaap zoals Mehmet en dan kunt ge samen met die beesten mekkeren!! 

Nicole : Als ge nu niet zorgt dat ge onder de douche staat zal ik u eens laten mekkeren!  

Greg : ( bezig aan laptop) 1956 ..Roger Walkowiak dus? 

Achiel : Ja.. Waarom moet gij dat weten? 

Greg : Ik ben een quiz aan het samenstellen voor de oud-leerlingen ,leraars, en directie van 

het internaat. 

Achiel :  Maak het dan maar héél moeilijk , dan kunt ge hen eens terug lappen wat zij u zo 

dikwijls gelapt hebben. 

Greg : Hoe bedoeld ge pa?  

Achiel : Dan kunt ge uw leraars ook eens buizen, zoals zij vroeger met u hebben gedaan.  

Greg :  (enthousiast) Ja.. Hoe plezant moet dat niet zijn als ik tegen de leraar wiskunde kan 

zeggen. Meneer Smeets , gij zijt een dikke nul, gij zijt gebuisd!!  Soms hebt ge toch nog goeie 

ideeën pa. 

Achiel : En ik heb nog een goed idee. 

 Greg  : Allee laat horen.  

Achiel : Het wordt hoogtijd dat gij eens achter die computer uitkomt en  een lief gaat 

zoeken. Of zit ge nog altijd op Sofie, uw knap buurmeisje te wachten?  

Greg : Euh..   

Nicole : Nee!! En daar moet gij u niet mee bemoeien Achiel , dat zal ik wel doen. Douchen , 

uw proper kleren hangen klaar.  
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Achiel : Da ’s vijfentwintig jaar en zit hier als een droogstoppel quizzen samen te stellen. Hier 

achter die computer gaan de vrouwtjes u niet komen zoeken zullen.  

Greg :  Er bestaan datingsites éh pa.  

Achiel : En daar zijt gij..?  

Nicole : ( onderbreekt hem) Die jongen heeft nog tijd genoeg. 

Achiel :  Die jongen heeft het hier té goed  in hotel mama Nicole. 

Greg  :   (geamuseerd) Vijfsterren, all-in hotel pa.   

Nicole : Merci menneke. 

Achiel : (terzijde) Ge zoudt beter eens van de grond gaan. 

Greg  :  (geamuseerd) Dat is waar, want dat is geleden van toen ik op het internaat zat. 

Achiel :  Wat? 

Greg :    Dat ik nog eens van de grond ben geweest. 

Achiel :    Op ’t internaat  ?!! . Met wie dan? 

Greg :   Met heel de klas! 14 meisjes en 6 jongens,  Karel De Grote onze leraar geschiedenis 

en broeder Flavius. 

Achiel : Veertien meisjes en…Broeder Flavius ?!! ? Die lelijke kletsbol, met zijn ringbaartje!!?  

Greg :  Ja die. 

Achiel : Die altijd  naar karamellentabak stonk!!? 

Greg :    (geamuseerd) Ja pa.. We zijn toen met heel de klas van de grond gegaan, met het 

vliegtuig, van de grond,  op Romereis. Snapt ge pa? 

Achiel :  Onnozel manneke !! (tegen Nicole ) Zou hij nu echt zo stom zijn , of? Ik zal u eens 

iets vertellen, ik in mijne tijd..  

Nicole : (geamuseerd) …uwe pa was niet op de grond te houden jongen. Die wou constant 

vliegen.  

Achiel :( geamuseerd tegen Nicole)  Maar mijn airhostess wou geen overuren maken.  

Nicole : Als ik uw goesting had laten doen.. amai.  

Achiel : Ja, ja … En tijdens die Romereis , met 14 meisjes , is er toen nergens iets beginnen 

kriebelen?  

Greg :  Bij broeder Flavius misschien wel.. Maar bij mij.. niet echt. 

Achiel : (terzijde tegen Nicole) Hij zal toch niet…? Misschien snijdt zijn mes langs de andere 

kant en durft hij niet uit de kast komen. 

Nicole : (wijst naar de badkamer)  Achiel!  
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Achiel :  Dat kan toch. ( tegen Greg) Daar is niks mis mee, maar ik had het wel graag 

geweten. 

Greg : Nee pake daar is niks mis mee , maar het is niet zo. 

Achiel : Hij vindt niks aan de vrouwen, niks aan de mannen, hoe moet ge zo ne kerel nu 

noemen.. Een os of wat? 

Nicole : Achiel!!    

Achiel : Douchen! ( in het afgaan nog tegen Greg) Als ge nog iets moet weten over de koers..  

Nicole : Achiel, we moeten binnen 17 minuten bij ons Vera zijn!  

Achiel : Ja, ja, ik trek  vlug andere kleren aan en ben klaar. 

Nicole : U douchen!! Ge stinkt naar het zweet en naar dat spul dat ge op uw benen smeert.  

Achiel : Algipan?  Dat stinkt niet, dat ruikt goed.   

Nicole : Vooruit. 

Achiel :  Binnen 5 minuten ben ik gewassen en geschoren.. dan blink is weer . Gaat gij ook 

naar ons Vera ,Greg? 

Greg : Ik heb Stan al een gelukkige verjaardag gewenst via Facebook.  

Achiel : Zou ik dat ook niet doen en in de week eens langs… 

Nicole : …Achiel!!   

Achiel :  Jaag me zo niet op Nicoleke.  Als ge nog tourwinnaars wilt weten…1958 Charly Gaul , 

1959 .. Bahamontes!  De adelaar van Toledo was zijne bijnaam. Weet ge welke bijnaam 

Merckx had..? 

Nicole : De kannibaal!! 

Achiel:  Voilà ..Merckx won in 1969 , het jaar dat de eerste man op de maan stapte. 

Greg : (geamuseerd) Is dat echt?  

Nicole  : Bol het af!  ( Achiel snel weg)  Zot is hij van de koers. Heeft hij u al verteld dat hij in 

juli de Mont Ventoux wil beklimmen? 

Greg : Ja dat wist ik al. De Ventoux , allee nu, die beklimt toch  iedereen. Daar is ook niks 

origineels meer aan. (kijkt op laptop)   

Nicole : Toch wil hij het doen. 

Greg : Kijk hier . (leest op laptop) Duizenden wielertoeristen , jong en oud, beklimmen 

jaarlijks de Ventoux..    Als onze pa  iets wil doen om zijn eigen te bewijzen zal hij origineler 

uit den hoek moeten komen.  

Nicole : Ik kan het hem niet uit zijne kop geklapt krijgen. Hij traint alle dagen na zijn uren en 

zaterdags en zondags tussen de 100 en de 120 km.  
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Greg : Ik zal hem wel op andere gedachten brengen en iets zoeken waar hij de gazet mee 

haalt .  

Nicole : Ik ben benieuwd. Zeg hebt gij onze bompa vandaag al gezien?  

Greg :   Ging die niet naar ons Vera? 

Nicole : Daar is hij deze morgen geweest.  Waar die tegenwoordig altijd zit, ik weet het niet. 

Greg  :  Onze bompa is 75 ma, hij zal wel weten wat hij moet doen.  

Nicole : Dat weet ik nog zo niet, soms is het een echt kind. Als hij thuiskomt zeg dan  dat hij 

zijn slaapkamer moet opruimen. Het ligt daar vol rommel ,precies de slaapkamer van ne 

puber .Een echt stort is het, vol rommel, vuil sokken en onderbroeken. En deze keer, of hij 

nu pijn in zijne rug heeft of niet,  ruim ik het niet op!! 

Greg : Ik zal het hem zeggen make.    

Achiel :  (roept off) Miljaarde miljaar!! Nicole!! Help! Nicole kom eens vlug.. Vlug!!  

Nicole : Wat zou onze coureur nu weer aan de hand hebben.  

Achiel : (Roept off)Vlug Nicole!!! Waar blijft ge ?!!  

Nicole :  Ja , ja ik kom.( gaat af)  

Greg   :   (Neemt zijn GSM en belt) Hey schatje , ik denk dat ze binnen 20 minuten weg zijn 

…ja.. Ik zal dan het buitenlicht aandoen. Ja , ja zoals afgesproken. Dan hebben we het kot 

voor ons alleen.. Ja... kus , kus. (gsm weg) 

Nicole : ( komt op) Hoe is het toch mogelijk. Jong, jong, jong toch. 

Greg :  Wat heeft hij aan de hand? 

Nicole : Ik heb hem voor zijne Vaderdag een elektrisch scheermachine gekocht , maar nee 

meneer scheert zich met de krabber. (neemt uit een schuif van de kast een pleister) Hij heeft 

zich gesneden! 

Achiel : (komt op met handdoek rond zijn kin) Waar is die pleister? Ik ben wel aan het 

doodbloeden zullen!! 

Greg : ( geamuseerd) Zal ik een ambulance bellen pa?  

Achiel : Lach me maar uit gij, dat doet ik weet niet hoeveel pijn.  

Nicole : Och arme toch. Kom hier! ( plakt een grote pleister op de kin van Achiel) Voilà, en ga 

u nu douchen. 

Achiel : (jammerend ) Het moet toch niet genaaid worden zeker?  

Nicole : Nee, kleinzerige sukkelaar, schrammetjes naaien dat gaat niet. Vooruit douchen!! 

Achiel : Ja maar ik kan met zo een gezicht toch niet naar ons Vera gaan. Toch maar een 

berichtje sturen? 

Nicole : Niet mekkeren …Douchen,  proper aandoen en binnen 5 minuten staat gij  hier in 

volornaat voor me!! 
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Achiel : In volornaat ? Met een pleister op mijn kin?   

Nicole :  Voor mij op..  !  (Achiel en Nicole gaan grommelend af)  

Greg  :  (geamuseerd) Ze grommelen wel veel maar ze kunnen elkaar niet missen.( werkt 

verder aan de laptop, roept) Pa wie won de Ronde van Vlaanderen in 1991? 

Achiel : (off) Edwig Van Hooydonck , Musseeuw tweede op 45 seconden.  

Greg :  (terug op) Ik kan het beter aan onze pa vragen dan het op Goochel opzoeken, dat 

gaat sneller.    

Toon :  (van uit de hal) Kom maar vlug binnen schat, we hebben het kot voor ons alleen.  

Greg  :   Oei.. Dat is precies onze bompa en hij is niet alleen. 

Toon  : (komt binnen via de hal.) Kom maar verder schatje.(Carla komt binnen) 

Greg :  Hey bompa. 

Toon   : (schrikt) Oei, gij zijt nog thuis? 

Greg :   Ja bompa, ja. Dat is een verrassing eh? 

Toon : Ik dacht dat gij bij Vera zou zijn. 

Greg :  Ik ga morgen.  

Toon :  Is uwe pa en ma al weg?  

Greg :  Nee nog niet, maar dat gaat niet lang meer duren.  

Carla: Kom Toon dan zijn we weg. (wil vertrekken)  

Greg :  Wacht, wacht.. Blijf nog even. Mijn ouders zijn seffens de deur uit. En van mij gaat ge 

gene last hebben.  

Toon :  Maar uw ma mag ons niet zien. 

Greg :   Wie is dat bompa? Waar zijt ge dat schoon vrouwtje waar ge schatje tegen zegt 

tegengekomen .Mij kunt ge toch alles zeggen. 

Toon : Niks tegen uw ma zeggen, éh. 

Greg : Nee, nee. Waar? 

Toon :  Ergens op een vrijgezellenbal.  

Carla :   We kennen elkaar al zeven maanden. 

Toon : Zeven maanden  en 12 dagen. Maar Carla is 19 jaar jonger dan ik.  

Greg :   Gelukzak! (tegen Carla) En van waar zijt gij? 

Carla :  Van…. ( naam buurtdorp )   

Greg :   Ver van huis brengt veel liefde thuis, maar dicht bij huis is gemakkelijk éh bompa. 
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Toon :  Maar uw ma gaat mij zot verklaren. Ik hoor ze al tekeer gaan. “Dat zou uw dochter 

kunnen zijn!!.Zot!! ” Ze is bekwaam om met mij naar ne pastoor, ne psycholoog en ne 

psychiater te gaan en me daarna  in een gesticht wegsteken. 

Greg :  Maar nee gij!    Ons make kan al eens zagen  maar ze heeft een hart van peperkoek. 

Ah ja bompa ik moest  zeggen dat ge die vuilnisbelt op uw kamer moet opruimen, het ligt 

daar vol vuile onderbroeken en… 

Toon : (onderbreekt hem) Hela, niet overdrijven, er zijn ook nog proper onderbroeken bij. 

Greg : Ik zeg maar wat ons ma zegt. 

Nicole : (off) Gij doet ne plastron aan Achiel!!  

Achiel ( off) Waarom?  

Nicole : (off) Omdat ik dat zeg Achiel!! Omdat ik dat zeg!  Ik zal op de slaapkamer uwe gele 

plastron eens gaan halen. 

Greg : Ons ma is in aantocht! 

Toon : (tegen Carla) Kom naar boven. 

Greg :   Te laat.. Verberg u achter die jassen in de  vestiaire .  Vlug .  

Toon :   ( kruipt ook achter de jassen)  

Greg  :   Gij moet u niet verbergen bompa, gij woont hier. ( gaat terug achter zijn PC zitten)  

Toon: Toch beter dat ons Nicole me nu niet ziet. Ik ken ze, ze gaat aan mijn ogen zien dat ik 

iets te verbergen heb.( verbergen zich beiden in de vestiaire)  

Achiel: ( off) Misschien hangt hij nog in de vestiaire.  

Nicole : ( off) Ik zal daar ook eens kijken. 

Toon :   (Wil terugkomen) Wat nu? 

Greg :   Staan blijven.( geamuseerd) En bidden tot de H. Rita ! 

Carla:  (laat zich even zien) Oei, dat is die van hopeloze gevallen!  (verbergen zich) 

Nicole : ( komt op) Zijne gele plastron, weet gij onze pa zijne gele plastron?  

Greg :  Boven op de slaapkamer zeker. 

Nicole : Eerst eens in de vestiaire kijken. 

Greg :    Oei.  

Nicole : (zoekt in de vestiaire vind gele plastron) Hier hangt hij. ( ziet Toon, maar Carla niet) 

Wat staat gij hier te doen?  

Toon : ( komt vlug uit de vestiaire)  Euh ,wat stond ik hier nu te doen? 

Nicole : Dat zou ik eens willen weten ja! 

Toon :  Ik was achter mijne blauwe plastron aan het zoeken. Maar nergens te vinden. 
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Nicole : Bompa.. Ge hebt uwe blauwe plastron aan. 

Toon :  (geamuseerd) Is ’t waar? Potverdorie , da’s straf, zo had ik nog lang kunnen zoeken. 

Een beetje verstrooid zeker. 

Nicole : Gij hebt precies iets te verbergen?  Ge doet vreemd, en uw ogen staan raar!  Voelt 

ge u wel goed ?  

Toon : Ja , ja alles kits.  

Nicole : (tegen Greg) Hebt ge het hem al gezegd?  

Greg  :  Ja make. 

Nicole : (tegen bompa) Dus ge gaat vandaag die vuile sokken, de uitgedroogde suikerwafels 

de lege bierblikjes, de chips builtjes, alles gaat ge opruimen.  Of moet ik die van de vuilkar 

laten komen?  

Toon :  Ja maar, mijne rug… 

Nicole :  Ge kunt zien dat uw kamer straks proper is! Verstaan?!! 

Toon : (klagend) Dan zal ik een extra pijnstiller nemen en er seffens aan beginnen. 

Nicole : Opruimen en grondig kuisen, alles moet straks “Spic & Span” zijn. Dus gekuist met 

Javel en daarna ontsmet met Dettol .  

Toon : Dettol? Dat stinkt.  

Nicole : Dettol ! Toon De Vos.. Dettol!  Goed gehoord?!! 

Toon :  Ja , ja ik heb het gehoord ja. (terzijde tegen Greg) Ik heb pertang mijn hoorapparaat 

niet aan. 

Nicole : Ik ga u in het oog moeten houden, en als dat niet betert, gaat ge maar bij uw Lisa 

wonen , die zal u wel wat korter houden.  

Toon : Nee Nicole doe me dat niet aan. Nee, ik ga niet in Brussel bij ons Lisa wonen.   

Nicole : Dan zult ge u hier moeten gedragen.  

Toon :  Als ik een beetje beter meewerk mag ik dan hier blijven? 

Nicole : Nee! 

Toon :  Voilà , ik heb het spek aan mijn klo…ja. 

Nicole : U een beetje beteren gaat niet genoeg zijn, ge zult  véél moeten beteren. Heel veel. 

Toon  :  Ik ga mijn best doen. Ik ga dadelijk mijn kamer kuisen.  

Achiel : ( komt mooi gekleed binnen met plakker op zijn kin) Ik ben klaar. 

Nicole :  Alleen uwe plastron nog. 

Achiel : Moet dat nu echt Nicoleke? 

Nicole :  Ja dat moet! ( doet zijn plastron aan)  
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Toon :  (wijzend op de pleister) Zijt ge gevallen met uwe velo?  

Achiel : Nee. 

Greg  :   (geamuseerd) Hij heeft zich gesneden met scheren. Het scheelde niet veel of het 

moest genaaid worden. Eh pake? 

Achiel : Niet zagen menneke.  

Nicole : (nog aan de plastron bezig) Maar blijf nu toch eens even stilstaan. We moesten al bij 

ons Vera zijn. 

Toon : (plagend tegen Achiel) De familie De Kloot, de schoonouders van ons Vera komen 

ook.  

Achiel : (geïrriteerd) Ja , ja dat weet ik.  

Nicole:  En die zijn altijd op tijd. 

Achiel : Dat weet ik!! 

Greg :   (geamuseerd) Chic volk éh pa? 

Achiel : Dikke nekken, die het breed hebben maar het nog breder laten hangen.  

Nicole : Wel ja , de schoonouders van ons Vera, Jean- Claude en Evelien zijn beiden 

apotheker , met een eigen zaak , dus welstellende mensen.  Is daar iets mis mee? 

Achiel : Nee, maar ik word mottig van  die pillendraaiers.  

Toon : Ik ook . 

Achiel : Hij met zijn belachelijk snorretje in een peperduur zijdenmaatpak en ne plastron van 

89 € . 

Toon : Amai! 

Achiel : Ja, ja, 89 euro kost zijne plastron en zo heeft hij er zeven!  

Toon : Zegt hij.. Achiel, zegt hij. 

Achiel :  Ja.. En zijn madame met haar haute couture ensemble van 700 € en een sacoche 

van 800€. 

Greg  : En dat weet gij allemaal pa? 

Achiel : Natuurlijk den apotheker geeft me iedere keer een uitvoerig verslag van wat ze aan 

hebben. Wat er nog in hun kleerkasten hangt, waar ze het gekocht hebben, én wat het 

gekost heeft.  

Greg : (geamuseerd) Zoals ik al zei, chic volk pa. 

Achiel : Ze gaan me weer uitlachen met mijne C&A outfit en mijn schoenen van de Shoe-

discount.  

Toon : (geamuseerd) Dan hebt ge nog geluk dat ze uw flanelle onderbroek van de Wibra niet 

zien.  
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Achiel :  Inderdaad.. Ik ben maar een gewone metser en hij, de jan mijn….  

Nicole : Achiel! Ge gaat vanavond uw manieren houden,  éh?  

Achiel :  Ik zal mijn best doen, maar… 

Nicole : Achiel! 

Toon : (geamuseerd) Wij hebben wel één  ding beter dan hij, éh Achiel. 

Greg :   Wat dan? 

Achiel : (geamuseerd) Wij heette De Vos da’s toch iets beter dan De Kloot. Niet? 

Toon : (geamuseerd) En dan hebben ze hem ook nog Jean Claude genoemd.. 

Achiel :  Jean Claude De Kloot, als dat gene kloot is. 

Nicole : Ge gaat daar  weer geen zinspelingen op maken éh?  

Achiel : (geamuseerd) Dat weet ik nog niet. 

Nicole  : Achiel! 

Achiel : Ik vind het alleen maar spijtig dat mijne kleinzoon ook zo heet.(geamuseerd) Toen 

Stanneke  vijf jaar was, en ze vroegen hem hoe hij heette, zei dat manneke, “Stanneke 

Teelbal!” .. Toen vond dat ventje De Kloot al een vies woord.  

Nicole : Niet zagen Achiel…(kan er ook nog mee lachen)Gij hadt uwe kleinzoon dat geleerd 

en gij (wijst op Achiel en bompa) met uw twee hebt hem opgestookt om dat te zeggen.  

Greg : Ja pa…Iedere keer als Stan het zei kreeg hij 5 euro van u en 5 euro van de bompa.  

Toon: (geamuseerd ) Ik heb er veel plezier mee gehad, maar het heeft me wel een kapitaal 

gekost. 

Nicole : Loebassen.  Voilà uwe plastron zit goed. 

Achiel : (verder zeurend) Ik  ga misselijk worden als ik “ De Kloot “ zie.   

Nicole : Zijt content dat ons Vera zo ‘n rijke schoonouders heeft.. Ze hebben hunne 

bouwgrond wel van hen gekregen éh.  

Achiel : En ik heb hun huis, na mijn uren, gratis en voor niks,  met deze twee handen 

rechtgezet. IK!! IK éh, helemaal alleen! 

Toon :  Zolang als mijn rug het toeliet heb ik de mortel gemaakt, Achiel. 

Achiel : Dat is waar ja ..Ene keer en toen zat ge al met het verschot. 

Toon : Ik heb mijn best gedaan.  Het enige wat den apotheker gedaan heeft is uw werk 

komen controleren.  

Achiel: Speciaal daarvoor had hij een waterpas en een schietlood gekocht en kwam hij elke  

zondagvoormiddag  kijken of de muren wel recht stonden!!  (gedreven) IK éh, IK, ik heb 

honderden, wat zeg ik, duizenden  muren recht, rechtgezet!! Kaarsrecht.  

Greg:  ( geamuseerd) Apothekers dat zijn perfectionisten pa. 
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Achiel : Ne jan mijn kloten is het ja. 

Nicole : Achiel! Gij hebt iets tegen rijke mensen. 

Achiel : Ik heb niks tegen rijke mensen. Fatna en Mehmet onze Turkse buren hebben ook 9 

vakantieappartementen in Turkije, maar die mensen stoefen niet. Dat zijn gewoon simpel 

mensen gebleven.  Maar de familie De Kloot met hun geblaas daar word ik mottig van.  

Toon : Houdt ze toch maar een beetje te vriend .Als ge in de zomer de Mont Ventoux wilt 

beklimmen kan hij u misschien wat straffe pillen meegeven. 

Achiel : Ik heb De Kloot zijne brol niet nodig! Ik koers zuiver.  

Nicole : (de gsm van Nicole rinkelt ) Ja , Verake , ja, ja onze pa éh, ge kent hem , een echte 

taffelaar. 

Achiel : Voilà, en van die opmerkingen zal ik weer heel de avond moeten incasseren. Maar ze 

moeten niet denken dat ik me laat doen.. 

Nicole : (tegen Achiel) Maar zwijg nu eens even zagenvent. 

Achiel :  Ja schat. 

Nicole :  (in gsm) Goed kind we zijn er binnen 5 minuten. (gsm weg) Kom Achiel ons Vera 

zegt dat haar schoonouders al aan het aperitieven zijn. 

Toon: Dan maar rap Achiel anders is de fles Porto leeg.  

Achiel : Moet ik echt meegaan? Mijn kin doet echt pijn zullen. 

Nicole : Voor mij op Achiel. (tegen bompa ) En gij … 

Toon :  …kamer ontsmetten, met Dettol.. Nu?  

Nicole : Ja.. Nu!! Tot straks. ( samen met Achiel af) 

Greg :  (roept hen nog na) U niet laten doen éh pake.  

Toon : (naar vestiaire) Ze zijn weg.  

Carla :  (Laat zich zien) Amai dat was spannend. 

Nicole : ( komt terug binnen zegt tegen Greg.. terwijl Toon onbeholpen Carla achter de 

jassen duwt) En houdt die met zijne blauwe plastron wat in het oog, want ik ben er niet 

gerust in. (terug weg) 

Toon : Amai. 

Greg :  Wacht nu tot ze echt weg zijn. (we horen een auto starten en wegrijden) Nu zijt ge 

veilig. Vlug de buitenlamp aandoen. ( gaat even de keuken in en komt terug.) Voilà. 

Toon :  (helpt Carla tussen de jassen uit)  Kom maar Carla we zijn een tijdje op ons gemak. 

Even van de doorstane emoties bekomen. ( gaat zitten) 

Carla : ( komt uit de vestiaire) Niks bekomen, we gaan samen uwe vuilbak opruimen! 

Toon :  (staat terug recht) Nee, nee Carla , nee ,dat ga ik alleen doen. 
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Carla :  Is het zo erg dat ik uw stort niet mag zien? 

Toon :  Bijlange niet, mijn schoondochter overdrijft.  

Carla :   ( geamuseerd) Ik denk het niet, loebas. 

Toon :  Klapt gij maar wat met onze Greg , ik ga NU mijn kamer opruimen. ( gaat naar de 

keuken) 

Greg :   De slaapkamers zijn boven bompa. 

Toon :   Ik moet Javel, Dettol,  een paar vuilzakken en een stijvenborstel hebben. (af keuken) 

Greg :   (roept hem geamuseerd na) Zoudt ge de hogedrukreiniger ook niet meebrengen? 

Carla :    Amai.  

Greg :    Ja , ’t is soms erg gesteld met het zwerfvuil op zijn kamer. 

Toon : (komt uit de keuken met bus Javel een grote wasmand een rol vuilniszakken en een 

stijvenborstel) Klaarlichte dag en het buitenlicht was aan, ik heb het uitgedaan. 

Greg :   Oei. 

Toon :  Het zal vlug gebeurd zijn. (trap op naar de slaapkamers) 

Carla :     Doe het grondig, want ik kom controleren.( gaat op de trap ) Zal ik anders komen 

helpen? 

Toon :   (off) Nee, nee geef me  vijf minuten en alles is in orde. 

Carla :   Vijf minuten!!? 

Greg :   ( geamuseerd)Het is algemeen geweten dat mannen veel sneller kuisen dan 

vrouwen.  

Carla  :  (loopt even de trap op)  Maar het moet wel proper zijn éh.    

Greg :   ( doet het buitenlicht vlug terug aan in de keuken) Voilà licht aan. 

Carla :     (komt van de trap) Is hij echt zo slordig?  

Greg :    Euh..ja ..maar op zijn eigen is hij proper zullen. 

Carla :    Dat dacht ik eigenlijk ook. 

Greg :     En ziet gij het zo een beetje zitten met hem ? 

Carla :     Het is ne lieve. 

Greg   :   Dat klopt, het is mijne peter en ik heb naar het schijnt veel van hem weg. 

Carla :       Ook zo slordig? 

Greg  :   Nee, nee dat niet , ook zo lief madame. 

Carla :    Zeg maar Carla zullen.  
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Greg   :   ( geamuseerd) Allee Carla ,en ge hebt de bompa dus leren kennen op een 

vrijgezellenbal?  

Carla :      In de Lorca, het klikte onmiddellijk tussen ons twee. 

Greg :      En die 19 jaar  leeftijdsverschil ?  

Carla :      Geen probleem.. Hebt gij uwe bompa al eens zien dansen , tango, walsen, boogie, 

twisten , rock en roll !!  

Greg :   Vroeger wel, maar spijtig genoeg kan hij dat niet meer met zijne slechte rug .  

Carla  : Ik wist niet dat hij een slechte rug had?  

Greg :  Amai nog niet, helemaal kapot , hij ziet er echt van af. 

Carla :  Dat begrijp ik niet . Als ge hem in de Lorca  bezig ziet. Ja watte.  

Greg :   Aan de toog zeker, Trippel drinken? 

Carla :  Dat ook ja , maar meestal staat hij op de dansvloer.  Boogie Boy noemen ze hem in 

de Lorca. 

Greg   :  Onze bompa,  boogie dansen!!? 

Carla :   Als hij boogie danst krijgt hij applaus van heel de zaal. Ge moet eens op YouTube 

kijken .. “ Boogie boy Lorca” Daar staan filmpjes op. 

Greg :  Serieus? ( zoekt op Pc) 

Mehmet : (komt binnen via de keuken) Helaba, zeg Greg de licht van de buitenlamp branden 

nog, ik heb ze uit geknipperd.  

Greg :  Ja maar… 

Mehmet : Electriek  met “Truttel taks boom” duur tegenwoordig. 

Greg :    Ja Mehmet. 

Carla :  ( bij laptop) Kijk dat is  boogie boy in volle actie. 

Mehmet : ( komt nieuwsgierig verder) Wie is bougie boy ?  

Carla :  Hier, kijk. ( we horen de muziek van een stevige boogie) 

Mehmet : ( kijkt ook naar het filmpje)  Is dat  bompi Toon !!? Amai..Pas toch op met oe rug 

Toon. (brabbelt wat Turks.)  

Carla : En dat vrouwtje dat hij daar rondzwiert , dat ben ik. 

Mehmet : Amai, oei oei .  

Carla :   ( tegen Mehmet ) Kijk maar eens op YouTube,  onder de naam ”  Boogie boy Lorca” 

Mehmet : Zyoutube ..Bougie Boy?  

Greg :     Boogie , met twee o ’s Mehmet. 



19 
 

Mehmet :  Boogie..Boogie boy…Ik ga direct tegen mijn madam zeggen. Bougie met twee 

oooo.(gaat af via keuken, komt terug) Zjoutube met één o?  

Carla : Inderdaad! ( Mehmet af)  

Greg :  Allee met een beetje meeval gaat onze bompa de turken boogie leren dansen. 

Carla : Ja. 

Greg : Amai.. Nu begrijp ik dat bompa elke maandagvoormiddag naar de kinesist  gaat, die 

mens moet na zo een weekend geradbraakt zijn.  

Carla : ( geamuseerd) Kinesist?  ’s Maandagsvoormiddag komt hij zich bij mij thuis laten 

masseren. 

Greg : Potverdorie, de geniepigaard. 

Carla :  (geamuseerd) Hij en zijn knoken hebben het dan nodig. Zegt hij. 

Greg :  Dat zal wel . Als ons ma hem vraagt om de patatten te schillen heeft hij al pijn in zijne 

rug.  

Toon : (off) Greg kom eens.  

Greg :  ( zet filmpje af)  Wat scheelt er bompa?  

Toon :  (komt op de trap met stijvenborstel) Kunt gij me die vuilzakken en die wasmand eens 

naar onder dragen. Ik ben bang dat ik anders mijne rug forceer. 

Greg :  En dat zou spijtig zijn, dan kunt ge morgen niet gaan dansen.. Boogie Boy! ( gaat naar 

boven)  

Toon :  ( tegen Carla) Allee nu, komt hij ook in de Lorca? 

Carla :    Dat weet ik niet. 

Toon :  Hoe weet hij anders dat ze Boogie Boy tegen mij zeggen? 

Carla : Ik zou het niet weten, maar via facebook en YouTube  komt ge tegenwoordig alles aan 

de weet.  

(De deurbel gaat)  

Toon : (roept naar boven) Greg , er wordt gebeld. 

Greg : (Komt naar onder, draagt twee volle vuilniszakken.. ondertussen gaat de bel nog eens)  

Toon :  De bel Greg  , de bel. Wat moeten we doen? 

Greg :   Euh…Niks. (gaat naar de hal.) 

Toon :  We gaan geen risico’s nemen, kom de vestiaire  in.  (Toon en Carla verbergen zich in 

vestiaire, neemt de stijvenborstel mee, Greg gaat af in de hal.)  

Greg :  ( off) Ah gij zijt het. 

Sofie  :  (off) Ja schat , hadt ge iemand anders verwacht? 
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Greg   : (off) Nee, nee.  

Achiel  : ‘ t Is Sofieke onze Greg zijn lief.(en verbergt zich terug)  

(Sofie en Greg komen de living binnen) 

Sofie :  Alles oké? 

Greg : Ja zullen. Waarom? 

Sofie :  De buitenlamp, dat was precies een knipperlicht.. Aan, uit ..aan, uit.. Ik durfde niet 

komen. 

 ( de borstel valt uit de vestiaire) 

Sofie :  (schrikt) Oei, wat is dat? 

Greg :  Euh… 

Toon : ( steekt zijn hoofd naar voor) Surprise!! 

Sofie :  Ah Toon zijt ge verstoppertje aan het spelen. Mag ik meedoen?  

 Toon :   (komt samen met Carla tevoorschijn) Daar zie Sofieke ons buurmeisje.  

Carla  :  Dag Sofieke. 

Sofie :   Tante Carla !!? Ook verstoppertje aan het spelen? 

Greg :   Kent gij mekaar? 

Sofie :  Natuurlijk, da’s tante Carla.  

Toon :  Carla Goegebuur, de zuster van Gerda Goegebuur, Sofie haar mama. Straf éh? 

Greg :   Heel straf.  

Sofie :   En wat brengt u naar hier tante Carla?  

Toon :  Ik volg les bij uw tante.. dansles .. euh... 

Sofie :  (geamuseerd) In de vestiaire? 

Toon :   (geamuseerd)  Ja euh, om tango te dansen hebt ge niet veel plaats nodig éh. 

Sofie : Tango?  

Toon :  Tango, op ene plavei dat lukt nog juist. ik moet voorzichtig zijn met mijn rug.   ( tegen 

Sofie) En gij komt..? 

Greg :  … mij helpen bij het opstellen van de internaatquiz . 

Toon : Helpen met de quiz ?  

Greg : Ja, quiz.   

Toon : Stop nu toch met die flauwe quiz.. Hebt gij als verliefd koppeltje niks beters te doen?  

Greg :  Euh..  
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Toon :  Greg , dat gij en Sofieke een verliefd koppel zijt weet ik al heel lang.  

Carla :  Ik ook. 

Greg  :  Serieus? Hoe weet gij dat?  

Carla :  Dat zie ik, dat ruik ik, dat voel ik,  en uw ma heeft het mij verteld.  

Toon :  Vooruit met de geit.. Binnen een paar uren zijn uw ma en  pa terug thuis. En als ons 

Nicole, Sofie de dochter van Gerda Goegebuur hier ziet, is het weer ambras.  

Carla :  Die ruzie tussen Gerda en Nicole zou toch eens bijgelegd moeten worden? 

Sofie :  Schelden op elkaar doen ze niet meer, maar praten ook niet. ’t Is tegenwoordig 

koude oorlog. 

Greg : En we weten nog altijd niet waarom ze ambras hebben? 

Toon :  Dat moet ge u nu niet aantrekken. Geniet nu, want voordat ge het weet gaat de bel 

en is onze speeltijd voorbij. 

Carla :  Zullen we uw slaapkamer eens controleren Toontje? 

Toon :  Goed idee ik moet alleen nog proper lakens leggen, en dan… ( gaan beiden de trap 

op) 

Greg : Zijt voorzichtig met uwe rug “Boogie Boy”. 

Toon :  Ik moet niet meer voorzichtig zijn.. En gij, laat u ook maar eens goed gaan. 

Doek 
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Tweede bedrijf. 

( een uur later)  

Greg : (Greg komt uit de keuken, doet zijn T shirt aan.) Amai.. dat was.. amai..( roept nog 

naar achter) Sofieke is zie u graag!! 

Sofie : (off) Dat heb ik zojuist wel gemerkt schatteke. 

Greg :  (roept naar achter) Zie dat ge niks laat liggen in de badkamer. Ik zou niet graag 

hebben dat ons ma.. 

Sofie : ( komt uit de keuken, haar haren steken omhoog.) Het wordt toch stilaan tijd dat uw 

ma weet dat wij.. 

Greg : Misschien wel. 

Sofie : Niks misschien.. Mijn ouders weten het en ze vinden het oké. Dus! ( Gaat op de 

canapé zitten.) Wij kunnen er toch niet aandoen dat onze moeders ambras hebben. (Greg 

komt naast haar zitten en kust Sofie.) 

Greg :  Da’s waar ik ga het tegen ons ma zeggen.. (geamuseerd) Amai , als onze pa het moest 

weten.. 

Sofie : Wat dan? 

Greg :  (geamuseerd) Hij zou content zijn dat ik eens van de grond ben geweest. 

Sofie : ( geamuseerd) Hij moest eens weten hoeveel vlieguren wij samen al hebben.(ze 

kussen elkaar.)   

Mehmet : (komt stil en ongezien binnen uit de keuken, heeft een bord afgedekt met folie bij 

en blijft achter staan en kijkt geamuseerd naar het koppeltje)  

Greg : Waar hebt gij zo goed leren kussen? 

Sofie : (plagend) Ik heb in mijn jeugd een goede kusleraar gehad.  

Greg  : Wie dan wel?  

Sofie :    (plagend) Op mijn 14de  was ik verliefd op Nadir onze Turkse buurjongen. 

Mehmet : (trekt grote ogen.)  

Greg  :   Maar ge kondt hem niet krijgen. 

Sofie  :  (plagend) Gemakkelijk. En als ik toen geweten had dat  Mehmet, zijn vader   in die 

tijd 5 vakantieappartementen had in Turkije, had ik het nooit uitgemaakt. 

Greg : Zég!  

Sofie : (plagend) Nadir heeft tegenwoordig ook al een juwelenwinkel en drie souvenirwinkels 

aan de Turkse Riviera. 

Greg :  Souvenirwinkeltjes van 3 vierkante meter groot waar hij wat schepjes en postkaarten 

verkoopt. 
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Sofie : (plagend)  Ik had een madame kunnen zijn. Maar gij bleef mij maar achterna lopen , 

en uiteindelijk hebt gij gewonnen. 

Greg : Spijt van? 

Sofie : (plagend) Dat weet ik nog niet. Nadir kuste geweldig.  

Greg :  Ik toch ook. Of niet?  

Sofie :   (plagend) Ja nu wel , Nadir heeft het mij geleerd en ik heb het u geleerd, gij kust nu 

als een echte Turk.( knuffelen elkaar)  

Greg :  Turken kussen niks beter. 

Mehmet : Dat zal nog nie!! Oei.   

Sofie en Greg : (schrikken en staan recht)  

Greg :   Wat staat gij daar te doen Mehmet? 

Mehmet : Oh , deur was open, mijne madame heeft Turkse koek gebakt. Hier ne schotel 

voor de gebuur. Vers uit de stoof. 

Greg :  Merci Mehmet. (wil Mehmet buiten)  Tot ziens Mehmet.. Dag Mehmet.  

Mehmet : ( geeft bord aan Greg) Laat het smaken.( wil weg gaan.. geamuseerd) Ah ja Fieke, 

ik heb ondertussen 9 appartement en mijne Nadir heeft al drie juwelen-bazar ,  twee 

tapijtshops, twee kebabzaak ,en vijf souvenirwinkels. (wil af gaan)  

Sofie : (plagend) Wacht eens even Mehmet. Heeft Nadir nog altijd hetzelfde gsm nummer ? 

Mehmet :  Ja, ja. 0090… 

Sofie :   (onderbreekt hem) Als hij nog hetzelfde heeft is het oké, die heb ik nog in mijne gsm 

staan. 

Greg : Ja maar…  

Mehmet : (geamuseerd) Gij hadt madame kunnen zijn Fieke.  

Sofie :  Ik weet het Mehmet ik had een schoonvader kunnen hebben met 9 appartementen 

..Spijtig.  

Mehmet : Eigenschuld, kamelenbult. 

Sofie : Dus alles oké met de Nadir? 

Mehmet : Ja, ja heeft ne madame en al vier kindjes. Mehmet 7jaar, Aadil 6, Ismet 5 en 

Aysum 3. Nummer vijf is op de komst. (gaat af) 

Sofie : Amai!   

Greg   :  (plagend) Ja schat, ge hadt nu in Turkije met een dik buikje kunnen rondlopen , 

terwijl er vier klein schattige Turkjes aan uwe boerka zouden hangen . Toch spijtig éh?  

Sofie :  Ja watte.  Zou hij hier allang gestaan hebben? 
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Greg :  (voelt aan de koekjes) Volgens mij wel. Normaal brengt hij de koekjes  als ze nog heel 

warm zijn, deze zijn al serieus afgekoeld. 

Sofie :  Oei. 

Greg :  En geef me uwe gsm eens ,dan kan ik de nummer van Nadir wissen. Gij maakt me wel 

jaloers zullen. 

Sofie :  Zijt maar gerust Gregje De Vos.. (neemt hem vast) Ik eet liever bloemkool in melksaus 

dan schapenvleeskebab met groenenpepers.  En ik kus liever zonder looksmaak . ( kussen  

elkaar)   

Toon :  (komt op de trap met grote plastiekzak) Oei, hier hebben ze nog niet gedaan. Ik zal 

seffens nog eens terugkomen.( wil terug naar boven)  

Greg :  (hebben elkaar losgelaten) ’t Is oké bompa. 

Toon :  Zeker van? Ge hebt toch niks overgeslagen éh? 

Sofie :   (geamuseerd) Niks,  Toon niks.  

Greg :    Boven ook alles oké? 

 Toon  : Geen tijd gehad om onze “tango” te oefenen. Carla heeft alles nog eens opnieuw 

gekuist. En ontsmet met Dettol.  

Carla : (komt van de trap) ’ t Was nodig meneer De Vos. 

Mehmet : (op uit de keuken) Zeg Fieke, Fatna ,mijne madame zegt dat Nadir andere gsm 

nummer heeft.. ( geeft haar een briefje) Hier staat nummer op en zijne emailadres.  

Greg :  Kom geef dat maar aan mij Mehmet.(neemt het briefje)  

Sofie :  ( tegen Carla) Ne jaloerse man, da’s toch schattig éh tante Carla?  

Carla :  Heerlijk.  

Mehmet : Ik moest ook van mijne madame zeggen dat zij volgende week zaterdag ne 

Tupperparty gaat maken. Uitnodiging volgt.  

Sofie :  Ge bedoeld een Tupperwareparty ? 

Mehmet : Plastiekendoossamenkomst, ja . Tot seffens.. ( af via de keuken)    

Toon :  (denkt na) Nu weet ik het weer. Toen is de ruzie tussen Nicole eb Gerda begonnen. 

Ja, nu weet ik het weer.  Hier in huis, tijdens een Tupperwareparty!! 

 Carla   :  Hoe kunt ge nu ruzie krijgen tijdens een Tupperwareparty?  

Toon :  (denkt na) Nee ik ben mis , het was tijdens een demonstratie van kastrollen en 

pannen, waar ge zonder vet of boter kondt in bakken. Toen is de vlam in de pan geslagen 

tussen die twee. 

Sofie :  Vertel Toon.  

Toon :  Als ge wilt afvallen , een slank figuurtje wilt krijgen, het ideale lijntje om iedere man 

te behagen, de bekoorlijke blikken van de mannen over uw slanke , strakke dijen wilt laten 
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gaan. De George Cloony ’s en de Brad Pitt ‘s van deze wereld wilt laten smelten van 

verlangen…en.. 

Carla :  Amai gij kunt het nogal gezegd krijgen Toontje. 

Toon :  Dat zijn de woorden van die kastrollenverkoper. Die kerel kon klappen, amai…Als ge 

met deze potten ,zonder vet en boter kookt en bakt  , wordt Heidi Klum jaloers  op uw 

figuurtje, en Herman Brusselmans en Gert Verhulst vragen u om je vriendin te worden.. op 

facebook. Klappen ,klappen die gast kon klappen!! Een kwartier aan een stuk om de 

vrouwen te overtuigen.  

Greg : En is het gelukt? 

Toon :  Ons Nicole zei toen. “Mijn figuurtje heeft die potten  niet nodig , maar voor  mijn 

buurvrouw Gerda zou dat minder vet de ideale oplossen zijn om van haar dikke streep een 

fatsoenlijk lijntje te maken.”  Dat zei ze!  

Sofie :  (lachend) Zei ze dat?  

Toon :  Dat zei ze tegen uw ma.  En het spel zat op de wagen. Het één woord bracht het 

andere mee , met als gevolg dat ze toen zoveel tegen elkaar gezegd hebben dat ze nu al 7 

jaar niet meer tegen elkaar klappen.  

Carla :  En na al die jaren is die ruzie nog niet bijgelegd? 

Toon :  Bij de kleinste frivoliteiten zit het er weer tegen.   

Carla :  Futiliteiten. 

Toon : Wel ja , onnozelheden.  

Sofie : (geamuseerd) Ons ma hare tuinkabouter stond volgens Nicole met een half voetje 

over de scheidingslijn en ’t was ambras.  

Greg : (geamuseerd) Volgens uw ma zorgde ons ma hare kanarievogel voor geluidsoverlast 

en haar bloemenperkje voor geurhinder. 

Toon  : Ja maar die  pisbloemen stonken ook echt zullen.  

Sofie :  Onze pa mag niet meer tegen Achiel praten. 

Toon :  (geamuseerd)  En toch zijn ze vandaag samen, zonder dat de vrouwen het weten, 

honderd kilometer gaan fietsen.  

Carla : Serieus?  

Sofie : Onze pa is zich aan het voorbereiden om de Mont Ventoux te beklimmen. 

Greg :   Samen met onze pa . 

Carla :  Samen de Ventoux beklimmen, en Gerda en Nicole weten dat niet? 

Sofie : Ja wel,  maar niet dat ze dat samen doen. 

Carla : De Ventoux beklimmen.. ja dat is tegenwoordig in de mode . 
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Greg :  Ik zou eigenlijk willen dat die twee mannen iets origineler zouden doen. Iets dat de 

eerste bladzijde van de gazet haalt. 

Mehmet : ( Komt binnen via de keuken.) Helaba. 

Greg :  Daar is die van de Turkse gemeenschap weer.  

Sofie :  Wat nieuws Mehmet?  

Mehmet :  Mijne madame  hebt  bompi zijne filmpjes op de  facebook gezet. Onze familie 

hier in de België , in de Duitsland , in de Turkije  én mijne vrienden van de ziekenkas hebben 

het al 26 keer gedeeld . 

Toon :  Waar heeft meneer Mehmet Ösdimir het eigenlijk over?  

Greg :  Nu legt gij het maar uit Mehmet. 

Mehmet : Mijne madame heeft Bougie Boy op de facebook gezet. Heeft op ne uur al 304 

like’ s gekrijgt.  

Toon :  (steekt zijn duim omhoog) Amai! 

Carla :  Via facebook heeft de halve wereld het dus al gezien?  

Toon :  Da’s geweldig, eindelijk kan ik eens uitpakken met mijn danstalent. Hollywood here I 

com!! Schuif John Travolta aan de kant en doe het maar met Boogie Boy…Toontje De Vos.   

Greg  :  Ge vindt het dus niet erg?  

Toon  :  Maar nee gij, ik vind het…. ( denkt na) Jawel!! Dju, ik vind het heel erg !! Ons Nicole 

zit ook op facebook, als die het gaat zien, zal ik hier mijn huishoudelijke klusjes ook wel 

voorgeschoteld krijgen.  

Sofie :  Uwe rug gaat vlug genezen zijn boogie bompa.  

Carla :  Dat vind ik niet meer dan normaal. Profiteur , uw schoondochter zo voor de gek 

houden.  

Toon :  Ja maar pas op,  mijne rug doet soms echt pijn zullen.  

Mehmet: (jammerend) Mijne rug doet van voor én van achter pijn Toon, daarom ik op 

ziekenkas. Amai, nog niet. Hey ikke 66 % invalide, zulle!!  Viele , viele pijn.   

Sofie : (kijkt nog naar de laptop) Ik zie hier juist dat Vera, uw kleindochter het filmpje ook  

heeft gedeeld.  

Toon :  Vera?  

Sofie :  En ze schrijft er bij “ En dit is mijne swingende bompa van 75, gelukkig is zijn rug weer 

genezen. Ik ben fier op hem.”  

Toon :  Ze heeft dat filmpje dus al gezien!!? 

Greg :  (plagend) A ja bompa. En waarschijnlijk heeft ons ma het ook al gezien.  

Toon :  Dju dedju,  Mehmet wat hebt ge allemaal aangevangen, jong?  
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Mehmet : Hey, niet mijne schuld, mijne madame heeft filmpje gezet éh.  

Sofie : ( zet de muziek van het filmpje harder, we horen een goed boogie nummer..)  Amai 

Toon, amai, wat een tempo. 

Toon :  Ja maar toen had ik wel op voorhand  ne straffe pijnstiller genomen zullen.  

Carla :  Serieus? 

Toon : Ja ja Neurofen 400. Dan voel ik die ellendige pijn in mijne rug.. euh minder. 

Mehmet : Ikke pak Neurofen 800. 

Carla :  Niks Neurofen Toontje. ( geamuseerd tegen de anderen) Dit filmpje werd 

opgenomen na zijne 4 de Westmaal Trippel .   

Toon :  (geamuseerd) Ja natuurlijk trippel, om die  Neurofen door te slikken.. (Toon komt in 

beweging .)  

Mehmet : Allee bompi , vooruit met de schaap, geef ne keer van de kalkoen. 

Toon :  ( tegen Mehmet) Luister Mehmet ik ga het nog ene keer zeggen. Het is , vooruit met 

de geit en geef ne keer katoen. 

Mehmet : Just!  

Sofie :  ( zet de muziek nog harder.)  

( Toon en Carla dansen boogie.)   

( De andere applaudisseren en moedigen aan,  Greg en Sofie omhelzen elkaar en kussen.)  

Nicole :  ( De keukendeur gaat open en Nicole , gevolgd door Achiel komt binnen , ze worden 

niet onmiddellijk gezien, ze kijken even naar het kussende en dansende koppel en roept.) Als 

de kat van huis is.. 

Toon : Spelen de …(stopt met dansen) Dedju, de speeltijd is al voorbij.  

Mehmet : ( zet muziek stil.)  

Nicole :  Wat is me dat hier allemaal!! ? 

Greg :  ( laat Sofie los) Zijt ge al thuis make? 

Nicole : Ja, en precies niks te vroeg!!  

Achiel :  ( vriendelijk) Daar zie, ons buurmeisje Sofieke , het doet mij plezier dat gij hier….  

Nicole :  (onderbreekt hem ) Zwijgen Achiel, gij hebt vanavond al genoeg onzin vertelt.  

Achiel :  Ja maar die apotheker met zijn gestoef over zijne nieuwe smartphone en mij maar 

uitlachen met mijne oude gsm.  

Nicole : Zwijgen!!  

Achiel :  Hij vond die  pleister op mijn kin oooh zo grappig.. 

Nicole :  Achiel!! 
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Achiel  :  Ik zeg niks meer.   

Greg :     Make , ik , euh wij.. luister eens make … 

Nicole :  Seffens.. ( tegen Carla) En gij Carla Goegebuur, wat komt gij hier doen?  

Toon :   Ze kwam lotjes van ziekenzorg verkopen en…. 

Carla :   Da’s niet waar. (terzijde tegen Toon) Nu hebt ge de kans , zeg de waarheid. 

Nicole : Die wil ik horen, de waarheid.  ( tegen Toon) Wel Toon De Vos, onze “YouTube 

Boogie boy “, hoe is het met uwe rug ? 

Toon : Goed wicht,  goed , ik moet zeggen als ik om de twee uren een Neurofen 1200 

inneem lukt het geweldig . Goeie pilletjes.  

Nicole : Neurofen 1200 die bestaan niet. 

Toon :  Nee?  Nee natuurlijk niet,  maar ik neem er drie van 400.  

Nicole : ( tegen Toon) Begin ze dan al maar te nemen, want gij gaat morgen de kelder 

opruimen ,de inrit borstelen , en de auto wassen , vanbinnen en vanbuiten !  

Mehmet:  (geamuseerd)En als ge dan toch aan de werk zijt  kunt ge  misschien  de gras -zon 

scheren en knippen. 

Nicole : Klep dicht Ösdimir!! 

Achiel :   (geamuseerd)  En de banden van mijn Nicoleke hare fiets oppompen . 

Nicole : ( tegen Achiel) Nee Achiel dat gaat gij doen, dat heb ik u trouwens  al 27 keer 

gevraagd. 

Achiel :  Ja schat.  

Nicole : Profiteur! 

Mehmet : ( terzijde tegen Achiel) Niks van aantrekken Chiel. Profiteur, dat zeggen ze al jaren 

tegen mij. 

Nicole : ( tegen Toon en Achiel) Dus ge weet wat u te doen staat?  

Toon : Ik weet niet of mijne rug dat allemaal aankan zulle.  

Achiel : Ik denk het wel boogie boy, ik denk het wel.  

Nicole : Zwijgen Achiel!! ( tegen Toon en Carla) Gij met u tweeën daar zitten.  

Toon : Ja maar ik heb mijn kamer gekuist en moet die vuilzakken nog naar achter dragen.  

Nicole : Daar! Zitten! ( Carla en Toon gaan zitten.. tegen Greg en Sofie) En gij daar. ( gaan 

zitten)  En gij naar huis Mehmet.. NU!  

Mehmet : Ja maar ik .. 

Nicole :  NU!!!  ( Mehmet snel af )  

Achiel :  (tegen Nicole) Dan zal  ik  NU de  banden van uwe fiets  gaan oppompen schat? 
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Nicole :  Zitten Achiel !! 

Achiel :  Maar… 

Nicole : Zitten Achiel, zwijgen Achiel  en luisteren Achiel!! .  

Achiel :  ( wijst een stoel aan.) Hier schat? (Achiel gaat zitten) 

 Nicole : ( wijst naar Toon en Carla) En nu vertelt gij mij alles. Ik wil alles weten..  Over U ..( 

wijst naar Greg en Sofie ) En over U?  

Toon :   Alles? 

Nicole : Pas op ik weet al veel maar ik wil alles weten..   Gij moogt beginnen Boogie Boy. Nu!! 

Ik luister. 

 

Doek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde bedrijf.  

( we zijn 14 dagen later.. Zaterdagnamiddag,  de vrouwen zijn bij de Turkse buren voor een 

Tupperwareparty . Toon is aan het stofzuigen,  Achiel is buiten het gras aan het maaien, Greg 

zit bij zijn laptop.)  

Greg :  (roept op Toon) Het zal wel proper zijn bompa!! 

Toon : ( zet stofzuiger stil) Wat zegt ge?  (we horen het grasmachine.) 

Greg  : Dat het proper is.  

Toon :  Uw ma komt mij controleren zullen. 

Greg :  Rust u maar even, vooraleer ge aan de afwas begint. 
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Toon :  Uwe ma houdt ons goed bezig, amai. De koer borstelen, stofzuigen ,andere lakens op 

mijn bed leggen, afwassen en patatten schillen waren mijn huishoudelijke klusjes voor 

vandaag. En dat ik nu echt pijn in mijne rug heb durf ik niet meer zeggen. (het grasmachine 

valt stil)  

Greg : (geamuseerd)  Ik zou er ook over zwijgen , want ze gaat u niet geloven boogie boy.  

Toon : Het is pertang waar.  

Achiel : (komt binnen via de keuken, in werkkledij) Is dat nu niet erg. Het is vandaag 

zaterdag, mijne vrijedag. (kijkt op zijn horloge) Vijf uren en 23 minuten heb ik vandaag in de 

hof gewerkt, op die tijd had ik 140 km gefietst. 

Toon : (geamuseerd) Morgen is ’t zondag ,dan fiets ge maar 280 km. 

Achiel : Morgen? Morgen moet ik met ons Nicole mee naar meneer en madam De Kloot. Ze 

geven een receptie voor hunne 35ste huwelijksverjaardag. 

Greg : Gezellig. 

Achiel : (Ironische)  Amai, geweldig , ik kijk al uit naar zijne nieuwe plastron.  

Greg : Ge gaat nooit klaar geraken om over 6 weken de Ventoux te beklimmen pa? 

Achiel : A nee, na dat gij tegen ons ma gezegd hebt dat Sofie hare pa soms mee gaat fietsen 

met mij en dat we van plan waren om samen de Ventoux te beklimmen heeft ze me zo aan 

den draai gehouden  dat ik  al 14 dagen niet meer op mijne fiets heb gezeten.  

Greg : Ik stond onder druk pa, want ons ma moest en wou alles weten. 

Toon : Ze ging tot op het bot jong. Tot op het bot éh!! 

Achiel : Maar nu ben ik de klos… Die rododendron achter in de hof heeft ze me vandaag al 

vierkeer laten verplaatsen. “Nee Achiel daar staat hij te veel in de zon”  Ik zet hem dus uit de 

zon.  “Nee Achiel daar niet, dat is te kort bij die berkenboom.. zet hem daar maar”.. en zo 

heb ik die viermaal verplant. En het is al begin juni . 

Toon :  Veel te laat om planten te verzetten. 

Achiel : Dat heb ik haar ook gezegd. Het enig wat ze zei was ,niet zagen Achiel, doen !!  

Greg: Met al dat werken in de hof zal uwe fysiek niet achteruit gegaan zijn.  

Achiel : Dat niet maar nu ben ik stik kapot. ( gaat in de zetel zitten) 

Toon : Ge moet niet gaan zitten, we moeten nog een grote afwas doen.  

Achiel : Jaag me niet op éh vader, jaag me niet op!! Ik heb nog niet gedaan in de hof. 

Greg :  Ik zal seffens wel helpen afwassen. 

Toon :  Seffens is Nicole terug van die “Tupperparty” bij Fatna en is onze afwas nog niet 

gedaan. 



31 
 

Greg : Komt wel in orde bompa..( kijkt op laptop.. geamuseerd) Kom hier maar eens kijken.  

Boogie Boy in de Lorca is op veertiendagen  al 1454 keer gedeeld en heeft al 99504 like ’s op 

facebook. 

Toon : Amai! Bijna aan de 100000.  

Achiel : Gij zijt stilaan een wereldster aan het worden makker.  

Toon :  Ik weet het , die van het Belang van Limburg (of andere krant) hebben al gebeld voor 

een interview.  

Achiel : Serieus? 

Toon : Ja echt,  en waarschijnlijk kom ik binnenkort op TV Limburg (of andere zender) in een 

programma over senioren “ Nooit te oud om jong te doen” .  

Achiel : (geamuseerd) Ge gaat ne manager moeten zoeken vader. 

Toon : (geamuseerd) Carla zal mijn zakelijke belangen wel waarnemen. Maar als ik hier nog 

lang het huishouden moet doen, word ik zo stijf als een plank en dan is het gedaan met 

boogie dansen.  

Greg : Ge zoudt meer moeten oefenen bompa. 

Toon : Dat weet ik maar mama Nicole chanteert mij. 

Greg : Allee gij. 

Toon : Ze zegt: Als ge nu niet doet wat ik zeg “Boogie Boy” dan kunt ge uw valies pakken en 

dan gaat ge maar in Brussel bij uw dochter wonen.  

Achiel : Ons  Nicole is geen gemakkelijke. 

Toon :  Vorig weekend ben ik samen met Carla naar de Lorca geweest en .. 

Greg : (onderbreekt hem)Geweldig.. Daar hebt ge u dan toch nog eens goed kunnen 

uitleven? 

Toon : Amai, nog niet. 

Achiel : ( geamuseerd) Uw ma is meegegaan.  

Greg :  (geamuseerd) Het is niet waar!   

Toon :  (knikt) Jawel.. Toen we daar aankwamen zei ze. “Als gij , bompa Boogie Boy ene voet 

op die dansvloer zet dan” .En ze wees.  

Greg :  Richting Brussel?  

Toon :  Voilà… Ik heb tegen mijn vrienden gezegd dat mijne voet verstuikt was en om tien 

uur waren we terug thuis, ik heb ene Westmaal en ene cola light mogen drinken. 

( Mehmet komt enthousiast binnen via de keuken) 

Mehmet : Tupperparty groot succes zullen, 14 madame zitten  in mijn living en zijn de Turkse 

koek aan het eten en appelthee aan het drinken.. 
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Achiel: En hoe zit het met Gerda de buurvrouw en ons Nicole? 

Mehmet : Ze hebben nog gene woord tegen elkaar gespreekt. 

Toon : Dat is een goed teken, dan hebben ze ook nog geen ruzie gemaakt. 

Achiel : Heeft ons Nicole al iets gekocht?  

Mehmet : Amai nog niet.. Als Gerda ne doosje koopt , koopt Colleke twee doosjes en dan 

zegt Gerda, geef mij er maar drie. Commerce draait prima. 

Toon : Heeft mijn Carlake  al veel doosjes gekocht?  

Mehmet : ( geamuseerd) Nee, niks doosje, wel zo ne drinkbeker met deksel en een teut aan. 

Da’s voor Toon zei ze , hopelijk gaat hij dan wat minder smodderen. Ha , ha..  

Toon : Zal ’t gaan ja!! 

Mehmet : Grapje bompi.  

Greg: Ga nog maar eens kijken en breng seffens maar verslag uit Mehmet. 

Mehmet : Ik wou seffens ne toerke met de koersvelo maken , anders wordt ik nooit goede 

koerskemel.  

Toon : Kemel zijt ge al Mehmet en de rest komt wel. 

Mehmet :  Merci. Maar ik wil nu mijne nieuwe bel proberen.. Gaat ge niet mee Chiel?  

Achiel : Nee Mehmet ik ga niet mee! Nee!! Dus!  Ga terug naar uwe Tupperwareharem en 

breng regelmatig verslag uit. Oké? 

Mehmet : Oké ikke ben dus vliegende supporter.. 

Greg : Vliegende reporter Mehmet. 

Mehmet : Dat ook ja , ik kom binnen vijf minuten terug. Kom eens kijken naar mijne bel 

Chiel. ( Achiel en Mehmet af via de keuken)  

Toon: Een drinkbeker met een teut aan, allee nu..  

Greg : Als ge daaruit trippel moet drinken da’s ook niks éh bompa?  

( we horen de fietsbel van Mehmet) 

Toon :  Amai ,precies ne wekker.  

Achiel : (komt lachend op) Een bel zo groot als een soepkom heeft hij op zijne koersfiets 

gezet.  

Greg : Mehmet op een koersfiets en Fatna die een Tupperwareparty  inricht, geweldig.   

Achiel : Ik ben eens benieuwd hoeveel plastiekendoosjes ons Nicole weer gaat bij hebben als 

ze thuis komt.  

Greg : Ik hoop veel, als Sofie en ik gaan samenwonen kunnen we die wel gebruiken. 

Toon : En hebt ge al een appartementje op het oog? 
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Greg : Dat niet ,maar nu mijn ouders op de hoogte zijn zal dat niet lang meer duren. 

Achiel : Nu ons Nicole  weet dat Sofie en gij een koppeltje zijt zal de vredespijp wel gerookt 

worden .  

Greg : Ik ben blij dat ik het heb gezegd. 

Toon : Ge hadt geen andere keus.. Keihard was Nicole. 

Achiel : ( geamuseerd) Mijn vrouwtje heeft haar roeping gemist, eigenlijk had ze bij de 

gerechtelijke politie moeten werken. Ondervragen kan ze, daar weet ik alles van.   

Greg : Heeft ons make nog iets gezegd over Sofie en mij ? 

Achiel : Weinig.. Maar ik heb de indruk dat ze er content mee is. Ze heeft vorige week, via 

Bol.com  kastrollen, handdoeken en een droogrek die in reclame stond gekocht. Allemaal 

voor uwe uitzet , denk ik. 

Greg : Een droogrek? Sofie haar mama heeft een droogkas voor ons gekocht. 

Achiel : (geamuseerd) Oei, oei.. Als ge dat tegen uw ma zegt zit ge binnenkort met drie 

droogkassen , want zij koopt er gegarandeerd dan twee voor u.  

Greg :  Allee onze huwelijksuitzet begint vorm te krijgen.  

Mehmet : (komt enthousiast binnen) Wilt ge nu eens iets weten, wilt ge nu.. 

Achiel : Zeg het Mehmet ..  

Mehmet : Colleke heeft tegen Gerda gezegd dat ze ne mooi kleedje aan heeft.  

Toon : Serieus, en wat heeft Gerda daarop geantwoord? 

Mehmet : Ze zei…Als ge zo een slank en strak modelletje hebt als ik, staan alle kleedjes u 

goed.  

Achiel : Oei, oei en toen was ’t ambras ! 

Mehmet : Maar  nee . Gerda zei toen.. Ik gebruik nog altijd mijn vettige ..vrije Mivebo 

kastrollen.  

Achiel : En toen?  

Mehmet : Die ga ik ook terug gebruiken zei Colleke.  

Toon :    Oei, oei het zal weer vetvrije magere smodderkost worden. 

Greg :       En verder? 

Mehmet :  Toen hebben ze … 

Achiel :     Gevochten? 

Mehmet : Nee elkaar ne knuffel gegeeft.  

Greg :         Het is niet waar!!  



34 
 

Mehmet : Ja waar.. En Colleke zei toen tegen Gerda : ” We moeten samen eens gaan 

shoppen,  da’s lang geleden. Ik zou  ook wat nieuwe kleedjes, rokjes , bloesjes en schoenen 

willen.”  

Achiel : Lap , daar gaat mijn congégeld! 

Mehmet : En als ze dan toch aan de shop waren zouden ze  koffie gaan drinken en eens over 

de kinderen brabbelen. 

Greg :   Is dat echt waar Mehmet?   

Mehmet: En hoe hun eerste kleinkind zou heten.. en wie “metere en petere” zou zijn.  

Achiel: ( tegen Greg geamuseerd)  Allee gast ge weet wat u te doen staat. Geen pil geen 

condooms … 

Toon :  (geamuseerd) …En niet meer zingend de kerk uitgaan.  

Greg :  Ja, ja. 

Toon : Haal de vlag uit de kast en hang ze buiten, als teken dat het vredesbestand vanaf 

vandaag in werking treed. 

Achiel : Ik hoop maar dat het staakt het vuren gerespecteerd wordt. 

Toon : ( geamuseerd tegen Greg) Maar Sofieke en gij moet u daar niks van aan trekken,  gij 

moet  kleinkindjes maken…Dus.. Presenteer geweer éh gast!! 

Greg :  Dat komt  in orde bompa. 

Mehmet: Nog altijd niet fietsen Chiel? 

Achiel : Nee Mehmet nee, ik moet mijn grasmachine nog kuisen.  

Mehmet : Oei, ja oké, dan ga ik mijne grasmachine nog ne keer melken. ( gaat weg via de 

keuken)  

Toon : ( geamuseerd) Onzen  Turk is nog zo stom niet, zijn schaap houdt er de gazon kort en 

hij krijgt er nog wol en melk voor terug.  

Achiel : Ik weet het , maar ons Nicole wil daar niet van weten.  

Toon : Ga uw grasmachine kuisen, dan kunnen we seffens gelijk afwassen.  

Achiel : Ja, ja .. En toch zal ik de Ventoux  dit jaar beklimmen. Dit jaar éh!! (gaat af)    

Greg :  Da’s zeker pa.  

Toon :  De Ventoux beklimmen, pas op dat is een heel prestatie maar iedereen doet dat toch 

tegenwoordig. 

Greg :  Voilà, ik ben van hetzelfde gedacht bompa. We moeten onze pa iets anders laten 

doen. 

Toon : Heel iets anders!! 

Greg :  Waar hij de eerste bladzijde van de gazet mee haalt!! 
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Toon : En op TV komt!!  

Greg :  Voilà!   

Toon :  En welke berg zou hij dan moeten beklimmen? 

Greg :  De Mont Ventoux! 

Toon :  De Mont Ventoux ? 

Greg  :  Maar niet met de fiets, maar te voet. 

Toon :  Te voet, da’s ook niks. 

Greg :   Ik heb een idee . Ge weet toch dat tijdens de tour de France, Tom Simpson op de 

flanken  van de Ventoux in elkaar is gestort? 

Toon :   In de 13de etappe, den 13de juli 1967.  

Greg :   Klopt. Dus luister, onze pa werkt in de bouw. 

Toon :  ( geamuseerd) En tegenwoordig na zijn uren in de hof.  

Greg :  Dus hij is goed getraind om met de kruiwagen de rijden. 

Toon : Wat wilt ge daar mee zeggen? 

Greg  :  We laten onze pa en Tuur mijn toekomstige schoonvader, op 13 juli onder aan de 

beklimming vertrekken met ne kruiwagen vol geraniums 

Toon :  Ja.. En die kruiwagen met geraniums… 

Greg : …Kruien ze tot aan het monument van Tom Simpson. Daar zetten we hun koersfietsen 

en dan kunnen ze het laatste stuk , 1,4 kilometer nog omhoog fietsen. 

 Toon : En wie het eerst boven is heeft gewonnen? 

Greg :  Dat is gewoonlijk zo éh bompa. 

Toon : En denkt gij dat uwe pa dat gaat doen? 

Greg :  Als ik hem dat vraag ,niet . Maar een vriend van mij is reporter bij “Het Belang van 

Limburg” (of andere krant) en die gaat onze pa over de streep trekken. Heel hun avontuur 

komt driedagen na elkaar met foto’s in de gazet.  

Toon : ( enthousiast) En in de Story en den Dag Allemaal. 

Greg : De buitenlandse pers en TV  zal daar opspringen.  

Toon : Geweldig.. het plantencentrum hier in ’t dorp zal wel voor  kruiwagens en de bloemen 

zorgen.  

Greg :  We zetten hun reclame op de kruiwagens. 

Toon :  Prima! 

Greg :  Gij vindt het dus een goed idee?  
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Toon :  Publicitair en uitstekend project.   

Greg :   Oké , ik bel naar Luc , mijne vriend van het Belang.. ( belt met GSM)  

Toon : En ik ga morgen naar plantencentrum “Tuinweelde”.. (of plaatselijke reclame.) 

Greg : ( in GSM) Hey Luc, ja met Greg.. Zeg als ge wilt moogt ge onze pa vandaag al bellen 

over ons Ventoux project. Ja binnen een paar minuten.. en overtuig hem éh!…Gij gaat dat 

kunnen Luc.. Ja..ja .. Ik bel u straks nog wel. Oké.   

Toon : Da’s geregeld ? 

Achiel : ( komt binnen) Wat is er geregeld ? 

Toon :  Euh…Dat Greg en ik gaan afwassen.  

Achiel : Allee merci.. Ik moet even gaan zitten, amai.  

Greg :  Rust gij u maar een beetje.( Toon en Greg af in de keuken)  

Achiel : (roept) Greg breng me eens een flesje bier! 

Greg : Ja pa.  

Achiel : ( gaat zitten in de zetel) Vierkeer heb ik die rododendron moeten verzetten. 

Vierkeer!  Ik hoop echt, echt, maar echt éh dat hij nu kapot gaat!! 

Greg : ( op met flesje bier) Voilà, een lekker koel pintje pake.  

Achiel : Merci.   

Greg: Laat het smaken.( af in de keuken)  

Achiel : ( zijn GSM rinkelt) Mijne GSM, ( haalt hem uit zijn zak) Dat is precies ne nummer die 

ik niet ken. .. Hallo, met Achiel De Vos.. ja. Wie ?  Het Belang van Limburg? Ja ja… In juli de 

Ventoux, samen met Tuur mijne buurman…ja natuurlijk met de fiets..  Hoe gij hebt een beter 

voorstel…Ja ik ben redelijk sterk in mijn armen.. ik werk in de bouw éh meneer…. 

Greg : (komt uit nieuwgierigheid in de keukendeur) Pa onze bompa zegt dat gij de tassen en 

borden moet komen wegzetten. 

Achiel : Stil, stil, ik ben bezig met een heel belangrijk gesprek. ( in GSM) Ja meneer.. Mijne 

rug? Die is redelijk oké ja.  

Greg : (richting keuken) Yes! 

 Toon : ( Komt ook in de keukendeur, tegen Greg.)  In plaats van te fietsen loopt hij volgende 

week met zijne kruiwagen, vol potgrond,  te voet naar Scherpenheuvel en terug, als training. 

Achiel : ( doet teken) Maar zwijg nu toch eens even. 

Toon :  Ja Greg zwijg eens. ( Greg en Toon af in de keuken, komen in de deur meeluisteren) 

Achiel : ( in GSM) Ja, nee, nee, ja natuurlijk.. Maandagavond halfzes, wel ja ik zal er zijn, ja 

dan kunnen we alles eens bespreken. Nee, nee dat is goed, ik breng Tuur mijne buurman 

mee. Prima tot maandag.( legt GSM weg) Da’s straf. (roept) Greg en bompa , kom eens.  
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Toon : ( vanuit de keuken) De afwas is nog niet gedaan.  

Achiel : ( staat recht) Ik heb groot nieuws, ne reporter van het Belang van Limburg heeft me 

juist gebeld. 

Toon en Greg : (komen met keukenhanddoek uit de keuken) Het Belang van Limburg?!! 

Greg : Waarom?  

Achiel :  Maandagavond hebben Tuur en ik een afspraak .  

Toon:  Op het Belang van Limburg ? Waarom? 

Achiel : Het ging over de Ventoux beklimmen op een originele manier. Er zou belangstelling 

zijn van VTM en.. 

Toon: (onderbreekt hem) Buitenlandse pers, De Story en Dag Allemaal... 

Achiel: Hoe weet gij dat? 

Toon : Euh… 

Greg :  Als er iets op de VTM komt , komt het ook in de boekjes éh pa.  

Achiel : Straf,  dat ze den Tuur en mij daarvoor vragen.  

Toon :  Da’s straf ja.  

Achiel : Allee Greg haal me nog een flesje bier. 

Greg  :  Gij ook een flesje bompa? ( gaat naar de keuken)  

Toon :  Wel ja we gaan drinken op Achiel zijn Ventoux avontuur. Het zal niet gemakkelijk zijn 

zullen Achiel , 20 kilometer met ne volle kruiwagen bergop lopen. 

Achiel : Hoe kruiwagen ,wat kruiwagen?  Daar is niks over gezegd. 

Toon :  Ah, ja ik dacht dat zo maar. 

Greg : (komt uit de keuken met 3 flesjes bier) Hier zie, laten we drinken, op , allee ja op ... 

Schol!  

Achiel : Schol!  

Nicole : ( komt binnen via  de keuken, de 3 mannen zitten in de zetel)  Is dat alles wat gij te 

doen hebt. De afwas is nog maar half gedaan. En gij Achiel, zet die rododendron toch maar 

terug op de plaats waar hij altijd gestaan heeft, dat is misschien nog het beste.  

Achiel : (blijft zitten) Ja maar Nicolleke wacht nu eens even, éh!! 

Nicole : Niks wachten!! Vooruit ge kunt dat vandaag nog doen, want ik zie dat ge uw 

werkkledij nog aan hebt.  

Achiel : (staat recht) Dus terug op de plaats waar hij eerst stond? Da’s zeker schat, da’s 

zeker. 

                                                       Doek 
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Vierde bedrijf  

 

( we zijn nu de 13 juli.. Achiel en Tuur beklimmen vandaag de Ventoux met de kruiwagen.. 

Mehmet gaat proberen met de fiets de beklimming te doen . De buren, familie en vrienden 

zijn met de bus naar de Ventoux om hen aan te moedigen. Bompa Toon en Carla zijn thuis 

gebleven.) 

( het is buiten snikheet)  

Carla : (zit in de canapé , drinkt een wit wijntje , leest  in de gazet en de radio speelt zacht.)  

“Vandaag de grote dag voor Achiel De Vos en Tuur Vranken.   Familie , vrienden en buren zijn 

ter plaatsen om onze twee helden naar de top van de Ventoux te schreeuwen… Ook hun 

Turkse buurman zal vandaag een poging doen om met zijn fiets  de Ventoux te bedwingen”… 

Ja , dat zou een hele prestatie zijn als Mehmet boven geraakt.     

Toon : (komt binnen, met een Westmaal Trippel ) Voilà schatje, ik heb Tuur zijn goudvissen 

en zijn kat, Kamiel Put zijne hond, Frans Fierens  zijn kiekens , Kristel Postelmans haar 

hamsters en Mehmet zijn schaap eten en drinken gegeven. En nu ga ik ervan genieten, ne 

goeie trippel drinken, met die 30 graden buiten gaat dat smaken.  

Carla : Dat denk ik ook Toontje? Kom hier maar naast me zitten.  

Toon : Maar goed dat wij niet met de supporters bus mee zijn naar de Ventoux of alle 

huisdieren van de straat waren omgekomen van den dorst.  

Carla : Als ge me nu nog een kusje geeft hebt ge uw goede daden voor vandaag gedaan 

zullen. 
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Toon : ( gaat langs Carla zitten geeft haar een kus) Hebt ge het artikel over de mannen al 

gelezen?  

Carla :  Er staat meer in over de sterke vrouwen die zogezegd achter hun sportmannen 

staan. 

Toon :  Ik weet het , maar de mannen zullen het vandaag toch zelf moeten doen. Hebben ze 

al iets gezegd op de radio?  

Carla :  Alleen iets over de  9 de rit van de tour.  

Toon : Ik ben benieuwd. Allee schol, op de goede afloop, hopelijk overleven ze het, want op 

de Ventoux is het ook snikheet. 

Carla : Schol! ( ze heffen het glas en drinken)  

( Op de radio…het vetgedrukte kan men best op band opnemen)   

Studioreporter: En dan schakelen we nu over maar onze reporter in de tour. 

Carla : Zet de radio eens wat luider. 

Toon : (zet de radio wat luider)  

Studioreporter:  Karel van op de motor ,het woord is aan u. 

Reporter op de moto : Van hieruit weinig nieuws, we zijn op 91 km van de aankomst en het 

peloton is precies ingedommeld onder de brandende zon. Waarschijnlijk zijn ze in 

gedachten reeds bezig met de rit van morgen. Morgen de 189 km lange rit vanuit 

Monpellier  met op het einde de loodzware beklimming van de Mont Ventoux. De Ventoux 

waar vandaag reeds duizenden wielerliefhebbers kamperen, wachtend  op de titanenstrijd 

die daar morgen ongetwijfeld zal losbarsten. En vandaag 13 juli, exact 50 jaar geleden( kan 

aangepast worden, Simpson overleed op 13 juli 1967)  werd deze mythische berg het fatale 

decor voor de wielerlegende, de Brit Tom Simpson. Op 1400 meter van de top storten hij in 

elkaar. En om deze trieste verjaardag te herdenken hebben twee Vlaamse vrienden iets 

origineel bedacht dat zeker onze aandacht verdiend. Daarom schakelen we nu over naar 

onze reporter ter plaatsen . Wat staat daar op de flanken van de Ventoux te gebeuren 

Freddy? Vertel het ons.   

( Wie de middelen heeft kan hier eventueel een filmpje maken en laten zien) 

Radioreporter Freddy: (enthousiast) Dit is geweldig, afgepeigerd  komen de twee vrienden 

Tuur en Achiel die deze morgen om zeven uur aan de voet van de berg zijn vertrokken, en 

dus nu reeds zeven uren onderweg zijn. Ze zijn kapot, leeg, na een beklimming van 20 km 

komen ze daar zij aan zij ,  niet met de fiets maar met een  kruiwagen vol met prachtige 

bloemen, die ze tot bij het monument van Tom Simpson brengen. Toch geweldig.   En daar 

komt dan hun Turkse buur Mehmet Ösdimir, met zijn fiets. Mehmet die 2 maanden 

geleden nog niet met een fiets kon rijden , worstelt zich luid aangemoedigd hijgend naar 

boven…  Er wordt gejuicht , omhelst, wat een passie. Even proberen door de menigte te 

geraken om tot bij één van onze helden te komen.  

Toon : Nu gaan we het horen. 
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Radioreporter: Meneer De Vos, meneer De Vos…Hebt u even…? 

Achiel : (hijgend) Zeg maar Achiel zullen.  

Radioreporter : En hoe voelt ge u Achiel?  

Achiel :  Leeg, kapot ,mijn armen zijn 10 cm langer geworden maar ik ben content, ik zou 

wel kunnen  janken, en.. 

Nicole : (onderbreekt hem)Kom Achiel niet flauw doen, laat mij eens iets zeggen ..Hier eet 

maar een banaan.  Wel ik ga u dit zeggen meneer.. Ik ben fier op mijn ventje. Maar ik moet 

zeggen ik heb hem dan ook goed voorbereidt en verzorgd. Zijn voeding aangepast, vetvrij 

gekookt en gebakken in de pannen van MIVEBO ,MIVEBO wil zeggen minder vet en boter. 

Carla : Nu is ze ook nog reclame aan het maken voor haar kastrollen.  

Nicole : Mivebo dé braadpan van de sportman zou ik zo zeggen. 

Reporter Freddy : Ja maar… 

Nicole:  (praat gedreven verder) Gij als sportreporter zou dit toch moeten weten, achter 

iedere goede sportman staat een geweldige, sterke vrouw… Gij hebt niet te klagen éh 

Achiel? 

Achiel : Nee, nee Nicoleke ge zijt een sterke vrouw, ja. En mag ik nu vlug een  Duveltje 

drinken schat? 

Nicole : Nee Achiel, er zit brandnetelthee in uw drinkbus. 

Toon : Brandnetelthee, bah.. 

 Nicole : Niet staan lummelen Achiel,  vertrek met uwe fiets , het is nog 1400 meter tot op 

de top, rap!  Den Tuur is al vertrokken en Mehmet is al gepasseerd.  

Achiel : Dedju! 

( We horen geroep door elkaar) .. Achiel, Achiel .. Tuur.. Tuur .. komaan Mehmet.  

Nicole : Dus wat ik zojuist zei meneer, die MIVOBO kookpotten zijn…. 

Radioreporter :  En dan schakelen we nu over naar de studio.  

Nicole : Ja maar..  

Carla : Spannend éh. (zet de radio stiller)  

Toon : Geweldig, ze gaan volgens mij de buitenlandse pers en alle boekjes halen.  

Carla : En Nicole heeft  van de gelegenheid gebruik gemaakt om reclame te maken voor haar 

vetvrije kookpotten. 

Toon : Het zal nodig zijn, vanaf volgende week gaat zij en Gerda demonstaties  geven en 

potten verkopen.  

Carla : Wie had dat gedacht, dat die twee nog samen een commerce in kookpotten zouden 

beginnen. 
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Toon :  Niet te geloven éh.  

(We horen een tango op de radio)  

Carla : Hoor eens, da’s een echte sleper.  

Toon : Zullen we eens een dansje doen?  

Carla: Ik dacht dat ge het mij nooit zou vragen. (zet de radio luider en beginnen te dansen)  

Black out.  

(Tijdens de black out kan men een interview laten horen waar Nicole vooral het hoge woord 

voert .)  

 

( Dit interview kan men ook weglaten) 

Reporter : Proficiat Achiel . En hoe voelt ge u nu? 

Nicole :  Goed , hij heeft alleen een beetje pijn in zijne nek.  

Reporter : Na 20 km met de kruiwagen bergop zal dat wel normaal zijn zeker. 

Achiel :   Ja. 

Nicole :  Maar dat is geen probleem ik masseer hem seffens met Algipan  en dan zal het 

vlug beter zijn. Eh Achiel? 

Achiel : Ja.  

Nicole : Tuur heeft zijn handen helemaal vol blaren staan . 

Reporter : Dat is al erger. En wat vind ge van de prestatie van Mehmet, 66% invalide. 

Nicole :   Niks speciaal éh.  Er zijn er vandaag 250 met de fiets naar boven gereden. Maar er 

zijn er maar twee die 20 km beklimming met ne zware kruiwagen hebben gedaan. En van 

die twee was mijne Achiel het eerst boven.  

Reporter : Nog eens proficiat en geniet van je overwinning Achiel. 

Nicole : Zal niet mankeren, ons gemeentebestuur heeft op 1 augustus al een viering 

gepland.  

 

( terug licht op de scéne) 

 

We zijn veertiendagen later, in de tuin is er vandaag een receptie, aangeboden door de 

gemeente om het succes van de mannen te vieren.  

 

(Greg en Sofie komen uit de keuken..) 
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Achiel : (Achiel komt van de slaapkamers ,heeft een T shirt aan.) Masseer mijne nek nog eens 

Sofieke. 

Sofie :  Doet die nog altijd pijn ?  

Achiel : Amai nog niet. 

Sofie :  (masseert zijn nek)  

Greg  :  Uw Ventoux avontuur is nochtans  al 14 dagen geleden pa.  

Achiel : Een beetje geforceerd denk ik.  

Sofie :  Maar vandaag is de grote gemeentelijkviering en moet ge die pijn maar vergeten 

Achiel.  

Achiel : Ik doe mijn best, maar ik ben begot zenuwachtig. (roept naar boven) Nicoleke zijt ge 

nog niet klaar, binnen 10 minuten gaan de eerste gasten komen éh.  

Nicole : ( Off) Jaag me niet op Achiel !  

Achiel :  (tegen Greg) Hoeveel volk komt er? 

Greg :   Er was 42 man uitgenodigd, maar meneer De Kloot heeft naar ons ma gebeld en 

zichzelf uitgenodigd.  

Achiel : Het is niet waar éh !  

Sofie : Niks van aan trekken Achiel, gij, Tuur en Mehmet worden vandaag gehuldigd.  Het is 

uw feest.  

Greg :  De burgemeester en heel het schepencollege komt.  

Achiel : Serieus , daar zijn er nochtans een paar bij waar ik mottig van word. 

Sofie :  We kunnen moeilijk zeggen dat ze niet mogen komen, want de receptie wordt door 

de gemeente betaald. 

Achiel : Ja de verkiezingscampagne is precies al begonnen.  

Greg : U niet opjagen en gewoon uw manieren houden.  

Achiel : Dat zal al moeilijk genoeg zijn. 

Sofie :  Ge weet toch dat die van TV Limburg komen om een reportage te maken. 

Greg :  Ze komen filmen en u  wat vragen stellen over de koers.  

Achiel : Ja dat weet ik, ik heb al een week niet fatsoenlijk geslapen van de zenuwen…En als ik 

inslaap krijg ik nachtmerries . 

Sofie : Kalm blijven Achiel, ge weet toch alles over de koers. 

Achiel : Nee, nee…niet alles. Vorige nacht heb ik verschrikkelijk gedroomd.  Amai! Ik stond op 

de top van de Ventoux , de wind floot langs mijn oren. En opeens komt daar uit de mist 

Michiel Wuyts en José De Cauwer omhoog gewandeld .De Cauwer zegt tegen mij, met zo 

een heimelijk trek op zijn gezicht. Gij weet dus alles over de koers Voske?  Ik zeg, euh, toch 
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veel . Wuyts die begint te lachen en vraagt aan mij . “ Wie won de ronde van Burkina Faso in 

1993?” Ik denk na, maar ik wist het niet….En opeens stonden er duizenden mensen op de 

top van de Ventoux te  roepen ..Wel gij weet toch alles, Voske!  Burkina Faso 1993.. Burkina 

Faso 1993!!  Ik geraak in paniek en  ik weet echt niet waarom, echt niet, maar ik zeg ” Eén 

Bart De Wever..  Twee Chris Peeters op 56 seconden ”  

Greg : (geamuseerd) En dat was niet juist zeker? 

Achiel : Nee… Iedereen begon stenen naar mij te gooien ,  te lachen en me uit te joelen. In 

de verte zag ik Tom Simpson uit een wolk komen en die lachten nog het hardst . Dedju toch.  

Sofie : (lachend) Het was maar een droom  Achiel. 

Achiel: En nachtmerrie was het. Badend in het zweet ben ik wakker geschrokken. Ons Nicole 

heeft werk aan mij gehad om me rustig te krijgen. Amai!  

Greg : (geamuseerd) Maar zo een vragen gaan die van TV Limburg u niet stellen?   

Achiel : Dat ze die vraag nu maar stellen, ik heb het opgezocht. Burkina Faso 1993 gewonnen 

door  Maurice Sawadogo.  

Sofie : Ge kunt het Achiel. 

Greg : Natuurlijk kan hij het.  

Sofie :  Geniet vandaag maar van de eeuwige roem die gij , mijne pa en Mehmet gekregen 

hebt na uw legendarische kruiwagenbeklimming van de Ventoux.  

Achiel : Ons Nicole is nog altijd niet goedgezind dat Mehmet voor mij op de top was en met 

heel wat belangstelling ging lopen. 

Greg : Mehmet heeft heel de beklimming met de fiets gedaan pa.  

Sofie : Toch logisch dat hij dan voor u is. Niet?  

Achiel : Als het nu gene Turk was geweest die nog maar een paar maanden met de fiets kon 

rijden en dan ook nog eens 66% invalide is  had mijn vrouwtje het aanvaard , maar nu!   

Sofie : Maar goed dat ge mijne pa in de sprint hebt geklopt.  

Achiel : Spijtig voor uwe pa , maar… 

Gerda : (komt binnen, is feestelijk gekleed en  heeft reclamefoldertjes bij voor de 

kookpotten ) Sofieke , kunt gij mijne parel eens dicht doen, want ik ben zo zenuwachtig dat 

het mij niet lukt. En aan onze pa moet ik het niet vragen, die heeft nog altijd blaren op zijn 

handen van met die kruiwagen te rijden. (geeft de parel aan Sofie) Hier. 

 Sofie : Ja make.  

Gerda : Is Nicole nog niet klaar?  

Achiel : Ze is de laatste plooitjes uit haar gezicht aan het strijken Gerda. 

Gerda : ( geeft de reclame foldertjes aan Greg) Sofie en Greg kunt gij seffens deze foldertjes 

uitdelen ? 
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Greg : (leest) Mivebo de braadpan voor de sportman.   

Gerda : Vandaag de ideale gelegenheid om onze pannen te promoten.  

Nicole : ( komt van boven, heeft een chic kleedje aan en heeft een opvallende plastron bij.. 

showt haar kleedje) En?   

Gerda:  Amai Nicole het staat u echt goed. Sexy .  

Greg :  Zo kunt ge weer eens tussen het chique volk komen make.  

Achiel : Dat komt nochtans uit de C&A éh schat?  

Nicole : ( pikt een oogje naar Gerda) Ja, ja.. (tegen Achiel)  Ik dacht dat gij al klaar waard?  

Achiel : Wel ja, sportief T shirt éh? 

Nicole :  Uw nieuw hemd aandoen Achiel.  

Gerda :  Tuur heeft ook een hemd aan.  

Achiel :  Ja maar…  

Nicole :  Het hangt in de kleerkast Achiel!!  

Achiel :  Ja schat.. ( af naar boven draait zich nog eens )  Maar ik vind deze T shirt ook cool  

zulle . 

Nicole : (wijst naar boven, laat plastron zien) Uwe plastron zal ik u hier wel aandoen.  

Achiel : Hemd én plastron!!?  

Gerda : Tuur heeft ook een plastron aan. 

Achiel : Maar ’ t is  buiten 27 graden schat.  

Nicole : Moet ik u komen helpen!!?  

Gerda : Ge komt op TV zullen Achiel.  

Achiel :   Hemd en plastron dus? (vlug af slaapkamer)   

Greg :  Amai make,  onze pa luistert nogal naar u.  

Nicole  : Discipline in ’t huishouden is heel belangrijk. 

Sofie :  (geamuseerd) Dus ge weet wat u te wachten staat schatje.   

Gerda : (geamuseerd)  Van in het begin korthouden Sofie! De ketting niet te lang maken! 

Achiel : (komt in zijn onderlijfje op de trap heeft een wit hemd bij) Dit hemd éh schat?  

Nicole : Nee Achiel,  dat rood! 

Achiel : Dat rood!? Maar… Ja schat. ( terug af) 

Nicole : Ik heb dat speciaal gekocht voor vandaag. 

Greg :  In de C&A ,twee stuks voor 35 €. 
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Nicole : Die passen onze pa het best en hij draagt die het liefst 

Gerda : Onze Tuur ook. 

Greg : En wat kosten uw kleedjes, volgens mij komen die niet van de C&A. 

 Gerda : Boetiek Veronique!! Schoon éh? 

Nicole : Ge wilt niet weten wat dit gekost heeft. 

Sofie :   Jawel , hoeveel? 

Nicole : (terzijde tegen Sofie) 399. (Greg heeft het niet verstaan)  

Greg  : Hoeveel?  

Sofie :  799 € schat. 

Greg :  799 € !! Voor één kleed? 

Gerda : Haute couture is niet goedkoop.  

Sofie : Maar wel echt chic éh schat? 

Greg : 799 € !!? Daar kunt ge plusminus 50 C&A hemden voor kopen.  

Nicole : Dat is iets anders. 

Gerda : Ja, heel iets anders.. Allee ik ga naar huis eens kijken of Tuur klaar is. (geeft Nicole 

een reclame foldertje ) Hier!  Schoon éh,  Greg en Sofie gaan ze seffens uitdelen. We moeten 

vandaag minstens 10  kopers vinden voor ons potten.  Minstens …Tot seffens. ( Gerda af via 

de keuken)   

Achiel : (komt van de trap gekleed in zijn rood hemd )Dat wit vond ik toch mooier . 

Nicole : Dit staat u prima.  

Greg :    (geamuseerd) Nog een strikje in uwe nek pa en ge gaat de jonge vrouwtjes niet van 

u af kunnen houden. 

Achiel :  (geamuseerd) Serieus? Waar is mijn strikje.   

Nicole :  Niks strikje, ik ga u deze plastron aandoen. ( heeft opvallende plastron vast) 

Achiel :  Moet ik die plastron aandoen!? Die!? 

Nicole :  Ja Achiel, schoon éh hij heeft  89€ gekost . (Doet de plastron aan) 

Achiel :  Hebt gij 89 € betaalt aan…?  

Nicole :  Nee…Ik heb hem geleend bij Jean- Claude.  

Achiel :  Jean- Claude! ? CLAUDE DE KLOOT!!? Nee! Nee Nicole… Ik doe hem niet aan! Niet! 

Nicole :  ( trekt de knoop goed strak) Te laat schat , ge hebt hem al aan. En ge houdt hem 

heel de dag aan! Goed verstaan Achiel?  

Achiel :  ( met piepstem) Mag ik hem dan een klein beetje losser doen schat? 
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Mehmet : ( komt in de keukendeur, heeft een Turks mannenkleed aan en mutsje op zijn 

hoofd.)  Kom Chiel de scheper van de sport en zijn madame is al gekomt. (lachend) Amai gij 

hebt chic plastronneke aan Chiel.  

Achiel : En gij Osdimir,  gij , 3 uur in de namiddag en ge loopt nog in  uw slaapkleed.  

Sofie : Dat is een “Djellaba” Achiel.  

Greg :  Hoe weet gij dat?  

Sofie :  ( plagend, terzijde) Ik heb ooit nog met een Turk gevrijd. 

Achiel :  En gaat gij heel de dag in die, euh.. “ Helaba” rondlopen? 

Mehmet : Ik willen vandaag echte Turk zijn, madame van Turkse ambassade komt. 

Sofie  :  Het staat u goed Mehmet.  

Mehmet : Merci Fieke.  

Nicole : Allee vooruit Achiel we gaan  de schepenen van sport verwelkomen.  

Achiel : (tegen Mehmet) En gij met uwe “heleba” , kom maar met mij mee, ik zal u in het oog  

houden en ingrijpen als ge uw manieren niet houdt.  

Mehmet : Zal ik uwe handje vasthouden Chiel? ( doet dit)  

Achiel :  ( Klopt hem op zijn vingers) Weg gij met uw kleed, seffens gaan de mensen nog 

denken dat wij een koppel zijn.  

Nicole :   ( kijkt door het raam naar buiten) Het is niet waar, het is niet waar éh!  

Achiel :  Wat scheelt er schat?  

Nicole : Niks ,  gaat gij al maar de tuin in, ik kom seffens. 

(Achiel en Mehmet samen af) 

Sofie : Wat hebt ge gezien? 

Nicole : Madame en meneer DE KLOOT  komen binnen, madame heeft juist hetzelfde kleed 

aan als ik. 

Sofie : Is dat echt? ( kijkt ook naar buiten)  

Nicole : Kijk!!   

Greg : Dat is toch niet erg make, de koninginnen Maxima en Mathilde hebben ook dikwijls 

bijna hetzelfde aan.  

Nicole : Dat moeten zij weten, maar ik , ah nee zo ga ik niet buiten!!  

Achiel : ( in de keukendeur) Schat, Kristel en André Postelmans zijn hier en ze hebben 

bloemen bij voor u. Komt ge even? 

Nicole : Nee ik kom niet even, ik, ik … (loopt af naar de slaapkamers) 

Achiel :  Wat mankeert ze?  
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Sofie :  Niks Achiel , vergeten parfum op te doen, ze komt seffens.  

Achiel :Oké, oké.  ( gaat af in de keuken)     

Greg :  Zou ons ma nog een boetiekkleedje hebben?  

 Sofie : Ik hoop het voor haar.  

Greg :   Waar gaat gij uw kleedjes kopen als we samenwonen?  

Sofie :  Dat zal van uwe pree afhangen schatje.  

Greg : (geamuseerd plagend ) Ik vind dat ze in die Turkse winkels in ‘t stad schoon spulletjes 

hebben.  

Sofie :  Plager… Maar ik zie u graag.  ( ze kussen elkaar) We gaan het vandaag zeggen éh? 

Greg : (twijfelt) Euh, we wachten nog even, ze gaan seffens serieus in de champagne vliegen 

en dan.. 

Sofie : Champagne ? Die receptie wordt betaald door de gemeenten. Dus het zal wel 

goedkopen schuimwijn zijn.  

Greg :  Waarschijnlijk.  

Toon : (komt binnen samen met Carla uit de keuken hij heeft ‘t zelfde hemd aan als Achiel)  

Carla : Ah de jeugd is er al  

Toon :  Klaar om erin te vliegen op kosten van de gemeenten.  

Greg : (geamuseerd) Waar hebt gij dat hemd gehaald !!? 

Toon : Gekregen van Carla, uit welke boetiek het komt heeft ze me niet willen zeggen. 

Carla : Hij staat  er goed mee éh?  

Sofie :  Ja zullen.  

Nicole : (roept van boven) Kom mij eens helpen Sofie? 

Sofie :   (vlug af naar slaapkamers)  

Carla : Wat scheelt er?  

Greg :  Niks, niks ,ons ma zal zeker de tirette van haar kleed niet dicht krijgen. 

Toon :  Dat ze zich maar een beetje haast, het volk is aan het toekomen zullen.  

Carla : (kijkt door het venster) De burgervader en zijn madame zijn er. Madame draagt een 

geel kleedje met blauwe ceintuur  en een oranje sjaaltje.  

Toon :  ( kijkt door venster)  Juist een dik  rond paasei met pootjes onder.  

Achiel : ( komt in de keukendeur en roept) Nicole komt ge?   

Toon:  (doet het venster open en kijkt naar buiten) De burgemeester wil aan zijne speech 

beginnen Nicole. 
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Nicole : ( roept van boven) Jaag me niet op Boogie Boy!!  

Toon :  Oei, precies een beetje nerveus.    

Achiel :  Zojuist  was ze toch klaar.  

Greg :   Nog een streepje hier en een verfje daar, vrouwen éh pa.  

Achiel:   Ja vrouwen, ze hadden er een afstandsbediening moeten bij leveren. Dan konden 

we ze soms eens stilzetten.  

Toon : Ja inderdaad!!  

Carla : Wat inderdaad? 

Toon : Euh , ik wou zeggen ,jaaaa inderdaad Achiel dat durft gij alleen maar zeggen als Nicole 

het niet hoort. Ja!  

Carla : Ja, ja. 

Achiel : ( tegen Toon wijzend op zijn hemd) Amai vader, ik wist niet dat wij voor dezelfde 

sponsor reden. ( gaat af via de keuken) 

Toon : Precies wel ! 

Greg : ( tegen Carla) Kunt gij zwijgen Carla? 

Carla : Moeilijk, maar als ’ t echt moet wel. 

 Greg : Allee dan , dan moogt gij het ook weten. Euh.. Sofie en ik.... allee wij zouden vandaag 

iets willen zeggen.. 

Toon : Zeg het maar.  

Greg : Maar ik wou het tegen de ouders van Sofie en tegen ons ma en onze pa  zeggen. 

Verstaat ge?  

Carla : Nee.  

Greg :  Wij euh.. 

Toon :  (onderbreekt hem) Willen gaan samenwonen? 

Greg :  Ja, dat ook. 

Carla :  Wij ook, in mijn huisje.  

Greg  :  Serieus?    En in oktober zouden we willen trouwen. 

Toon  : Trouwen? Wij  kruipen zo bij elkaar.   

Greg :  We hebben prijs bompa.  

Toon :  Hebt ge de Lotto gewonnen?  

Greg  :  Nee bompa, het, het is zo ver.  

Carla   :  Gaat ge ver van hier wonen? 
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Greg :  Nee hier in ‘t dorp.   Maar het is zoals Toon Hermans ooit zei. “ Het is zo ver” 

Toon :   Wat bedoelt ge? 

Greg :   “Het- is- zo- ver ! “ 

Toon :   Ja, ja maar hoe ver?  

Greg :   Twee maanden. 

Toon  :  Ik versta u niet Greg.  

Greg :   “Het zaad is niet op de rotsen gevallen”  

Toon :  Welk zaad?  

Greg  :  Sofie en ik…( Greg doet beweging van kindje wiegen.)  

Carla :  (snapt het) Ooooh dat zaad! Gaat ge een kindje kopen? 

Greg :  Ik denk het wel ja. 

Toon :  Dedju, dedju Greg! 

Greg  :  Zijt ge niet blij bompa?  

Toon :   Blij!? Blij!? Het zal wel zijn dat ik blij ben. Nog blijer dan dat we hem  zelf gemaakt 

hadden eh Carlake ? 

Carla :  (ironisch) Veel blijer!  

Toon :  Hoe hebt ge dat gedaan jong? 

Greg :   (geamuseerd) Ja bompa , hoe, uwe raad opgevolgd en me eens goed laten gaan. En 

vergeten  de kerk uit te gaan tijdens het zingen.  

Toon : ( neemt Greg vast) Mijne kleinzoon krijgt een baby.. 

Carla :  Ne kleine De Vos, Toontje.  

Toon :  Het zou tijd worden. Nu kan ik op mijn gemak oud worden. Stan mijne andere 

achterkleinzoon, zie ik ook graag, maar hij heet De Kloot , uwe zoon zal ten minsten De Vos 

heetten.  

Greg : Ja maar bompa… 

Toon : (geamuseerd) Ge hebt toch een mannetje gemaakt éh?  

Greg : ( geamuseerd) Dat had ge eerder moeten zeggen bompa, nu heb ik mij 

geconcentreerd op een meisje.  

Toon :  Tut, tut ge moet daar nog maar een mannetje van maken, dat zal nog wel lukken. 

Greg :  Maar bompa toch… 

Toon :   Ja jong, dan hebben we vier generaties en gaat het geslacht De Vos weer verder.  

Carla  :  Allee ik hoop het voor u overgrootvader.  
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Greg :  Dus bompa als ik het straks tegen ons ma vertel en die begint te mekkeren  help me 

dan een beetje. 

 Toon : Uw ma gaat content zijn.. Ne kleine De Vos, amai.  

Carla :   Natuurlijk gaat ze content zijn. Iedereen gaat content zijn. Ik heb de twee bomma’s 

al bezig gehoord wie de meter mag zijn. Het gaat nog wat worden.  

Toon :  Dat zal zich wel opgelossen . 

Nicole : ( Nicole en Sofie komen van boven, Nicole heeft een geel kleedje met blauwe 

ceintuur en een oranje sjaaltje  aan.. (hetzelfde als de vrouw van de burgemeester)   

Toon : Amai mijn schoondochter blinkt weer. ( terzijde tegen Greg) De paaseieren zijn 

precies in de mode. 

Nicole : Hoe komt gij aan dat hemd!!? 

Carla : Van mij gekregen. Schoon éh?  

Nicole : Ga vlug een ander aandoen. Ik wil niet dat gij hetzelfde aanhebt als onze Achiel.  

Toon : Wat heeft dat te maken, als ik zo buiten kijk… 

Nicole : (onderbreekt hem) Een ander hemd bompa!! 

Carla : Nicole, ik vind u kleedje echt prachtig. 

Sofie :  Ja éh, zo mag ze gezien worden. 

Nicole : Merci. Dat heb ik vorig jaar in “Boetiek Malou”  gekocht. Heb het maar ene keer 

gedragen, op de trouw van de dochter van mijn broer. 

Greg :  En die zijn getrouwd in Diksmuide. Dus.   

Nicole : Buiten onze Achiel heeft dat nog niemand gezien. En die ziet toch alleen maar wat 

andere vrouwen aanhebben , wat ik aanheb interesseert hem niet.  

Carla :  Nee. ( terzijde tegen Nicole) Maar kijk eens buiten.. de madame van de 

burgemeester…. 

Nicole : (kijkt door het open venster) Ooooh ..Marie-Jeanne van de burgemeester, heeft.. 

geel, blauw..  

Toon :  ( geamuseerd) Die oranje sjaal vind ik wel schoon.. 

Nicole :  Zeg dat het niet waar is éh!! En in “Boetiek Malou “ zeiden ze dat er maar drie van 

gemaakt waren. 

Toon :  (geamuseerd tegen Carla) Drie ? Allee dan zit de kans erin dat er seffens nog iemand 

met hetzelfde binnenkomt. 

Mehmet : ( komt uit de keuken in zijn lang kleed .) Kom Colleke , vlug, de burgen-miester wil 

aan zijne gepreek nu echt beginnen.  

Greg :  Allee make doe niet flauw, ge ziet er prachtig uit.  
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Nicole : No Way …Wacht, wacht…( bekijkt Mehmet en sleurt hem mee naar boven.) 

Meekomen Mehmet! ( Mehmet en Nicole af naar boven) 

Mehmet : (op de trap, protesterend .)   Ja maar Colleke dat mag niet van mijne godsdienst. 

Mijne Fatna gaat niet content zijn zulle. 

Greg :  Wat gaat ze nu doen? 

Carla :  (tegen Toon) Als gij denkt wat ik denk… 

Toon :  …dan denken ge allebei hetzelfde. 

Sofie :  Amai. ( loopt af naar boven)  

Toon :  (geamuseerd) Ik hoop dat met deze gebeurtenissen de diplomatieke betrekkingen 

tussen Turkije en België niet op de helling komen te staan. Want de madame van de Turkse 

ambassade is hier.   

Achiel : ( op uit de keuken) Waar blijft mijn vrouwtje nu?  

Toon :  Ze zit boven op de slaapkamer met een Turk.   

Carla :  Zeg tegen de burgemeester dat hij even wacht. 

Achiel : Oké, ik zal het hem zeggen. ( gaat de keuken in en komt terug) Met wie zit ons Nicole 

in  de slaapkamer!!?  

Toon :  Met de heer Mehmet Ösdimir.  

Achiel : Die met zijne “Helaba” aan?  

Greg :   “Djellaba” pa.   

Achiel : Djellaba of helaba, ik kan me geen reet schelen!  Die mens moogt ge echt geen 

minuut uit het oog verliezen. Ik zal hem eens.. ( roept onder aan de trap) Helaba, met uwe 

Djellaba.. Als gij nog naar Mekka wilt zult ge moeten kruipen, want ik kom u ne poot 

uitdraaien!!(blijft staan) 

Toon :  Allee vooruit Achiel, naar boven jong!! 

Achiel : Komt ge mee, met tweeën zijn we sterker? 

Toon : Nee zullen.  

Greg : (geamuseerd) Moet ik meegaan pa? 

Achiel : Gij niet.. God weet wat we daar allemaal te zien krijgen. 

(  Nicole verschijnt op de trap met het Turks kleed van Mehmet aan, en de oranje sjaal om 

haar hals. )  

( Turks kleed kan vlug over het andere kleed getrokken worden.) 

Achiel :  ( vriendelijk) Helaba Nicoleke. 

Nicole : ( neemt Achiel bij de hand ) Schoon eh ? 

Achiel : Amai nog niet.. Hebt ge ook al een matje om op te bidden? 
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Nicole :  Kom schat, de burgemeester wacht.  

Achiel :  Maar Nicole, euh …ik .. ( Nicole trekt Achiel af via de keuken) 

Toon :   Kom Carla , ik wil de reacties niet alleen horen, maar ook zien.  

Greg :  (geeft de reclame foldertjes aan bompa) Hier bompa maak ondertussen wat reclame 

voor de kookpotten.  

Toon :  (neemt de foldertjes ) Komt in orde. (Carla en Toon af keuken)  

Greg :  Daar ben ik vanaf , ik ga ook eens kijken. ( af keuken, komt snel terug.)Ah nee.. Mijn 

lief zit nog boven, met een Turk in zijn onderbroek.. Allee ik weet eigenlijk niet of die gasten 

een onderbroek dragen onder hunne “ Helaba” . ( roept) Sofie kom eens naar beneden!! En 

vlug!! 

Sofie :  ( komt op de trap) Wat scheelt er schat?  

 Greg :  Gij zijt vroeger nog eens gek geweest van een Turk en nu zit ge daar boven met … 

Mehmet : ( komt op de trap, heeft en bermudashort aan en een dekentje rond zich hangen 

en zijn Fez ( Turks hoofddeksel) aan.)  Hey Greg.  

Greg :  (geamuseerd, wijst naar Mehmet) Ik heb me ongerust gemaakt voor niets, da’s uw 

type niet echt éh schat? . 

Sofie :  (lachend) Niet echt nee.  

 ( de tekst die in de tuin gezegd wordt kan men best versterken via een luidspreker, die soms 

eens kraakt en piept.. de mensen die het aankunnen, wat scène en spelers betreft kunnen 

een paar gasten , bv; burgemeester en vrouw, enz  laten zien in de tuin, via het raam.   

  ( we horen applaus)  

Stem van Gerda de buurvrouw : Amai Nicole weer iets nieuw aan?  

Mehmet : Iets nieuw… ne djellaba van mijne grote va,  Mustafa Ösdimir , ne familiestuk uit 

1927. 

Sofie : Mehmet, trek vlug iets aan van Chiel, anders gaat ge de viering helemaal missen. 

Mehmet : Kan ik zo niet….? 

Greg :  Nee… Ge zult wel iets vinden in de kleerkast.   

Mehmet : (af boven)  

Sofie : ( kijkt door het venster) Uw ma heeft precies succes met haar Turks kleed.  

Greg :  ( geamuseerd ) Ze is er schoon mee. 

Sofie :  Stil de burgemeester gaat iets zeggen. 

 Stem burgemeester: Daar staan ze dan, de drie sterke vrouwen  achter onze drie sterke 

mannen . Nicole, Gerda en Fatna. Proficiat ,deze bloemen hebt ge zeker verdient. ( applaus 

en gejuich) 
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Stem van Achiel : Allee burgemeester laat het vooruit gaan, ik heb dorst!! 

Stem burgemeester: Laten we dan eerst klinken op onze helden. Schol. ( we horen gejuich 

en applaus.)  

Mehmet :  ( komt van boven en draagt een lange regenjas  een kleurrijke sjaal  en zijn Turkse 

fez ) Oké zo? 

Greg :  Voilà, nu ziet ge er pas uit als een echte Turk. 

Mehmet : Ik ga naar burger- miester luisteren. Maar vooraleer ik mijne medaille krijg moet ik 

eerst nog iets zeggen. (kruipt via het venster buiten en blijft zichtbaar staan)  

Sofie : Wat zou die nog te vertellen hebben?  

Greg :  Misschien dat hij voor de vijfde keer bompa wordt.  

Stem van de burgemeester: Beste vrienden we zijn hier samen om iets te vieren.. De 

Ventoux begot.. ( met jankerige  stem)  De Ventoux!!   Ik , ik , ik kan er niet aandoen, ik 

word er weer emotioneel van.. Laten we drinken op… Schol!   

( applaus en gejuich.)  

Sofie : ( geamuseerd) Onze burgervader kan het toch nogal gezegd krijgen éh. 

 Mehmet : ( we zien Mehmet via het venster) Helaba burger- miester, mag ik , euh ik zou 

graag  ook iets zeggen!  

Stem burgemeester : Zeker meneer den Turk. 

 Mehmet :  Ik moet iets zeggen van mijn madame.. Genodigde mensen, burger- miester en 

madame van Turk ambassade . Ik Mehmet Ösdimir wil ou  iets  bekennen. Ik ben euh , ik 

was, en ik is niet eerlijke geweest. Ik heb geliegd , ik, ik heb bedriegt . Ik, ik… 

Greg : Wat gaan we nu krijgen? 

 Mehmet :Ik heb op Vent- toux berg vals gefietst. Sorry, ik had ne elektriek motortje in mijn 

fiets .  

Greg :   Oei, oei.. 

Stem Achiel :  Wat zegt gij daar meneer den Turk!!?  

 Mehmet : Verstopt in mijne grote fietsersbel Chiel.  

Stem Achiel :  Dedju, dedju!! Turksmisbaksel!!   

Mehmet : ( komt bang.. via het venster binnen gekropen en roept naar buiten)    Nie kwaad 

zijn Chiel,  ikke 66% invalide , zonder motortjes was ik echt niet tot boven gekomt. ( reactie 

van de andere) Maar ikke heb nu viele, viele  spijt!  

Achiel : Hier gij !( kom ook via het venster binnen gekropen en grijpt  Mehmet vast.) Die spijt 

komt te laat. Gij.. Gij! Ik , ik.. zal u… 

Mehmet :  Gene pijn doen Chiel!!  

Greg  :  (geamuseerd)Hem declasseren en levenslang schorsen  pa.   
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Achiel :   Gij kunt uwe fiets aan den haak hangen, gij,  want ik ga nu een invalide van 86% van 

u maken. Profiteur!! 

Mehmet : Niet doen Chiel. 

Nicole :  (Nicole en Gerda zijn ondertussen ook binnen via de keuken.) Laat hem los Achiel.  

Het is maar een halve, maar als ge hem iets aandoet moet ge wel voor een hele betalen . 

Achiel : Da’s waar. ( laat Mehmet los) Gij zult ons Nicole eeuwig dankbaar moeten zijn, dat zij 

u uit mijn klauwen heeft gered. 

Mehmet : Merci Colleke.  

Nicole :   Zijt content Achiel nu zijt gij de echte winnaar.  

Mehmet: ( loopt naar de keukendeur.)  

Greg :      ( geamuseerd) Zijt ge al weg Mehmet?  

Sofie :    Het feest moet nog beginnen.  

Mehmet : Ik moet dringend mijne schaap eten geef .  

Achiel :   Hier gij! Hier op uw knieën, met uwe kop naar het Oosten (wijst richting publiek )  

bidden en vergiffenis vragen.  

Mehmet : Ja maar … 

Achiel :  Hier zeg ik! Hier!! 

Mehmet : Maar de Oosten is daar Chiel.( wijst andere kant op.) 

Achiel : Hebt ge mij niet goed verstaan?  Mislukte kebab.. Turkse fietsbel!!  Ik zeg dat het 

Oosten daar ligt. Daaaaaaaaaaar !! (wijst richting publiek) 

Mehmet : Ja Chiel.. Daar is de Oosten.  (gaat in  bidhouding zitten met hoofd naar publiek) 

Goed zo Chiel? 

Achiel :  En bidden, dat gaat minstens een uur duren vooraleer uwe God dat vergeven heeft.  

Mehmet : Oké Chiel.  

Nicole :    En nu allemaal even rustig.  

Gerda :    Ja, ik was juist de Turkse ambassade madame ne Mivebo kookpot aan het 

aansmeren.  

Mehmet :  ( wil recht komen) Ik wil koop zeven series , één voor Fatna, één voor onze Nadir 

en vijf voor kleinkinderen. (wil recht komen) Zonden nu vergeven Chiel?  

Achiel :  (duwt hem neer) Zitten en bidden!  

 Toon en Carla :  (komen lachend binnen via de keuken)  

Achiel : Wat valt er te lachen?  

Toon : De mensen vinden het straf dat een Turk u zo bij uw “Pietje” heeft gehad. 
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Mehmet : (komt recht en lacht mee)  

Achiel :  ( duwt hem neer) Zal ’t gaan ja!! 

Carla :  De reporter van het “Belang van Limburg” heeft al een ferm artikel geschreven.  

Gerda : Wat schrijft hij?  

Toon :  De titel zal zijn “ Ook de Turkse gemeenschap heeft de eclectische fiets ontdekt.” En 

daar dan het heel Ventoux verhaal bij.   

Mehmet : ( wil recht komen) Was wel ne Belg die motortje in mijne bel heeft gezet.  

Achiel :  ( even geïnteresseerd) Duur zeker? 

Mehmet : Wilt gij zijne adres Chiel? 

Achiel :  Ja..  Nee!!! Nondedju. Nee!!!  Zolang  ik op mijne fiets geraak blijf ik trappen zonder 

motor. 

Toon :  Mij moogt ge dat adres geven Mehmet. Ah ja ik met mijne pijnlijke rug. 

Greg :  Ja overgrootvader , gij… 

Sofie :  (onderbreekt hem) Zeg het nu.. 

Greg :  Nu ? (gaat voor het open venster staan en roept) Geef me de micro eens ik heb iets te 

zeggen. 

Nicole : Wat gaan we nu krijgen. 

Greg :  ( de draagbare micro wordt via het venster gegeven.) Merci.  Sofieke kom hier naast 

me staan. ( Sofie gaat naast Greg staan.. Mehmet wil rechtkomen.) 

Achiel : (duwt hem terug neer)  Heb ik gezegd dat uw zonden vergeven zijn, nee. Bidden 

Ösdimir !  

Sofie:  ( in de micro) Euhm, ja wat Greg en ik willen zeggen.. is.. 

Greg :  ( neemt micro) Het zaad is niet op de rotsen gevallen.. ( niemand reageert behalve 

Mehmet) 

Mehmet : ( komt recht) Serieus ? Alleluja! Allah is geprezen. Alleluja!   

Achiel :  ( duwt hem terug) Dedju Mehmet.. Bidden. 

Mehmet : Ik was bezig Chiel. 

Greg  :    Het- zaad-is- niet - op- de -rotsen-  gevallen! 

Achiel : Zeg Greg het nu niet het moment om te preken éh. 

Mehmet  : ( wil rechtkomen) Hij wil zeggen dat hij niet is buiten gegaan toen hij in de 

moskee aan het zingen was. 

Achiel : (tegen Greg) Gaat gij tegenwoordig naar de moskee? 

Toon  :   Nee, Achiel , snapt ge het niet? Hij heeft de kerk niet verlaten toen hij moest zingen. 
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Achiel :   Ik wist niet dat gij bij het zangkoor waard. 

Greg :    Gij zijt echt traag van begrip éh pa.. Ik  euh Sofie en ik… En.. (streelt over Sofie haar 

buikje)   

Gerda : ( begrijpt het ) En het zaad is… 

Sofie :   Ja make.  

Nicole : Bedoelt ge dat..? 

Greg :    Ja make.  

Gerda :  ( neemt Sofie vast) Maar kind toch.. kom vlug zitten, zolang rechtstaan is niet goed 

voor u. ( helpt Sofie naar de zetel)  

Achiel :  Heeft Sofie ook ne slechte rug? 

Nicole :  Nee kieken , snapt gij het dan niet, Greg en Sofie gaan een kindje kopen. 

Achiel :  Ne kleine De Vos!!?  

Mehmet : ( tegen Toon) Allee zijne euro is gevalt. 

Nicole :  Ik mag toch meter zijn? 

Gerda :  Nee Nicole dat komt aan mij toe. 

Nicole :  Nee, aan mij!  

Mehmet : ( komt weer recht) Mag ik peter zijn? Heb ondertussen 11 appartement in Turkije. 

Ik éne cadeau doen aan peterkind.  

Achiel :  (trekt Mehmet recht) Allee sta op en ga dat regelen bij de notaris en we praten niet 

meer over uw fietsbel.  

Toon :  En Nicole en Gerda , wie dat er ook meter is , ge moogt uw kleinkind beiden even 

hard verwennen. 

Greg :  Da’s zeker make ‘s . 

Gerda en Nicole : (samen) Ja maar! 

Carla :  Nu ge een kleinkind krijgt gaat ge toch weer geen zeven jaar ruziemaken. Ge moogt 

er samen mee gaan wandelen.   

Greg :  En denk aan uw kookpottencommerce. 

Nicole : Och ja , als het zover is zullen we strootje trekken Gerda.  

Gerda : (omhelst Nicole) Wij samen een kleinkind Nicole. 

Toon :  (  terzijde) En het gaat, nee het moet een manneke zijn.  

Nicole : ( enthousiast tegen Gerda) Ik heb in die chique kinderboetiek “Ons Prutske” een 

mooi truitje zien hangen , dat ga ik morgen kopen.  

Gerda : ( enthousiast)  Ik ga mee  en koop hem schoentjes , en broekjes en.. 



57 
 

Nicole :  …mutsjes en sokjes.. en ..en..  

Sofie :   ( geamuseerd) Hallo…  Ik het begin heeft het vooral “Pampers” nodig . 

Achiel :  En rode strikjes. 

Carla :   Rode strikjes Achiel? 

Achiel :  Ah ja , dat kind gaat “Mon Chéri” pralines kakken , waar we dan rode strikjes rond 

doen. ( iedereen heeft er plezier in.)  

Jean- Claude De Kloot: ( komt binnen via de keuken, is duur gekleed)  Meneer De Vos, TV 

Limburg vraagt naar u. 

Achiel :  Och god , wie daar hebben. Ik dacht dat mijne dag niet meer stuk kon, maar ik heb 

me weeral vergist.( wil af via de keuken.) 

Jean- Claude : Wacht meneer De Vos.. ( hangt Achiel zijn plastron recht) Voor die keer dat ge 

eens ne fatsoenlijk plastron aanhebt moet ge hem wel recht hangen. Amai. 

Achiel : ( trekt zijne plastron uit en geeft hem aan Jean- Claude) Voilà ge krijgt hem terug. 

Néh! 

Toon : (haalt uit zijn zakken een vlinderdasje , en helpt het Achiel aandoen.) Dat vlindertje 

staat u  veel beter, bompa Achiel.  

Jean- Claude : Een vlinderdasje op een C&A hemd van 17 € dat trekt helemaal op niets. ( af 

via de keuken)  

Achiel : Hij kan het verdomme toch niet laten éh!! 

Nicole : Vriendelijk tegen hem zijn Achiel, hij heeft onze kookpotten gekocht. 

Achiel: En al betaalt? 

Gerda : Nee. 

Achiel : Dat dacht ik al.  

Toon : Kom Carla we gaan nog wat kastrollen verkopen. ( Toon, Carla gaan af via de keuken.) 

Achiel : ( Gaat voor het venster staan , neemt de draagbare micro en zegt)  Kom hier eens bij 

me staan Mehmet .  

Mehmet : Oké Chiel. 

Achiel : Dus beste mensen .. Ik Achiel De Vos ben dus de enige echte Ventouxwinnaar . En 

wat dat elektrische gefoefel van Mehmet betreft, het is hem vergeven. Pas op die mens is 

serieus invalide , en het is een goede buur die ik niet kan missen. Hij heeft me vandaag 

beloofd dat wij ,allee heel de familie De Vos ,gratis en voor niks in zijn appartementen op 

vakantie kunnen in Turkije. En dat hij  dan hier, gratis mijne gazon zal maaien . En ,én hij 

heeft zelfs beloofd dat hij heel het jaar door mijne hof gaat  onderhouden. Gratis éh.. 

gewoon ne vriendendienst. Zo is het toch , niet Mehmet?  

Mehmet : Ja, ja Chiel. 
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( applaus en gejuich.)  

Nicole : Achiel overdrijft ge nu niet? 

Achiel : Nee Nicoleke dat noemen ze nu penitentie. 

Greg :  Peni.. Wat?  

Achiel:  Penitentie! 

Greg :   Nooit van gehoord. 

Achiel:  ( in micro) Voor de gene die dat  woord niet verstaan, volgens “Van Daele” is 

penitentie “ boete doen in de vorm van gebeden , of goede werken.” Voilà …  Allee vooruit 

Mehmet ga nu uw schaap maar eten geven.  Ik ga ene drinken op mijne nakomeling. 

(Mehmet en Achiel af via de keuken)  

Greg : Geniet ervan pa. 

 ( Sofie zit op de canapé links van haar zit Nicole, rechts Gerda)  

Gerda : En hoe voelt ge u kind? 

Sofie : Goed make. 

Gerda  : Al misselijk?  

Sofie :  Soms. 

Nicole : Gaat ge borstvoeding geven? 

Sofie :  Ik denk het wel. 

Gerda : Dan moet ge veel zwartbier drinken. 

Nicole : Hoever zijt ge al? 

Greg :   We hebben hem gemaakt op 20 mei toen gij en onze pa naar de verjaardag van  Stan 

van ons Vera  waren.  

Gerda :  Maar kind , 20 mei.. dan zijt ge al meer dan twee maanden.  

Nicole :  ( tegen Gerda) Ik ga morgen een  wiegje kopen? 

Gerda :  Oké, dan koop ik de Maxi-Cosi.  

Nicole :  En ik het kakstoelentje. 

Gerda :   Ik koop het parkje.  

Nicole :   Ja maar dan... 

Reporter TV : ( we horen de reporter van TV Limburg.) Meneer De Vos ben je er klaar voor? 

Achiel : (off) Absolut.  

Sofie : Stil even luisteren.  

Reporter TV : (off) Hoe voelt  ge u Achiel?   
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Achiel :  (off) Geweldig .  

Nicole : Zenuwachtig is hij ja. 

Reporter TV : (off)  Wie won de Ronde van Vlaanderen in 1985? 

Achiel : (off) Eric Vanderaerden ..Twee Anderson.. Drie Kuiper! (applaus) ( Achiel snel 

achter elkaar)1984 won Lammers..83 Raas …82 René Martens , Eddy Planckaert op 21 sec 

(applaus) 

Reporter TV : Alles weet hij.. Alles.. We zullen het iets moeilijker maken?.. Wie Achiel..Wie 

gaat de Ronde van Vlaanderen winnen in 2042? 

Achiel :  In 2042? Mijne kleinzoon die nog geboren moet worden…Eddyyyyy DE Vos!! 

(applaus) 

Gerda :  Eddy? Is het een manneke? 

Sofie :   Vijftigprocent kans éh make.  

Nicole :  Ge gaat hem toch niet Eddy heetten éh? 

Greg  : ( plagend) Wie weet. 

Reporter TV : (off) Uwe kleinzoon Eddy ? 

Achiel :  (off) Eddy, of Rik, of Francesco, of Eric. 

Gerda :  Francesco of Francesca dat hoor ik graag. 

Achiel : (off)  Het blijft me gelijk hoe hij heet, als het maar gene  Jean- Claude wordt.  

Nicole : (geamuseerd) Hoe  zou dat komen!!!? 

( We horen buiten Boogie muziek) 

Achiel : (off)En nu zijt gij aan de beurt vader. 

Stem Carla  (off)  Komaan “Boogie Boy” we zullen hier eens een demonstratie geven.  

Reporter TV : (off) Ja Toon De Vos, onze “Boogie Boy”!! De hype op facebook met reeds 

meer dan 250000 like’ s.. Laat u maar eens goed gaan!! 

 Nicole , Gerda , Greg en Sofie : ( roepen richting de tuin) Maar zijt voorzichtig met uwe rug! 

Loebas!   

Achiel : ( komt binnen via de keuken met een ernstig gezicht) Moet ge nu eens iets weten 

Nicole? 

Nicole : Wat scheelt er Achiel? 

Achiel :  Ge weet die rododendron die ik een paar keer verplaatst heb éh… 

Nicole : Ja wat is daar mee? 

Achiel :  Als hij kapot gaat is het niet mijn schuld zulle schat. 

Nicole : Waarom zou die kapot gaan? 
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Achiel : Omdat Jean Claude De Kloot  tegen onze rododendron staat te pissen!!! 

( We horen de muziek uit de tuin)  

                                                                       Doek 

 

  

 

 


