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Personages 
 

Fred : Fred den Dekker, Onslow-type. 55 -65 jaar.. (Flodder type) Eet en drinkt heel de 

dag,  probeert de vrouwen te versieren, te lui om iets te doen.Zit de hele dag voor caravan 

naar TV te kijken. 

 

Magda : Zijn vrouw, 55-65 jaar.  

 

Jacky :   Zoon van Fred en Magda, niksnut,25- 35 jaar.  

 

Heidi :  Heidi de Pauw. Liefje van Jacky , 25jaar, type dom blondje.  

 

Daisy :  Vrijgezel.Beetje simpel. Ziet in alles het goede, 20-25 jaar .  

 

Suzy:     Vriendin van Daisy, 30- 40jaar. Niet op haar mondje gevallen, bazig type. 

 

Loulou: Camping uitbaatster, 40-50 jaar, streng, wil de puntjes op de i, reclameert op        

alles.  

 

Roberto : Roberto Caruso   Afgedankte operazanger  .30-40 jaar, sportmonitor, moet voor 

alles opdraaien, sport , animatie, karaoke,.enz  

 

 Juul : Juul Sop, Soepboer en klusjesman op de camping, 50-70 jaar. 

 

 2 figuranten (camping bewoners):  1 Dame en 1 heer, joggers. 

 

Decor:  Ergens op een camping 

 

            Rechts : De voorzijde caravan fam Den Dekker. Voor de caravan twee zeteltjes en  

                            tafeltje.  Op tafeltje een kleine TV. 

            Links :   Ruimte waar later een tentje kan gezet worden. Wegje waar de joggers  

                           kunnen aflopen. (eventueel zaal in) 

            Achter :  Weg die richting cafetaria en de toiletten loopt .  

                            Boompjes en struiken waar het kan. 

 

 

Korte inhoud: 

Fred en Magda gaan al jaren naar dezelfde camping.Lekker luieren voor de TV en op tijd en 

stond een frisse pint voor Fred. Wanneer op een dag ook nog schoon, jong vrouwvol op de 

camping toekomt is Fred in zijn nopjes,tot groot ongenoegen van Magda.Maar gelukkig voor 

haar komt zoon Jacky met zijn liefje op bezoek. Maar of zijn levenswandel wel zo zuiver is 

als Fred en Magda denken valt te betwijfelen.Samen met Caruso ,een afgedankte operazanger 

en nu animator , verhandelt hij drugs op de camping.Bazin Loulou zal samen met Juul, de 

klusjesman dit trachten te verhinderen. Maar uiteindelijk komt de drugs in de soepketel 

terecht met alle gevolgen vandien.   
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Eerste bedrijf 
 

( Op de scène : We zien de voorzijde van de oude caravan van de familie Den Dekker. Fred 

Den Dekker is een onverzorgd type, hij zit in zijn onderlijfje voor zijn caravan naar TV te 

kijken met een grote zak chips en een blikje Jupiler bij zich. Zit te kijken naar een woordquiz 

waar je de oplossing naar kunt sms-en .) 

 

Fred :  Koe…koe… en een woord van 7 letters….. Dat ze toch altijd met die moeilijke 

woorden afkomen! Dju toch ! (Roept)  Magdaaaa!!!Kom es!  

 

Magda :  ( Heeft al een blikje bier bij) Heeft onze jong nog dorst?  

 

Fred :  Dat ook, ja. Maar kijk eens naar dat woord hier. 7 letters, ’t begint met koe en ’t 

eindigt op oek. Moeilijk éh! 

 

Magda :  (heeft het onmiddellijk gezien) Koekoek !! 

 

Fred : Wie? Ich??  

 

Magda :  Nee Fredje, koe + k + oek = koekoek!! Ik ben precies toch slimmer dan jij, éh ? 

 

Fred : (stomverbaasd) Je hebt gelijk wicht, je bent één letter slimmer! ( neemt GSM ) Dat 

zal ik eens gauw door sms-en sèh, en er 1000€ mee verdienen . (hij begint verwoed 

te sms-en )  

 

Magda :  Dàt zou van pas komen want onze Jacky heeft gisteren gebeld dat hij één van dees 

dagen afkomt.  

 

Fred :  (zit voor TV, drinkt, eet en zapt)Och god, die heeft weer iets nodig zeker? ’t Is 

maar te hopen dat hij die troela van vorige keer niet bij heeft . Die dacht dat ze hier 

alles mocht, mijne chips opeten, mijn bier uitzuipen en wat nog het ergste was : de 

hele dag zat die troela hier op haar luie kont voor den TV te zappen. 

 

Magda : Och, Layla, dat was  een slim, die keek naar “Nationaal Geografiek” ( bedoeld 

National Geografic Channel ) en Canvas, allemaal informatistische programma ‘s ( 

bedoelt informatieve) Maar naar’t schijnt is’t af tussen die twee.. 

 

Fred :  Gelukkig! Die kakmadam dacht dat ze mij manieren kon leren. 

 

Magda :     (ironisch) Maar dat is haar niet gelukt éh jong.  

 

Fred     :      Daar moet ze wel iets vroeger voor opstaan zullen. 

 

Magda :     (Terzijde) Veel vroeger denk ik. Wil je nog een zakje chips, ventje?  

 

Fred :   Ja …Dat mag, Magda. En doe er een pikant sausje bij om in te soppen. 

 

Magda :  En heb je nog bier genoeg, menneke? 
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Fred :  Breng nog maar een blikje mee. ( Magda caravan in ) (Fred kijkt naar een nieuwe 

opdracht op TV terwijl hij chips eet) Een woord van12 letters, amai,  het begint 

met pap en eindigt op ips… pap…k….ips, pap… ka… hips…dju, dat is precies 

Grieks.   

 

Figurant 1 :( Sportief vrouwtje komt voorbij gejogd, kijkt heel even naar de TV en zegt de 

oplossing ) Paprikachips. ( en loopt dan verder van de scène…. eventueel langs de 

zaal af) 

 

Fred    :  (Kijkt verwonderd naar de chipszak ) Dju, die heeft gelijk, zo schrijven ze dat. Pa-

pri-ka-chips.(Roept ) Magdaaaaa, kom eens kijken, ik heb de oplossing helemaal 

alleen gevonden.  

 

Magda :     (in de deur van de caravan) Serieus jongen, doe zo maar verder. 

  

Fred    : (Fier) Paprikachips, en zeg nu zelf, dat is nochtans een moeilijk woord èh? 

 

Magda :     Heel moeilijk . Sms het maar vlug door, Fretje. (af in caravan) 

                 ( Fred zijn GSM belt )  

 (Enthousiast) Voilà, de mannen van den TV bellen mij al om te zeggen dat ik 

gewonnen heb!(Roept) Magdaaaaaa!!! We hebben gewonnen!  

                  1 000 euro ! 

   

Magda :  ( steekt hoofd door de deur ) 1 000 euro??? Het is toch niet waar zeker.(gaat terug  

                   in caravan) 

 

Fred :  ( neemt GSM op ) Hallo? Met Fred den Dekker, 55 jaar. Ben getrouwd met Magda 

Vertessen en ik sjacher wat in oude auto’s. Mijn hobby’s zijn, spelletjes op den TV 

en kijken naar VTM (alsof hij reclame maakt) Want VTM kleurt mijn dag, (Neemt 

een blikje Jupiler) En Jupiler lest mijn dorst. En de oplossing is …Paprikachips. 

Goed éh!!.Zeg, je brengt die 1 000 euro maar naar Camping Loulou in … (zelf in 

te vullen) (beseft nu pas dat hij iemand anders aan de lijn heeft ) Wat??? Wie??? 

Jacky? Kun jij je mond niet eerder opentrekken? Vandaag?  Kom jij vandààg al? 

 

Magda :   ( Komt op met bier, chips en sausje, zet alles bij Fred op de tafel en roept blij )  

 1 000 euro, dat gaan we vieren…Fredje !!! 1 000 euro !!! Dan kan ik mij eindelijk 

zo’n bibberding kopen.!! 

 

Fred      :     Een bibberding?? 

 

Magda   :  Ja een trilplaat, waar je op kunt gaan staan . Heel je lijf trilt en bibbert dan.(schudt 

en trilt met heel haar lichaam) Ze noemen dat een powerplate! 

 

Fred     :      En waar is dat goed voor? 

 

Magda :  (sensueel) Dat doet naar het schijnt goed tot in elk uiteindje, elk vezeltje van je 

lichaam.  

 

Fred   :        Ah zo! Nu dacht ik, ha ha,ha  waarom zou ons Magda een bibberraar nodig 

hebben…allé nu… ha, ha een bibberding begot. 
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Magda : (ondeugend) Je brengt mij op een idee Fredje.  

 

Figurant 2 : (man komt lamlendig en traag over de scène gejogd, stopt even in het midden 

scène en staat te hijgen . Magda geeft de jogger Fred zijn blikje, hij drinkt er van)  

 

Fred     :     (Fred wijst de richting aan naar waar de vorige jogster gelopen is) Die kant uit 

meneer, je ben 3minuten achter .(Jogger verdwijnt lamlendig in de aangewezen 

richting) 

 

Magda  :    Wel voor de die zou zo een bibberding heel goed zijn. Zeg, en wat zeiden die 

mannen van de VTM? 

 

Fred  :  (Houdt de gsm even aan zijn oor) Och ja die was ik bijna vergeten. Ben je er nog?  

Ja ik zal ze eens geven… ( geeft Gsm aan Magda )  

 

Magda :   Hallo? Is het met den TV? Och god, Jacky, werk jij op den TV jong?  

 Hoe? Neen? Géén 1 000 euro ? Fred, wij hebben niet gewonnen.  

   

Fred :  Wat je nu zegt!  

 

Magda :  Ja, ja..da’s goed zoneke. Wat moet ik klaarmaken om te eten? Spaghetti of 

ballekes in tomatensaus? Wat? Serieus? Hoe heet ze? Heidi? Maar dat is een 

schone naam. Ja, tot straks, dag menneke! Wees voorzichtig éh.  ( zegt tegen Fred) 

Dat was onze Jacky… Hij komt straks.  

 

Fred :   Brengt hij weer een ander griet mee?  

 

Magda :   Ja, ze heet Heidi en ze blijven vannacht hier.  

 

Fred :   Dedjuu!  Dan kunnen wij weer op de keukentafel slapen. 

 

Magda :  Da’s toch gezellig, chouke, zo dicht bij elkaar. Romantisch! ( knipoogt eens naar 

Fred)  

 

Fred : Ja, dàt zal wel. Vorige keer lagen  onze Jacky en zijn kakmadame ons  

                   bed af te breken, de hele caravan rammelde en schudde zodat de steun van de  

                   keukentafel het begaf en  ik  boven op jou  terecht kwam. Héél  

                   romantisch. 

 

Magda : (ondeugend) Dat was toch plezant en mals éh Fredje! 

 

Fred :  Hééél plezant! Mijne rug is godverdorie  nog altijd geblokkeerd.  

 

Magda :   Dan zal ik je straks wel eens goed soigneren en masseren menneke. ( gaat terug de  

                   caravan in) 

 

Fred :   Nee zeg, lààt dat maar, mijn blauw plekken van vorige keer zijn nog niet weg. 

Ons Magda mij masseren, die haar handen zijn zo grof als schuurpapier nr 6 . 

(kijkt terug naar TV) Een woord van 10 letters …het is een bloem…begint met 
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made…. en het eindigt op – iefje. Amai, dat spel is echt gemaakt voor mensen die 

gestudeerd hebben.(brult ) Magdaaaa!!! 

 

Magda :  (op uit caravan) Nog een blikje, jong? 

 

Fred :   Nee. Een woord van 10 letters, het is een bloem…begint met made…en het 

eindigt op – iefje . 

 

Magda   :    (Kijk naar TV) Dat is toch gemakkelijk, snoepy. 

 

Fred       :    Ja? Zeg het dan. 

  

Magda :   Wie ben ik ?? Allé, zeg eens : ik ben jouw……. 

 

Fred :   ( onnozel)Ja, wie zou jij zijn? Magda zeker? 

 

Magda :   Ja en ik ben ? Jouw. … liefje!!!  

 

Fred :   (begrijpt het niet) Je praat weer in raadsels éh wicht! 

 

Magda :  Luister eens goed, made + l + iefje = ??? Zèg het dan!  

 

Fred :  (  Zit duidelijk zijn hoofd te breken) Ja zeg, er bestaan zoveel bloemen. 

 

Magda :  Ma-de-lief-je ! 

 

Fred :  Aaaaaaaaaaah ja ! Ja zeg, wie denkt dààr nu aan.Moeilijk éh!( Fred eet en drinkt 

ondertussen gewoon door) 

 

                  ( Daisy komt op met tent en andere campingspullen, is overladen.Wordt vergezeld 

door Juul Sop, gepensioneerde klusjesman van de camping.  Fred springt op uit 

zijn zetel en snelt naar haar toe)  

 

Juul :  (kijkt op zijn papieren) Voilà sèh, meisje, volgens mijn papier zul je hier ergens 

moeten gaan staan. (wijst rond). 

 

Daisy  :     Merci meneer.  

 

Fred :  Ha Juul, je brengt verdorie knap volk mee! 

 

Juul :  (tegen Daisy) Voor die moet je oppassen éh meisje, want da’s ne gevaarlijke, 

zulle. Ne heel gevaarlijke. 

 

Magda :   Soms toch. 

 

Juul :   (roept op Magda) Magda, hoeveel soep heb je morgen nodig? 

 

Magda :   Welke soep is’t morgen?  

 

Juul :   Rooi!  
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Fred :   Toch met balletjes? 

 

Juul :   Ah natuurlijk, soep moet altijd met balletjes!  

 

Fred   :       En met een goede vettige soepknook er in.  

 

Juul    : Ik zal  jouw onderlijfje er insteken, dan gaat mijn soep zeker vettig genoeg 

zijn.(vettig lachje)  

 

Fred :  (trekt zijn onderlijfje vooruit en kijkt er verwonderd naar) Hoe? Wat scheelt er met 

mijn lijfke? 

 

Magda :   (tegen Juul)  Geef me maar anderhalve liter soep, Juleke, want onze Jacky is 

morgen hier met zijn lief. 

 

Juul :   Da’s goed wicht,ik zal er voor zorgen.En nu moet ik verder want ik moet de 

smodder rond de glascontainer nog opruimen.Het gras nog besproeien en nog een 

straatlamp vervangen. (Juul af terwijl hij verder blijft grommelen) 

 

Fred    : ( tegen Daisy) Dag juffrouwtje, kan ik je helpen? 

 

Daisy :  (verlegen, altijd twijfelend) Dag meneer. Schoon weer vandaag éh? Of niet?  

 

Fred:   Ja wel, heel schoon. ( Daisy bukt zich om de tent neer te leggen) (Fred kijkt in de 

richting van Daisy, die gebogen met haar achterste naar Fred toe staat) De zon 

schijnt al ferm in mijn ogen, ha ha .  

 

Daisy  :  (Lacht verlegen en trekt zedig haar rokje goed) Pardon. 

 

 Fred     : Dat is niet nodig meisje, ik kan daar tegen.(op de versier toer) Ken ik jou niet 

ergens van? Presenteer jij niet dat programma op VTM met die…… 

 

Daisy :  (onderbreekt hem verlegen)Ik?  Néééén, ik rol sigaren, euh…in ’t sigarenfabriek, 

meneer, euh……..? 

 

Fred :  Meneer? Maar kind toch, ik ben Fred, Fred den Dekker. 

 

Magda :   (Begint een beetje jaloers te worden. Zit aan de tafel,Fred zijn chips op te eten en 

zijn bier uit te drinken) “Den Dekker”, ja, dat klopt! Vooral als hij jong volk 

tegenkomt. 

 

Fred  :        (wijst naar Magda) En dat is mijn Magda. 

 

Daisy :  Ik ben Daisy Spruyt……Wij komen hier 14 dagen kamperen . 

 

Fred :         (ontgoocheld) Wij ??? Je hebt je vent dus ook meegebracht. ( mompelt) Dju. 

 

Daisy :  (lacht verlegen) Nee nee, mijn vriendin, ze komt zo.  
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Magda  :     (tegen zichzelf) Ik hoop dat het een lesbisch koppel is, dan gaat hij van een kale 

kermis thuis komen. 

 

Fred :  Twee nieuwe, knappe buurvrouwen op één dag, het leven kan toch schoon zijn éh. 

(rolt met zijn oogjes) 

 

Magda : (met nadruk) Koekoek !  

 

Fred     :     Ja Magda dat woord heb ik al doorgestuurd. Maar het zal niet juist geweest zijn 

anders hadden ze mij allang teruggebeld. 

 

Daisy    :    (verlegen tegen Fred) Mag de tent hier….of niet? 

 

Magda :     (onderbreekt haar) Natuurlijk mag je dat van hem wicht ! Maar wacht toch maar 

even op Loulou, die zal je wel zeggen waar ze juist moet staan. 

 

Daisy : Wie is Loulou? 

 

Magda :  De bazin van de camping! En da’s geen gemakkelijk mens éh! ( neemt vuilzak uit 

de bak en gaat ermee achter ’t decor)  

 

Fred :   Ik zal er wel voor zorgen dat jullie hier dicht bij mij mogen staan. Ik lig bij 

Loulou in de bovenste schuif . 

 ( Suzy en Loulou komen op, horen wat Fred zegt. Loulou heeft stokmeter vast.) 

 

Loulou :  Dat klopt Fred, in de bovenste schuif tussen de andere rommel. 

 

Fred : (slijmend)Wie we daar hebben, Loulou mijne chouchou !  

 

Loulou:   (streng) Heb jij je vuilbak al leeggemaakt, slijmbal? Je weet toch dat ik je anders 

een boete ga geven, éh! 

 

Fred :   Louke, deze morgen om 7 uur heb ik die al leeg gemaakt.Je kent me toch. 

 

Loulou :    Daarom juist!  

 

Fred:  En welk schoon volk heb jij meegebracht? ( Wil Suzy versieren) Dag meisje, ik 

ben de Fred, en jij?  Ken ik jou niet ergens van? Heb jij vorige week niet op de 

eerste bladzijde van de Story gestaan?  

 

Suzy :  ( tegen Loulou)  Is dat die vrouwenzot waar je het daarnet over had? 

 

Loulou :    Dat is hem. 

 

Fred :   Allé madame Loulou, ik ben de braafste en de fatsoenlijkste mens van de hele 

camping. 

 

Loulou :  Ja ja.We zullen eens meten waar jullie tentje kan staan,  
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                ( Geeft Daisy het campingreglement ) Hier, lees jij al maar het campingreglement 

want er moet hier orde heersen.Vuilbakken op tijd leeg, geen lawaai na 10 uur, 

geen gemotoriseerde voertuigen en geen naturisme.  

 

Daisy :  (verstaat het niet)Geen wat? 

 

Fred :   Niet in je blote flikker rondlopen, ik kan daar tegen zullen, maar madame Loulou 

niet, éh wicht.  

 

Loulou :  Tegen die flikker van jou zeker niet. 

 

Daisy   :     (begrijpt het niet echt) Ahhh … 

 

 (Loulou begint te meten vanaf de caravan waar de tent moet komen staan… Daisy 

leest ondertussen)  

 

Fred :   ( tegen Suzy) En werk jij ook in ‘t sigarenfabriek?  

 

Suzy :  Ja, ik heb er heel wat gedraaid zulle, maar nu ben ik bandleidster. 

 

Fred :   (slijmend) En werken daar allemaal van die mooie meisjes? Dedju éh, als ik dat 

geweten had was ik nooit gestopt met roken!  

 

Daisy    : (leest,is afwezig)Het is verboden te roken op de toiletten. (kijkt naar de andere) 

Allé dat staat hier. 

 

Loulou :  ( afstand kan aangepast worden )  5 meter 35, Hier moet de tent komen. Jullie 

hebben geboekt voor 14 dagen maar je kunt natuurlijk ook nog langer blijven .  

 

Fred :   Ik blijf hier de hele zomer. Plezant..( neemt folder, geeft hem aan Daisy) Kijk 

maar eens wat hier allemaal te doen is .  

 

Magda :   ( komt terug van de container) Voilà, de vuilbak is leeg! 

 

Loulou :   Was die weeral vol Magda?  

 

Magda :   Hoe? 

 

Loulou :   (ironisch) Ja, Fred heeft die deze morgen om 7 uur toch al leeggemaakt?  

 

Magda :   Onze Fred? Die was om 7 uur nog een boom aan’t doorzagen. (snurken) 

 

Loulou :  Ja, dat dacht ik wel . Allé, is alles duidelijk? Goed, dan ben ik nu weg want ik heb 

het druk, druk, druk… ( vertrekt) 

 

Daisy :  (leest) Amai, dat ziet er hier wel plezant uit! Iedere morgens om 8 u 

ochtendgymnastiek … 

 

Magda :   Dà’s wat vroeg voor onze Fred.  
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Fred :   Wablief ? Te vroeg? Je weet toch dat ik een ochtendmens ben, éh Magda! 

Morgenvroeg om 8 u sta ik hier te turnen.  

 

Magda :     Onder leiding van Caruso. 

 

Suzy     :     En wie is Caruso?  

 

Fred       :  Dat is een Italiaan die hier rondloopt. 

 

Magda   :  Hij is hier fitnesstrainer, masseur, wandelgids, kinderopvang, rode kruis 

verpleger, kok, garçon, afroeper van de kiennummertjes … àlles doet hij. 

 

Juul :   (komt op met een paar vuilzakken) Alles? Alles behalve het vuile werk, ja. Dàt 

kan ik doen! 

 

Magda  :   (romantisch) En hij kan toch zoooo schoon zingen, vroeger heeft hij nog in de 

opera van Milaan gezongen. 

 

Fred     :     (jaloers) Dat zegt hij, maar daarom is dat nog niet waar zulle Magda. 

 

Suzy    :     En dat zingend Italiaans wereldwonder geeft morgenvroeg om 8uur turnles? Daar 

doen we aan mee éh Daisy?  

 

Fred    : (enthousiast) 8 uur stipt, (tegen Suzy) maar ik ben gewoonlijk iets vroeger.Om wat 

te stretchen en mij op te warmen.(doet een paar stretchbewegingen) 

 

Magda :  (ironisch) En dat opwarmen gaat soms heel snel bij onze Fred. Dat ligt aan het 

gezelschap.  

 

Fred     :     Magda!! Jij zou beter ook eens mee doen, er is niets zo goed dan‘s morgens een 

stevige turnles.  

 

Magda   :    (ironisch) Ja en morgenvroeg gaat hij dat nodig hebben want hij moet vannacht op 

de keukentafel slapen. 

 

Juul :   Ochgod , dan gaan we hier morgen weer een wrak zien rondlopen. 

 

Fred :  Niet zagen, Juul! 

 

Suzy :   De keukentafel? Amaaai .Plezant zeker? (dubbelzinnig) 

 

Fred   :    Ah ja … heel plezant. En volgens ons Magda héél romantisch. 

 

Juul: (lacht veelzeggend) Zie maar dat jullie niet verongelukken met al die romantiek.

    

Daisy :  (leest) En dinsdag en vrijdagnamiddag, wandeling onder leiding van Caruso.  

 

Magda :   Ja maar dat zijn gewoonlijk wandelingen van 10 km of meer, en zo ver kan ons 

Fredje niet lopen.  
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Fred :  Wablief?? Ik??  De eerstvolgende wandeling ben ik paraat. Dan ga je eens zien 

wat een conditie ik heb. 

 

Magda   :    Blaren onder je voeten ga je dan hebben ja. 

 

Fred     :      Kom Magda. Mijn voeten zijn zo hard als steen, staan helemaal vol eelt. 

 

Magda :     (terzijde)  De enige plaats waar jij eelt hebt is op je kont.  

 

Juul :  (lacht)  

 

Fred :   ’t Is goed, jong! 

 

Daisy :   (leest, enthousiast) En vrijdag, zaterdag en zondagavond karaoke ! (nog 

enthousiaster) Onder leiding van Caruso!!! 

 

Suzy :   Och god,  Daisy jij bent vroeger nog bij de “Zingende roodborstjes” geweest. 

Karaoke,dat is echt iets voor jou!  

 

Fred :   (Opscheppend) Voor mij ook zulle, dààr heb ik al succes mee gehad! Man,man.. 

Niet te doen Ik heb Joe Cocker eens geïmiteerd éh… 

 

Magda :   ( onderbreekt) En de mensen dachten dat het Eddy Wally was. 

 

Fred :   Magda,jij kent  niks van muziek. Daisyke, dan moeten wij eens samen gaan 

zingen éh meisje? 

 

Juul :   Oeioeioei, de schone en het beest. Dat gaat prachtig worden. 

 

Magda :  (Ironisch) Nicole en Hugo gaan concurrentie krijgen!.. 

 

Suzy :   Kom Daisy, we gaan de  tent opzetten. 

 

Fred :   (Heel lief tegen de dames) Maar meisjes toch, tijd genoeg, ik zal seffens wel 

helpen. Zet je even dan kunnen we eerst ene drinken .( commanderend) Magda, 

haal eens een fles witte wijn.  

 

Magda :      Denk jij dat ik nu nog met mijn fiets naar de Aldi rijd?  

 

Fred    :  Maar in de koelkast staat toch nog een fles.  

 

Magda :   Ja, die stond daar inderdaad voor jij die gisterenavond hebt leeggedronken. 

 

Daisy :   Wij zijn daarstraks langs de Aldi gereden en we hebben 3 flessen rode wijn 

gekocht, Italiaanse wijn, lekker! Eh Suzy? 

 

Suzy :   ( stoot  Daisy ) Ja maar daar moeten we wel 14 dagen mee toekomen!  

 

Fred :   Allé, één glaasje wijn op onze kennismaking, en dan help ik straks jullie tent 

opzetten.  
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Daisy :   Is dat goed Suzy? 

 

Suzy :   Oké, tent helpen opzetten en alle dagen onze vuilbak wegdoen. 

 

Fred :   Dat is geen enkel probleem meisjes! ( Daisy gaat fles wijn ( met draaistop) halen 

uit hun bagage) 

 

Magda :   Jij bent ne goeie jij!!! Hier zuip je 20 blikjes Jupiler en vreet je 5 zakken chips per 

dag en ik kan de vuilbak zelf leegmaken ! 

 

Fred :  Dat is iets anders éh  Magda! 

 

Magda :   Iets anders?? Wat is daar anders aan?? 

 

Fred :   Allé kom, wees wat beleefd, we moeten onze buurvrouwtjes toch goed ontvangen, 

ga maar eens glazen halen. 

 

 Suzy :   ( ironisch) Ja, jij de glazen en wij de wijn. Goed geregeld jong! 

 

Magda :  Jij ook een glas, Juul?( Magda gaat glazen halen in caravan) 

 

Juul :   Dat sla ik nooit af! 

 

Loulou :   ( van achter de schermen) Juuuul!!! Waar zit je? 

 

Juul :   Miljààr! Dat mens kan mij ook nooit met rust laten! (vertrekt) 

 

Daisy :   (komt terug met fles wijn)Voilà, “Montebello”, vino da Tavola, de beste wijn van 

de Aldi ! 

 

Fred :   Magdaaaa, waar blijven die glazen?  

 

Magda :   ( vanuit de caravan) Jaag mij niet op éh! 

 

Fred :   Ons Magda éh, dat mens is toch altijd zo op haar gemak . Ik krijg daar zenuwen 

van! Ah ja, ik ben nogal een actieve mens.( Magda komt op en hoort de laatste zin 

van Fred) 

 

Magda :   Vooral als er jong vrouwen voor zijn neus paraderen. (geeft de vrouwen een 

bierglas, houdt er één voor zichzelf, Fred krijgt plastiek bekertje) 

 

Fred :   Magda ! Je weet toch dat ik geen wijn uit plastieken pintjes drink! 

 

Magda :   Oké, dan niks voor jou, want al de wijnglazen staan nog bij de afwas die jij 

beloofd had te doen.  

 

Fred :   Sèg, ’t is vakantie voor iedereen éh! ( Houd zijn bekertje omhoog) Allé, Suzyke, 

schenk ons maar eens in. (tegen Magda ) Magda, haal eens een zak chips, en een 

sausje om te soppen. 
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Magda :  Haal het zelf! ( steekt haar glas als eerste onder de fles)  

 

Daisy :  ( schenkt Magda haar glas halfvol ) Alsjeblieft, madame. 

 

Magda :   Giet maar door zullen, ik heb er dorst van gekregen! ( Daisy schenkt glas 

helemaal vol) 

 

Fred :   ( zit ongeduldig met zijn bekertje te wachten ) Magda, niet zo gulzig, hou je 

manieren eens éh! 

 

Daisy :   (schenkt Suzy en haar eigen glas ook helemaal vol) Lekker Italiaans wijntje.!. En 

meneer wil natuurlijk ook een glaasje?  

 

Fred :   Graag. ( Daisy schenkt het restje in het bekertje van Fred en hij kijkt er 

ontgoocheld naar) Hoeveel flessen hadden jullie bij?  

 

Magda :   Meisjes, laat ons drinken op een mooie vakantie waarin WIJ vrijgesteld zijn om 

de vuilbak leeg te maken. Éh Fred?  

 

Fred :  ( protesteert binnensmonds en kijkt in zijn bekertje) Schol ! 

 

(Caruso komt op met folders en kienkaarten) 

 

Caruso :   Buon giorno tuti! 

 

Magda :   Buon giorno, caro mio. 

 

Fred :  Die moest er nog aan mankeren, onze spaghettivretende operazanger. Mijn dag 

was al niet al te goed begonnen maar nu is hij helemaal naar de vaantjes. 

 

Suzy :  (bewonderend) Ben jij een Italiaan?  

 

Caruso :  Si si! Roberto Caruso, operazanger van beroep. Ik heb nog gezongen in de Scala in 

Milaan.(Zingt een paar tonen) La, la la lalalalaaaaa.  

 

Fred :   Ja, maar daar heeft hij teveel valse noten gezongen en nu staat hij op de dop en 

werkt hij hier in ’t zwart! 

 

Daisy :   ( bewonderend…dromend) Wauw, opera ….het zwanenmeer. Dat moet schoon 

zijn met zo een knappe man in de hoofdrol! 

 

Suzy :   Daisy….het zwanenmeer, dat is geen opera!!! Dat is ballet.   

 

Magda :   Dat wist IK zelfs! 

 

Fred :   En ons Magda is nochtans geen slim zulle. 

 

Suzy: (bewonderend) Roberto .. euh ?? 
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Caruso :   Caruso! 

 

Magda :   Zal ik je eens een borreltje van je lievelingsdrankje gaan halen, bambolino. 

 

Caruso :  Si si… Maggie… 

 

Fred :   Maggie ?  Dat doet mij altijd aan soep denken! 

 

Magda :   Niet zagen éh Fred. 

 (tegen Caruso ) Een glaasje Amaretto,ragazzo? 

 

Fred :  (tegen Magda) Seg, ragadinges, heb jij Amaretto in huis? 

 

Magda :   Si,si ( gaat af in caravan) 

 

Fred :   Dedjuu, en voor mij is er nooit iets in huis!  

 

Magda :   ( komt op uit de caravan met een emmer vol lege bierblikjes en kapt die bij Fred 

neer) Dat is waar jong, voor jou is er nooit iets in huis, kijk maar eens! ( terug 

caravan in) 

 

Fred :   Magda, wat doe jij nu? 

 

Magda :  (roept van uit de caravandeur) Jij ging toch het vuil opruimen, niet? 

 

Fred :  (kijkt naar de blikjes en zegt tegen de dames) Ik weet het niet, maar ik denk dat 

ons Magda aan de drank is. 

 

 Magda :  (komt op met glaasje voor Caruso en zegt heel lief) Uno Amaretto picobello! 

 

Fred :   ( tegen de dames) Ze begint al raar te klappen. Toch duidelijk dat ze aan  

                   de drank is éh?  

 

Daisy : Erg éh? 

 

Caruso :  Grazie mille, mia bella. 

 

Fred :  Signor Ravioli zal hier mijn drank eens komen uitzuipen en mijn bella opvrijen. 

 

Caruso :  ( genietend van zijn Amaretto) Mmmmm, bonissimo!!!  

 

Magda :   En welk goed nieuws, Roberto? 

 

Caruso :   (Enthousiast)  Morgenavond formidabile, fantastico kienavond!  

 

Magda :   Bonissimo!!! Dan kan ik weer een fles Amaretto winnen!  

 

Caruso :   Neen, morgen formidabele prijzen: Ten eerste : een gratis campingplaats  voor 1 

maand. 
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Magda  :     Schitterend!  

 

Fred :   Magda! Ik heb al betaald voor 4 maanden. 

 

Caruso :   Tweede prijs : Een bon voor een Italiaans etentje in de cafetaria van de camping… 

 

Suzy :   Italiaans eten, Ossobucco alla Milanese .MMMMMMMMM, lekker!!!   

 

Daisy    :     En daar veel look op. 

 

Fred :  Ja daar heb je dan een ganse week plezier van. Eén keer heeft die Italiaan ons in 

zijn eettent gekregen, één keer. Wat voor een smodder wij toen allemaal gegeten 

hebben. Niet te doen! Ik heb daarna drie dagen op de WC gezeten! 

 

Caruso :  Hey signor Freddy, jij had toen wel 4 flessen Chianti leeg gezuipt. 

 

Fred   :       Niet overdrijven .  

 

Magda  :    Die jongen drijft niet over.(lief) Ik vond het lekker Roberto. 

 

Caruso :  Grazie …...  Derde prijs, eigenlijk de beste prijs : een fitness - sessie gevolgd door 

een massage met heerlijke Italiaanse kruidenolie. Je zult verwend worden door de 

magische handen van Caruso, himself. 

 

De drie vrouwen samen : Hoe laat begint dat kienen? 

 

Caruso :   Otto ora puntuale!  

 

Magda :   (tegen de andere vrouwen) 8 uur! 

 

Suzy :   Geef mij maar 2 kaarten. 

 

Daisy :   Mij 3 stuks! 

 

Suzy :   Of geef er mij maar 4. 

 

Magda :   Ik neem er altijd 5. 

 

Fred :  5? Je weet niet wat dat kost zeker, Magda? 

 

Magda :   Ongeveer zoveel als een karton blikjes Jupiler. (wijst op de lege blikjes) En IK 

kan er ook nog iets mee winnen! 

 

Fred :  Ja, Amaretto die HIJ dan komt uitzuipen!  

 

Caruso :  ( glas opstekend ) Salute! Bonissimo Amaretto, signor!  

  

Daisy :  Hoeveel moet ik betalen voor 3 kaarten? 

 

Caruso :   1 kaart : 2 euro.  
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Suzy  :  Toch zoveel? 

 

Caruso :  Maar vandaag reclame, als je  koopt 2 kaarten betaal je maar  5 euro, 3 kaarten : 8 

euro, 4 kaarten : 12 euro en 5 kaarten : 15 euro.  

 

Magda :   Maar als je 5 kaarten koopt krijg je er een zesde gratis bij.Hè Roberto? 

 

Daisy :  (enthousiast )Serieus?  Geef mij er dan ook maar 5. 

 

Suzy :   Mij ook. 

 

Fred :   En die gratis kaart van ons Magda, geef die dan maar aan mij. 

 

Magda :   Jij kunt niet kienen, Fred!  

  

Caruso :   Gepast geld, alstublieft. ( Alle vrouwen gaan hun portemonnee halen. ) 

 

Fred :   15 euro voor 5 kienkaarten….. ( neemt rekenmachine op de tafel ), 1 kaart voor 2 

euro …. Dus 5 kaarten maal 2 euro is…. 10 euro! Die vrouwen kunnen niet tellen 

zeker? Afzetter! ( Wenkt Caruso met zijn middelvinger dichterbij) Hey Italiaan. 

 

Caruso :   (Caruso komt bij Fred) Si signor??? 

 

Fred :   Hoeveel is 5 maal 2?  

 

Caruso :   (stil tegen Fred) In Italië 15. 

 

Fred :  O.K., maar dan 2 kaarten gratis voor den deze hier want ik heb een Belgisch 

rekenmachientje. 

 

Caruso :   Si signor, maar mondje dicht want ik moet toch ook iets in’t zwart verdienen.  

                   ( Geeft Fred 2 kaarten) 

 

Fred     :     Da’s zeker jong, ik weet hoe dat gaat, ik zit ook in de commerce zulle. 

 

Caruso  :     Dan verstaan wij elkaar! 

 

Daisy :  Alstublieft, 15 euro signor ( geeft geld aan Caruso)  Een lekker Italiaans etentje, 

mmmmmm! 

 

Suzy :   (geeft geld aan Caruso ) En jij masseert echt met Italiaanse kruiden?  

 

Fred :   Ja, met look, basilicum en oregano….. na zo een massage stink je 6 weken naar 

spaghettisaus. 

 

Magda :   ( komt op uit caravan en geeft ook geld aan Caruso) Die massage gaat mij weer 

goeddoen, Robertino! 

 

Fred :   Wéér? Heeft die Italiaan jou al………. 
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Caruso :  ( onderbreekt Fred) Signoritas, ik moet dringend verder kaarten gaan verkopen. Ik 

zie jullie dan morgenavond? 

 

Fred :   Ah neen! Morgenvroeg, op de turnles, ochtendgymnastiek! (zwaait wat met zijn 

armen en buigt met moeite door zijn knieën) 

 

Caruso :   Jij Fred?? (doet ook een paar turnoefeningen) Turnles? Jij? 

 

Fred :   Si si, de Fred!  

 

Caruso :   Serieus??Ik ben benieuwd! Ciao ! ( gaat af) 

 

Suzy :  Ik loop even mee Roberto. Daisy, zet jij de tent ondertussen op en haal het 

gasvuur, de tafel en stoeltjes uit de auto! ( Suzy achter Caruso aan) 

 

Daisy :  (triestig) Hoe kan ik nu alleen die tent opzetten?  

 

Fred :   Die moet jij niet alleen opzetten, kindje, ik zal je wel helpen. 

 

Daisy :  Dat is heel lief . Merci meneer. 

 

Magda :   (van op afstand) Den Dekker. 

 

Daisy :   (kijkt rond) Waar?  

 

Magda : (wijst op Fred) Daar.  

 

  Hij héét  Den Dekker meisje!  

 

Daisy   :      Aaah!! 

 

Magda :  (terzijde) Traag van begrip precies.( Magda zet zich aan de tafel en geniet van de 

Amaretto terwijl ze naar de TV kijkt) 

 

Fred :   Volgens Loulou  moet jullie tent dus hier staan. 

 

Daisy :   Ja zeker? ( begint uit te pakken en komt al vlug de tweede fles wijn tegen) Was’t 

goede wijn, meneer Fred? 

 

Fred :  Jazeker meisje, maar ik heb maar een heel klein bekertje gekregen.  

 

Daisy :   ( ondeugend, en laat de fles zien) Zullen we er dan nog eentje….? De bandleidster 

is toch weg! 

 

Fred :   Da’s nu eens een goed gedacht! ( glundert, neemt een glas)  

 

Magda :   Een woord met 6 letters… begint met on en eindigt op ijs…… ONWIJS !!! 

 

Fred :   Goed Magda, je bent echt een slim mens zulle! 
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Daisy :   (schenkt wijn in) Vino Italiano …Schol Alfredo, hi, hi hi.. 

 

Fred :   Schol! (ze drinken) Je zult eens zien hoe snel die tent hier gaat rechtstaan! 

 

Daisy :  Jij hebt daar waarschijnlijk veel ervaring mee? 

 

Fred  :  (bluffend) Ervaring? Maar meisje, ik ga al 35 jaar kamperen. 

 

Magda :   (Geërgerd)  Een woord met 7 letters … begint met” blu” en het eindigt op “fer”… 

 

Fred :     “Bluffer”, Magda !!!. Dat is Bluffer . Sms dat maar rap door. 

 

Loulou :   (komt op ) Weten jullie waar Caruso is? 

 

Magda :   Die is kienkaarten aan’t verkopen. 

 

Daisy :   En Suzy dacht dat hij het niet alleen kon en is meegegaan om hem te helpen. 

 

Loulou:  Kan die nu niks alleen? 

 

Fred    :  Dië kan niks alleen Loulou. 

 

Loulou :   Ik zal die versierder eens rap gaan storen want er wacht iemand op hem in de 

cafetaria die hem dringend wil spreken.  ( Loulou af) 

 

Daisy :   (licht aangeschoten ) Weet je wat Fredje, ik ga eerst de tafel en stoeltjes halen, 

dan kunnen we tenminste op ons gemak ons wijntje drinken. 

 

Fred :   Ik zal je wel helpen .Ah ja zo ben ik éh, ik kan zo een schoon jong meisje toch 

niet alleen met dat zwaar materiaal laten sleuren. 

 

Daisy   :     Dat is lief van jou. 

 

Fred: En Magda, drink niet teveel éh wicht! Je weet dat je daar niet tegen kunt. Kom 

Daisyke. ( gaat mee met Daisy af) 

 

Magda :   Een woord van 7 letters…begint met “ slij” en eindigt op “al”…(roept Fred 

achterna) .SLIJMBAL!!!! Ik krijg  verdorie dorst van die Amaretto! Ik zal voor 

mijzelf ook eens een blikje open trekken, en daarna onze Jacky zijn balletjes 

klaarmaken.  ( gaat caravan in) 

 

(Daisy en Fred terug op met 2 campingstoeltjes en tafeltje, ze zetten ze voor de plaats van de 

tent )  

 

Daisy  :     Wil jij nog een glaasje Fredje? (schenkt de glazen nog eens vol.) 

 

Fred    :       Wel het is lang geleden dat ik nog zo een verstandig meisje ben tegengekomen.   
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Daisy : (heft het glas) Ik drink op mijne allerbeste buurman Fretteke  Het Dekkerke. Suzy  

mijn bandleidster kan de pot op. Voilà dat heb ik weer goed gezegd éh? Santé! 

 

Fred       :   Laat die vriendin maar kienkaarten verkopen.Schol! 

  (ze gaan zitten) Voilà, dat wordt verdorie tijd dat ik eens kan gaan zitten!  

 

Daisy :   Ja, want altijd zo werken, dat houdt een mens niet vol, éh. ’t Is toch vakantie 

zeker.( Genieten van hun wijntje) 

 

Fred   :       Het leven kan toch schoon zijn éh. 

 

 

                                                                     Doek 
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Tweede bedrijf 

 
 

                  (Aansluitend op het 1
ste

 tafereel, Fred en Daisy zitten nog op de zelfde plaats, hun 

derde fles wijn is ook al bijna leeg… Vooral Daisy is flink aangeschoten) 

 

Fred :   Dà’s verdorie goeie wijn éh Daisyke, dat merk moet je mij toch eens opschrijven. 

 

Daisy :   Daar word je een heel ander mens van éh Fretteke. (giechelt) 

 

Fred :    Wij zullen hier eens wat ambiance maken. 

 

Daisy :   Jazeker, ambiance. Dekkerke, wij gaan met ons tweetjes eens goed uit de bol als 

                   ’ t kalaloke is vrijdag. 

 

Fred :   Ah ja, dat is afgesproken. Zeg, jij hebt vroeger nog gezongen bij de rondborstige 

roodborstjes? 

 

Daisy :   Vroeger?? Heb jij me al eens goed bekeken? De roodborstjes zijn gaan vliegen 

maar de ronde borstjes zijn gebleven. ( giechelt)  

 

Fred :   Dju, da’s mooi gezegd.  

 

Daisy :  Samen kalaloke…..we doen…euh.. 

 

Fred :   MEAT LOAF!!  

 

Daisy :   Wie??  

 

Fred :  ( In slecht Engels) Meat Loaf met “Paradise by the dashboard light” da ’s de beste 

plaat van de jaren 70 ! 

 

Daisy :   Die ken ik niet.  

 

Fred :  ( gaat tot aan de caravan en roept ) Magdaaaaaa, zet die CD van Meat Loaf eens 

op!  

 

Magda :   (steekt haar hoofd buiten en zegt sarcastisch) Dat was ik net van plan, Fretteke! 

Dan kan jouw rondborstig roodborstje dat ook eens horen. (gaat terug binnen ) 

 

Fred :   Daar gaan wij succes mee hebben, Daisyke !!! En ik weet zeker dat jij dat gaat 

kunnen, je gaat dat zien: heel de zaal gaat plat! Wat zeg ik, ze breken hem af! 

 

Daisy :   (ernstig) Serieeeeeus ? ( Magda zet CD-speler in deuropening en zet de muziek op 

en Fred begint te headbangen) 

 

Fred :  Hoor eens, …hoor je het? Goed éh? 

 

Daisy :        En of zeg! (begint mee te bewegen met Fred) 
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Fred     :    (enthousiast..ze luisteren en bewegen samen op de muziek… dan zet Fred de 

muziek af) Voel je’t? VOEL  je ‘t?  

 

Daisy :  Ik voel iets, maar ik weet niet wat! ( giechelt) 

 

Fred :  Dat is muziek waar power in zit éh!  

 

Daisy :   Amai !! Dat stond niet op het reprete….repertaarium ( bedoeld repertoire) van de 

roodborstjes, daar zullen we toch eens op moeten repre…repeteteren. Want da’s 

wel iets anders dan ( zingt met piepstem) “ Er zat een sneeuwwit vogeltje….er zat 

een sneeuwwit vogeltje…”  enz. 

 

Magda :   (steekt hoofd weer buiten de deur en onderbreekt Daisy) Zie maar dat de katten 

niet op dat gejank afkomen en ze dat vogeltje wegpakken!(terug weg) 

 

Fred    :      Niets van aantrekken wat ons Magda zegt, die heeft totaal geen gevoel voor 

muziek.Totààl niet! 

 

Daisy    :    Ja maar als wij samen dat liedje van ….euh. 

 

Fred      :    (Helpt haar) Meat Loaf. 

 

Daisy    :    Ja die, dan zullen we toch nog wat moeten… 

 

Fred :   (Onderbreekt haar) Répétéren ja dat is zo, maar we hebben nog 2 dagen tijd. Ik 

heb toch niks te doen en den TV interesseert mij niet. 

 

Magda     :   ( vanuit de caravan ) Wablieft????? 

 

Daisy  :      Laat ons dan drinken op ons succes Fretje. Schol!  (Daisy staat nog te giechelen)  

                  (Suzy komt op, ziet dat de tent nog niet opstaat, dat er 3 leeg flessen van hun wijn 

staan en wordt kwaad) 

 

Suzy :  Daisy Spruyt !!!  

 

Daisy :  (giechelt) Halloooooo wie we daar hebben, mijn bandleidster. Alles kits ? 

 

Suzy  :        Daisy!! Wat ben jij aan het doen? 

 

Daisy   :      Ik drink op ons succes.Schol! 

 

Suzy    :      Jouw moeder heeft me gevraagd om goed op jou te passen. 

 

Daisy    :     Fretteke past nu op mij éh jongen? 

 

Suzy      :     Hoe is het toch mogelijk.  

 

Daisy          Suuuuuuske, ken jij Meat Loooof ?  
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Suzy :  Ja die ken ik, zit je dààr op te wachten om de tent te helpen opzetten?  

 

Daisy   :      Fretteke zet seffens ons tentje op, éh jongen. 

 

Suzy     :     (tegen Fred) Begin er dan maar aan want ik wil een beetje rusten. 

 

Fred     :      Rustig, mij vooràl niet opjagen. We zijn op vakantie. 

 

Suzy    :      Wel ja, het is daarom dat ik nu een beetje wil rusten. 

 

Daisy :   Eerst een lekker glaasje wijn voor Suuuuzeke?  ( Wil glas wijn inschenken maar 

de fles is leeg)(giechelt) Leeg! 

 

Suzy :   3 Flessen wijn leeggedronken, is dat alles wat jij hier gedaan hebt?  

 

Daisy   :      Hela, we hebben ook al een beetje gerepeteteerd . Eh Fredje! (schudt weer wat 

met haar hoofd) 

 

Fred :   En we hebben de meubeltjes uit de auto gehaald! 

 

Daisy :   (denkt plots aan iets) Enne…..oooh … potverdorie,ik ben ons canicolleke 

vergeten!!! 

 

Fred :   Wablieft? Wat is dat voor iets?  

 

Daisy :  Mijne Serinus Canicollis, die zit ocharm al de hele dag in de hete auto! ( loopt 

paniekerig weg) 

 

Fred :   Cani wie? 

 

Suzy :   Hare kanariepiet! Dat mens gaat nergens naartoe zonder hare piet! 

 

Fred :  Dàt versta ik, ik ook niet! (lacht) 

 

Suzy :  Dat kan ik mij levendig voorstellen  ja. 

 

Magda :     (Staat in de deur van de caravan) Dat moet je niet doen juffrouw, want het stelt 

niets voor.Hè Fred? 

 

Fred     :     Magda, we zijn hier een gesprek op niveau bezig, en dan heb ik liever dat jij 

zwijgt. 

 

Magda  :    Sorry !! (af caravan) 

 

Daisy :   (komt terug op met kanarie in vogelkooitje, al babbelend tegen de vogel ) Maar 

ocharme, mijn lief klein canicolleke, was ik mijn manneke vergeten, foei, foei, 

stoute Daisy toch. Ik zal eens voor een snoepje zorgen. Fretteke, heb jij geen 

blaadje sla in huis voor mijn suske? 

 

Fred :   Da’s geen probleem, meisje. ( roept) Magdaaa, een blaadje sla! 
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Suzy :   Zou je niet beter de tent rechtzetten in plaats van met die stomme vogel bezig te 

zijn?  

 

Daisy :   ( tegen vogel) Heb je gehoord wat die stoute Suzy zegt?(maakt zichzelf kwaad) 

Stomme vogel zegt zij, stomme vogel ! STOM TENT zeker ! En stom 

bandleidster! Wat is er nu belangrijker , die tent of mijn schatteke iets lekkers 

geven? 

 

Magda :  (komt in deuropening en gooit hele krop sla naar Fred) Als hij er graag een 

gekookt eitje en een schel hesp bij heeft moet hij maar roepen, hoor.( Magda terug 

weg) 

 

Daisy :  ( neemt een blaadje sla en duwt het in de kooi) Hier sèh, mijn suske, een lekker  

blaadje sla.  

 

Suzy :  Is dat nu bijna gedaan met die vogel?  

 

Daisy :   ( zet vogel op de tafel en gaat zelf ook zitten) (negeert Suzy) Dus vrijdag is ’t 

kalaloke? Wanneer gaan we dan  repete..teteren Fretje?  

 

Fred :  Zo vlug mogelijk want dat nummer van Meat Loaf, duurt bijna een kwartier.  

 

Suzy :  (ironisch) Hoe gaat ze dat doen? Ze heeft vroeger niets anders gezongen dan van 

Roodborstjes en Klein-klein-kleuterkes!  

 

Daisy  :      Ik kan dat ….Nèh! 

 

Suzy     :    (Onderbreekt Daisy) Genoeg gezeverd! Tent opzetten! NU! 

 

Daisy :  (behoorlijk over haar toeren en onder invloed van de wijn) Jij pretenti..tieus 

bandleidsterke! Ambetetante commandant! Overjarige sigààr !! Zet je 

buitenverblijf zèlf recht! 

 

Suzy :   Amai zeg, wat krijgen we nu? Komt er wat leven in ons Spruytje? Als jij niet 

helpt met de tent dan zul je een ander onderkomen moeten zoeken, trutteke! 

 

Daisy :   Puh! Dan ga ik toch gewoon lekkel warm bij ons Fletteke in de caravan slapen 

zeker?  

 

Magda :   ( steekt hoofd door deuropening van caravan) Wablieft? ONS Fretteke?  ’t Is wel 

MIJNE Fred éh! 

 

Fred :  Allé nu, ik vond dat nochtans een schitterend idee! Onze Jacky en zijn lief in ons 

bed, Daisyke en ik op de keukentafel en jou hangen we gewoon in de kleerkast. 

(lacht eens hartelijk) 

 

Magda :   Pas maar op ouwe zot, of je kunt buiten slapen! Dan kunnen de muggen jou 

opvreten.  

  En stop met dat kabaal want straks komt Loulou weer reclameren! 
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  ( Gaat terug in zetel zitten voor caravan) 

 

Loulou :   (Passeert toevallig) Ik hoorde mijne naam. 

 

Fred     :      Voilà, als je van de duivel spreekt zie je zijn staart. 

 

Loulou   :  En, alles in orde hier? (kijkt naar de nog niet opgezette tent) Jullie tent staat nog 

niet recht .Gaan jullie vannacht in open lucht slapen of wat?  

 

Daisy   :     (romantisch) Ja gezellig onder de sterrenhemel. Naar venus kijken. 

 

Fred    :     En naar de grote beer. 

 

Daisy  :     En naar de melkpapweg . 

 

Fred     :     (terzijde tegen Daisy) Wij met ons tweetjes in één slaapzak.(Daisy giechelt)  

 

Suzy     :     Zet die tent recht, onnozelaars! 

 

Loulou   :  ’t Zou tijd worden, en ik wil hier gene rommel. ( wijst op de vogel)  En wàt is dàt 

daar? (kent het reglement uit haar hoofd en dreunt het af) Beesten zijn niet 

toegelaten op de camping! Loslopende exemplaren worden gevangen en in een 

kooi gezet. De eigenaar zal 125 euro betalen om het dier terug te krijgen. Gebeurt 

dit niet dan zal het overgebracht worden naar het asiel. En de kosten hiervan zijn 

eveneens voor de eigenaar. . .  Jullie kunnen niet lezen zeker? 

 

Daisy :   Ja maar, dit IS geen loslopend dier, hij zit ocharmkes al in een kooi!! 

 

Fred :   Allé kom éh Loulouke, zo’n klein pietepeuterig vogeltje, dat bijt niet hoor.  

 

Loulou :   Reglement is reglement! 

 

Suzy :   Ik vind dat madame Loulou gelijk heeft. Ik zei al dat ze die vogel moest 

thuislaten. 

 

Loulou :   Tsja….Omdat dat beest al in een kooi zit, zal ik wat van de boete afdoen. 50 euro 

en we praten er niet meer over. 

 

Daisy :  ( jankerig ) Mijn canicolleke heeft ook behoefte aan vakantie..hij wordt hier 

gediscrimineerd!    

 ( praat tegen haar vogel) ’t Is niks suske, ik zal die 50 euro wel betalen, je mag  

hier blijven zulle. Hier sèh, nog een snoepke ( geeft hem nog een blaadje sla) 

 

Fred :   Och meisje, ’t is niks, we winnen toch die karaokewedstrijd en de eerste prijs is 

100 euro, éh Loulou? 

 

Loulou :   Daar weet ik niks van, dat moet je aan Caruso vragen.  

 

Magda :  Is Roberto nog altijd kienkaarten aan’t verkopen? 
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Loulou:   Die zit in de cafetaria. 

 

Suzy :   Nu denk ik er aan, ik moet de “Story” nog halen. ( tegen Loulou) De lectuurshop 

is toch daar in de buurt, niet? (Suzy vertrekt gehaast) 

 

Loulou  :    Naast de cafétaria. 

 

Daisy :   ( snapt het, roept haar achter na) Jaja, doe Roberto de groeten! 

 

Loulou:  Caruso zit daar met iemand dikke borrels te drinken, zo’n louche typetje,  en ik 

kende die precies ergens van , 

 

Fred :   Geen raar volk toelaten op ONS camping éh Loulouke! 

 

Loulou :  Die had zo’n zwart kostuum aan met een witte cravatte, blinkende schoentjes en 

een snorretje. ( =Jacky, zoon van Fred)  

 

Fred :   Dat zal dan wel familie zijn van die operazanger! 

 

Magda :   Omdat hij blinkende schoentjes aan heeft of wat?  

 

Fred :  Neen, omdat het een louche figuur is! 

 

Magda :   Jij altijd met je geroddel. Ik ga nog wat verder doen aan het eten want dadelijk is 

onze Jacky hier.(Magda af in caravan) 

 

Fred :   ( ironisch) Ja, en onze Jacky kunnen we niet op zijn eten laten wachten! 

 

Heidi :  ( dom blondje, wandelt in minirokje voorbij) 

 

Fred :  Amai ! Wéér zo’n mooi volk! Wat is me dat hier een geweldige dag vandaag! Hela 

meisje, werk jij toevallig ook op de sigarenfabriek?  

 

Heidi :  (brutaal)  Neen, toch niet, ik werk bij VTM! 

 

Fred :   Ik WIST het éh! Het stond in mijn horoscoop :” Belangrijke mediafiguren zullen 

vandaag uw pad kruisen.” 

 

Daisy :   (staat bewonderend en opgewonden te springen) Bij VTM?  Dan heb jij Bart 

Kaëll al in levende lijve gezien?  

 

Heidi :  Bart? Die zie ik elke dag. 

 

Daisy  :      Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaauw 

 

Fred :    Zet je toch even, meisje. Wil je iets drinken? 

 

Heidi :   Ja, waarom niet. Ik heb het warm gekregen. 

  

Daisy :   Lang in de auto gezeten vandaag? Mijn canicolleke ook. 
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Heidi :   Canicolleke? Wat is dat?  

 

Fred :   Daar zie, daar zit hij. Haar kanariepietje heet zo. 

 

Daisy :   (praat tegen de vogel) Mijn suske is nog altijd oververhit, éh jongske? 

 

Magda :  ( steekt hoofd uit caravan) Onze Fred is ook nog al eens oververhit en zeker 

vandaag, éh jong? 

 

Fred :   Niet zagen, éh Magda . Breng ons maar eens iets te drinken! 

 

Magda :   Je kunt kiezen, bruisend of plat water. 

 

Fred :  Er was toch nog bier? 

 

Magda :   Ja, nog 3 blikjes en die bewaar ik voor onze Jacky. ( gaat water halen in caravan) 

 

Fred :  Dat zoontje hier éh, die zou je eens moeten leren kennen, sèh.Ne speciale zullen. 

Alle drie weken komt die hier af met een nieuw lief, en altijd zo van die speciaal 

gevallen, een paar maanden geleden had hij zo een blonde griet bij en weet je wat 

die deed voor de kost?  

 

Heidi :       Nee.  

 

Fred   : Nee? Wel, dat was een paaldanseres. 

 

Daisy   :     Dat zou ik ook eens willen doen. (giechelt) 

 

Heidi   :      Een paaldanseres?  

 

Fred    :      Ja . Die stond hier de hele dag tegen een vlaggenmast te schuren. (gegiechel van 

Daisy) 

 

Heidi   :      Om te oefenen? 

 

Fred    :       Ja dat zal wel zeker.  

 

Daisy   :       Plezant. (giechelt) 

 

Fred     :  En zo heeft onze Jacky altijd iets anders bij, maar nooit iets fatsoenlijks. Hoe 

dikwijls dat ik de laatste tijd al op de keukentafel heb moeten slapen, terwijl hij 

met een griet in mijn bed ligt te rollebollen, niet te doen. Maar zijn moeder, allé 

ons Magda, die blijft dat manneke maar verwennen, àlles krijgt hij van haar!  

 

Heidi :   Zo te horen wel, ja! 

 

Fred :   Blijf nog maar even zitten, onze Jacky komt seffens.Dan kun je eens kennis met 

hem maken. 
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Heidi   :  Dat ga ik zeker doen. 

 

Fred: Ik ben eens benieuwd wat voor een exemplaar hij nu weer gaat bij hebben.  

 

Heidi    :      Ik ook!!! (Magda komt uit de caravan met twee flessen water) 

 

Fred   : (slijmend) Zo een meisje als jij dat zou iets zijn voor onze Jacky. En een 

schoondochter die op de VTM werkt, dat zou geweldig zijn! 

 

Magda :  Voilà, water, heel goed voor de dorst. ( Kwakt 2 flessen op tafel, draait de fles met  

bruisend water open er zit veel druk op en het spuit rond) Kijk, dàt is die met 

bubbeltjes .( gaat af in caravan)  

 

Fred :   Magda, dat is een meisje van de VTM, hou je manieren eens wat! 

 

Daisy :   Welk programma presenteer jij dan?  

 

Heidi :   Presenteren, ikke? Ik presenteer alleen maar tassen koffie in de cafetaria van de 

VTM. 

 

Daisy  :       Jij bent dus geen presentatrice? 

 

Heide    :     Nog niet , maar dat komt misschien nog. Voorlopig werk ik nog in het restaurant. 

 

Fred :  (ontgoocheld) Dju! Is dat alles? Jij kunt een mens nogal voor de gek houden!  

 

Heidi : Ik heb niet gelogen meneer, ik werk echt op de VTM. 

 

Fred  :         Ja , ja.  

 

Jacky :   ( komt op, gekleed in een zwart pak, witte cravatte, blinkende schoenen en snor. 

Geeft Heidi een kus) Ah zo schatteke, al kennis gemaakt met onze pa?  

 

Fred :   (verwonderd) Hoe? Kennen jullie elkaar al?  

 

Jacky :   Dit is mijn nieuw lief pa. Ze werkt op de VTM! 

 

Fred :   Dat ze op de VTM werkt dat wist ik al, maar dat het jouw nieuw lief is nog niet. 

 

Magda :  ( komt uit caravan en valt Jacky rond de hals) Dag mijne lieve jong, hoe is’t 

ermee? Je zult wel dorst hebben zeker, ik zal je eens vlug een biertje halen. 

                   ( Magda in caravan) 

 

Fred :   (tegen Heidi) Zie je nu hoe hij verwend wordt. Wij krijgen water en hij het bier! 

 

Daisy :   ( tegen vogel in kooi) Moet jij nog wat water, suske? Nee? Dan is’t ook goed. 

 

Magda :   ( Op en geeft blikje aan Jacky) Hier zie, jongen, een fris biertje, en laat het je 

smaken. 
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Jacky :   Merci, ma. Schol, pa! (drinkt er met smaak van) 

 

Magda :    Jij bent vandaag zo mooi gekleed, jongen, is er iets speciaals? En waar is je nieuw 

liefje ?  

 

Fred :   Magda, hier, hier zit ze toch! De koffiemadame van de VTM … 

 

Magda : Hoe? Is zij onze Jacky…? 

 

Fred    : (tegen Heidi)  Ik denk dat ze het snapt. 

 

Jacky    :    En wat vinden jullie ervan?  

 

Fred     :      Schoon!  (terzijde ) Een hele stap vooruit, van paaldanseres naar koffiemadame. 

 

Jacky :   (stelt Heidi voor) Ma, pa dit is Heidi, mijn liefje, maar ik dacht dat jullie dat al 

lang wisten! 

 

Fred :   Ik wel, Jacky, ik wel jong. Maar je ma is wat trager van begrip. 

 

Magda :   Ik heb lekkere balletjes in tomatensaus voor jou gemaakt,zoneke. 

 

Jacky   :      Prima make. 

 

Magda   :  Eten we binnen of buiten? 

 

Jacky :   Liefst binnen ma, ik heb geen zin om al die muggen mee op te eten. 

 

Magda :  Kom maar mee juffrouw, jij zult ook wel honger hebben. 

 

Heidi :   Balletjes in tomatensaus, MMMMM, lekker! 

 

Fred :   Dat hebben ze op de VTM niet, éh?  

 

Heidi  :       Ja wel, maar zeker niet zo lekker als die van mevrouw. 

 

Fred   :     Pas op, dat recept heeft ons Magda nog gekregen van mijn moeder. 

 

Magda    :   Niks van , dat komt uit het kookboek van de boerinnenbond. 

 

Heidi      :   Als ’t maar lekker is. 

 

Jacky :   Het zal me smaken, make. 

 

Magda :   (Fier)  En er zijn er genoeg hoor, een grote kastrol, kom maar gauw! ( Jacky, 

Heidi en Magda binnen) ( Magda komt terug en geeft zak chips aan Fred) Hier 

jong, een zak chips voor jou en je roodborstje! ( Magda terug in caravan) 

 

( Caruso komt op met Suzy als een schoothondje achter hem aan) 
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Caruso :   Waar is Jacky?  

 

Fred :   Binnen, voor zijn ballekes . 

 

Caruso  :     (verstaat het niet) Zijne ballekes?? 

 

Daisy : In tomatensaus. 

 

Caruso :  (Snapt het ) Ooooh, de bollettos pommodores vanne die Maggie, delicatesse! 

MMMM (tegen Suzy). Suzy, dàt moet je ene keer proeven!  

 

Suzy :  (geeft boekje aan Daisy) Hier, Daisy, lees jij de Story maar ondertussen.(tegen 

Fred ) Fred, zet jij de tent eens op jong? ( af met Caruso in caravan) 

 

                   (man en vrouw, komen voorbij gejogd) 

 

Fred :  Helaba! Wacht eens even. (joggers blijven staan) Ook zin in balletjes in 

tomatensaus? Deze kant op dan! ( wijst naar de deur van de caravan) (joggers 

joggen caravan in) 

                  ( Fred staat op en gaat met zak chips naast Daisy zitten) Ook wat chips, meisje? 

 

Daisy :   ( neemt chips) Ik wil eigenlijk ook balletjes in tomatensaus. 

 

Fred  :        Jij ook al? OK, maar eerst gaan we naar Meat Loaf luisteren.  

 

Daisy  :   En ondertussen vlug de tent opzetten.Anders blijft mijn bandleidster zagen. 

 

  ( Fred zet de muziek op en ze beginnen al swingend de tent op te zetten terwijl het doek valt)  

 

 

 

Doek 
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Derde bedrijf 

 

 

 

 

(’t Is vroeg in de morgen, nog duister, de tent staat recht. Hanen kraaien verschrikkelijk hard. 

We zien een zaklamp heen en weer schijnen in de tent) 

 

Suzy :   Maar wat bèn jij toch allemaal aan het doen, Daisy? Je breekt de tent bijna af! 

 

Daisy :  Ik moet plassen! En ik vind het toiletpapier niet! 

 

Suzy :  Dat ligt boven op die stom vogelkooi!  

 

Daisy : (schijnt nog wat rond met haar zaklamp)  Ik heb het. 

 

Suzy  :        En laat mij nu gerust, ik wil nog wat slapen.  

 

Daisy :        Ik zal stil zijn Suuuz. (Op dat ogenblik kraait er weer een haan) 

 

Suzy  :        (Suzy springt recht heel de tent beweegt)  En nondedju, wat hebben die hanen hier 

toch aan de hand, wat een kabaal!!! Seffens trek ik ze de kop uit en ik maak er vol-

au-vent van!  

 

Daisy :   (kruipt uit de tent met rol wc - papier in haar hand)  Je blijft van die beestjes af, 

die moeten kraaien op dit uur, daar dienen die voor. En trouwens, ik lust geen vol-

au-vent. En nu ga ik plassen!  

 

Suzy :   ( roept Daisy achterna) En blijf maar lang genoeg zitten dan ben ik tenminste op 

mijn gemak!!   

 

                  (Caruso komt op, hij heeft een doosje bij,  fluit even en verbergt zich achter 

caravan…De deur van de caravan gaat langzaam open, Jacky komt naar buiten, 

angstvallig om zich heen kijkend.)   

                   

 

Jacky :   Psssstttt! Caruso??? (Daisy hoort hen, verbergt zich en luistert het gesprek af) 

 

Caruso :   (komt achter caravan uitgeslopen en fluistert) Hier, shhhht! Un poco 

silencio,éh!Maak de hele boel niet wàkker!  

 

Jacky :   En? Heb je het?  

 

Caruso :   Ja natuurlijk! Maar het heeft wel moeite gekost want mijn koerier was te laat. Ik 

heb de halve nacht op hem staan wachten op een verlaten parking.Die kwam 

rechtstreeks van Italië.   

 

Jacky :  En? Hoeveel heb je te pakken gekregen? 
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Caruso :   (geeft het doosje aan Jacky) 500 geeltjes en 400 groentjes, dus daar zul je wel een 

tijd mee toekomen, zeker? (Daisy trekt grote ogen) 

 

Jacky :   Ah ja, want dat kan ik niet zo vlug verdelen anders gaat dat opvallen éh.  

 

Caruso :   Zie maar wat je doet en hou het een beetje veilig, ik heb geen zin om me te laten 

oppakken! 

 

Jacky :   Ik kan mijn plan wel trekken en als één van mijn mannen iets lost dan maak ik 

hem koud. (felle reactie van Daisy ) 

 

Daisy  :      Auuw. 

 

Caruso:      (Jacky en Caruso schrikken) Watte was dat? 

 

Daisy :  (doet kat na en vlucht af naar wc)  Miaaw… miaaw… 

 

Jacky  :       (roept tamelijk hard) Stom kat!  

 

Caruso :   Stil, ik wil niet dat iemand ons hoort. 

 

Jacky : Wat is’t jong, heb je al schrik? We bergen het spul veilig op achter de caravan , bij 

de gasfles, daar komt toch niemand. ( loopt achter caravan om het spul weg te 

stoppen) 

 

Caruso :  En’t is goed spul zulle! Vooral die 500 Epoviagrol, dat is weer een vernieuwd 

recept, een combinatie van Epo en Viagra.Verdubbelt nog eens het 

uithoudingsvermogen. En volgens de laatste studies niet op te sporen.  

 

Jacky :   Amai! Dat gaat een succes worden! 

 

Caruso :   Inderdaad, één pilletje twee uur voor de wedstrijd en je vliegt. 

 

Jacky :   En die groene? Ook de moeite? 

 

Caruso :   Dat is een cocktail van het beste spul bij elkaar, dààr ga je echt mee van de grond. 

Als je begrijpt wat ik bedoel. De naam zegt het zelf éh, Dekstirol! 

 

 (Daisy komt van de wc en verstopt zich achter een boompje of struikje, die ze 

vervolgens mee opschuift, richting tent) 

 

Caruso :   We rekenen morgen wel af , ik ga vlug een douche  nemen om wakker te blijven 

want om 8 uur is’t die stomme ochtendgymnastiek en daarna zul je mij vandaag 

niet meer zien.  

 

Jacky  :      Morgen om 8 uur komt mijne eerste klant al.  

 

Caruso  :    Allé veel succes er mee.Ciao!  
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Jacky :   O.K. Ik kruip er ook terug in. Tot straks! ( Jacky terug caravan in en Caruso gaat 

af) 

 

Magda :   Ben jij dat Jacky? 

 

Jacky :   Ja ma, ik ben eens vlug gaan plassen, slaap maar verder. 

 

 

 (het wordt stilaan licht en het hanengekraai wordt stilaan minder) 

 

 

Daisy :   ( zit te trekken aan de rits van de tent, roept paniekerig) Suzy! Suzy! Wakker 

worden!!! Weet je wat??? Weet je wat??? 

 

Suzy :   Ja, ik weet het, je hebt me wéér wakker gemaakt! Wat heb je nu weer aan de 

hand?  

 

Daisy :   Ja maar, LUISTER nu toch eens!!! 

 

Suzy :   Trek begot die rits niet kapot !!! Wacht, laat mij eens. ( Suzy doet de rits open en 

kruipt naar buiten) En? Waar brand het eigenlijk? 

 

Daisy :   ( buiten adem) Die mannen daar…. Die… 

 

Suzy   :       Ik zie geen mannen. 

 

Daisy  :      (Stotterend) Ja maar … juist ..daar. Die… Dat zijn bankovervallers!!! 500 geel 

en… 400 groen!   

 

Suzy   :       Heb je weer een nachtmerrie gehad?  

 

Daisy   :      Nee, helemaal niet, ik…. 

 

Suzy :   Waar hèb jij het toch over???  

 

Daisy :   Ik? Nergens! ZIJ hadden het er over, midden in de nacht!  

 

Suzy :  Midden in de nacht, ’t is toch bijna licht. 

 

Daisy :   Ja, allé, even geleden dan . 

 

Suzy :    Ik snap er niks van! 

 

Daisy :   (geheimzinnig) 500 geeltjes : daar bedoelen ze briefjes van 200 euro mee, en 400 

groentjes : dat zijn er van 100 euro Tel dat eens uit, dat is euh …dat is ….Dat is 

een pak geld zulle!!! Die hebben een grote bank overvallen! 

 

Suzy :  En waar is dat geld, en wie heeft dat gedaan????   
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Daisy :   Waar dat geld is weet ik niet maar die zoon van de Fred is gene zuivere, die wilde 

zelfs ene koud maken!  

 

Suzy :   Als ik het goed begrijpt was het Jacky, de zoon van Fred. En wie was daar nog 

bij? 

 

Daisy :   (fluistert achter haar hand) Caruso ! 

 

Suzy :   Caruso? Dàt kan niet, zo ne sympathieke gast, dàt zul je wel verkeerd gehoord 

hebben.  

 

Daisy :   Nee, nee, ik heb het heel duidelijk gehoord en gezien!  

 

Suzy :   Jij hebt gedroomd, jij. Hou er nu maar over op. ( kruipt in de tent om haar spullen 

te halen) 

 

Daisy :   Gedroomd, ik? Jij droomt ja, dat die Caruso een sympathieke gast is, Hu ! 

 

Suzy :   ( komt uit tent met spullen onder haar arm) Ik ga me douchen en aankleden.Ik kan 

toch niet meer slapen. En daarna ga ik een ochtendwandeling maken. ( Gaat af) 

 

 (er komt leven in de caravan) 

 

Daisy :   ( kruipt in tent om vogel te halen) Jacky en Caruso, 500 geeltjes en 400 groentjes, 

jaja, en dàt zou ik gedroomd hebben! Hu! ( komt terug uit tent met vogel) Hier zal 

ik je eens neerzetten manneke, dan kun je straks mama zien turnen.(geheimzinnig 

tegen vogel) Hier zitten stoute mannen op de camping,  die hebben veel geld 

weggepakt van andere mensen. Echt waar! Jij gelooft me wel éh ? (geeft eten aan 

vogel)  

  

Fred :  (komt in bermuda met bretellen en t-shirt uit caravan, Daisy staat gebogen bij 

vogel, met haar achterste in de richting van Fred) Nondedju, de zon schijnt al 

dadelijk in mijn ogen! Dat wordt weer een plezante dag éh! 

 

Daisy :   Goedemorgen, Fredje! Je bent zo vroeg? 

 

Fred :   (trekt zijn bretellen vooruit en zegt) Ja meisje, dadelijk is het toch turnles, je ziet 

het, ik ben er helemaal klaar voor!  

 

Daisy :   Heb je goed geslapen?  

 

Fred :  (staat te stretchen) Bwah ja, een beetje hard op die keukentafel, maar ’t was te 

doen. 

 

Daisy :   Heb jij die hanen deze ochtend ook gehoord? 

 

Fred    :       Oh, ik hoor dat niet meer, wij komen hier al jaren. 

 

Daisy    :   En anders niets gehoord? 
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Fred :  ( Magda komt in de deur van de caravan,heeft krulspelden in, slaapkleed aan, staat 

haar rug uit te rekken )  Als ik slaap , dan slaap ik. Ik word zelfs niet meer wakker 

van ons Magda haar gesnurk. 

 

Magda :   Ik? Snurken? Jij zeker! Het was precies of je de keukentafel aan ’t doorzagen was 

deze nacht! 

 

Fred :   Niet zagen wicht! Zet jij maar eens een goede pot koffie.   

 

Magda :   Zeg meneerke, mag ik misschien eerst mijn slaapkleed uittrekken? 

 

Fred :   Natuurlijk mag jij dat! Maar doe het dan wel binnen, éh, of je krijgt een boete van 

Loulou wegens openbare zedenschennis. 

 

Magda :   Merci jong! ( gaat binnen, komt Heidi tegen) Goedemorgen, Heidi!  

 

Heidi :   ( fitnesspakje aan met beenwarmers) Goedemorgen iedereen!  

 

Fred    :       Amai, jij hebt een schone pyjama aan. 

 

Heidi   :       Pyjama? Dit is mijn turnpakje meneer. 

 

Fred :   A ja ?  Schoon. En jij hebt zeker wel goed geslapen éh meisje? (Fred staat wat 

eenvoudige oefeningen te doen) 

 

Heidi :   Ja hoor, een goed mals bedje. Jacky kan er zelfs niet uit want die ligt nog goed te 

maffen. 

 

Daisy :   Ja, da’s normaal, die is deze nacht …… 

 

Heidi :   Wat deze nacht?  

 

Daisy :   Ja …euhm……( verandert van onderwerp) Zeg, hebben jullie die hanen vannacht 

ook gehoord? Schoon éh . 

 

Heidi :        Niets gehoord.  

 

Fred :   Zeg, nu sta ik al bijna een half uur te stretchen, die Italiaanse Pino kan weer niet 

uit zijn bed zeker? 

 

Daisy :   Waarschijnlijk niet want die heeft deze nacht ook…… 

 

Heidi :   Wat ??  

 

Daisy :   Ja euhm….. ( verandert weer van onderwerp) Ik vond dat ze schoon zongen. 

 

Heidi  :       Wie? 

 

Fred :   Caruso? Heeft Caruso vannacht gezongen?  
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Daisy :   Neen, die hanen! 

 

Heidi :   Jij bent precies een geheimzinnig wicht hoor, jou kan ik echt niet volgen. 

 

Fred :   Ja, ’t is ook nog vroeg éh.  

 

Magda :   (komt terug uit caravan in jurk met thermos en tassen) Voilà sèh, koffie en tassen 

en ’t is vandaag zelfbediening. (gaat zitten en schenkt zichzelf een tas in)  

 

Fred :   Magda, turn jij niet mee? 

 

Magda :  Wat denk jij wel, ik heb genoeg beweging alleen al met jou de hele dag op te 

dienen en trouwens, ’t is vakantie! 

 

Fred :   Als die Italiaan nu niet binnen de 2 minuten hier is dan ga ik reclameren bij 

Loulou! 

 

Caruso :   (komt tegen zijn goesting op, Suzy huppelt hem achterna) Zijn jullie nog niet 

begonnen? ( de 2 joggers komen ook mee turnen) (er kunnen eventueel nog heel 

wat meer figuranten mee turnen) 

 

Daisy :   Is je assistente je moeten komen wakker maken want jij was deze morgen 

waarschijnlijk nog moe! Want jij zult deze nacht niet veel…. 

 

Suzy :   (onderbreekt Daisy) ’t Is al goed Daisy, nu niet zagen. Gaan we er aan beginnen 

Roberto? 

 

Caruso :  Pronto, pronto, in rijen van 4. ( gaat met weinig goesting voor de groep staan)En 

een beetje inzet éh! ( de 2 joggers gaan achter de rij van 4 staan ) 

                   

Fred :   Hey stilletjes aan beginnen éh. Ik moet voorzichtig zijn met mijn rug éh, Caruso! 

 

Magda :   Nog een paar dagen op de keukentafel slapen en je bent weer helemaal in de 

plooi. 

 

Heidi :  Ja, naar’t schijnt kan je het beste op een harde plank te slapen als je het in je rug 

hebt. 

 

Fred   :      Mag ik langs jou komen staan Daisyke?  (Wringt zich langs Daisy) 

 

                 (Caruso begeleidt de turnles uiteraard op zijn Italiaans)  

 

Caruso :   Allé,allé, avanti, avanti ! We beginnen er aan .( begint met de 

turnles)Ontspannen…goed zo … en borst vooruit….En… zwaai met de armen van  

één en twee,  en drie en vier. En één en twee en drie en vier. En buigen door de 

knieën, van één en twee  en op en neer, en op een neer. Trek in die buik en ontspan 

die spier, van één en twee en op en neer. Trek in die buik Fred. 

 

Magda :  (Heeft er plezier in) Als daar maar geen ongelukken van komen. 
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Caruso: ( Fred kan al niet meer volgen) En zwaai met de benen naar voor en 

achter.(schreeuwt) Stop één twee. Signor Fred, un poco enthousiasmo, éh ! 

 

Fred :   Zeg jong, jij doet precies of wij hier de olympische normen nog moeten halen! 

 

Suzy :   Ik vind dat je dat heel goed doet, Roberto! 

 

Caruso :  Natuurlijk doe ik dat goed, ik doe dat al jàren. Allé Fred, opnieuw! Eén en twee En 

buig door de knieën en op en neer, en strek dat been,  en één en twee, en 

hoooooger dat been en zwaai met de armen. ( Fred  kan weer niet meer volgen en 

slaat per ongeluk tegen Daisy haar hoofd)  

 

Daisy :   Aaaaaaaaaaah 

 

Caruso :    (schreeuwt) En stop één twee! Wat scheelt er weer meneer De Dekker? 

 

Fred :  Niets slavendrijver! (tegen Daisy) Sorry Daisyke! Ik kan er ook niets aan doen, die 

afgedankte operazanger laat mij hier mijn armen in alle richtingen gooien. Daar 

moeten ongelukken van komen.(Magda zit te lachen) 

 

Caruso :   Ga dan wat verder uit elkaar staan. 

 

Fred :   Jij hebt gezegd : rijen van 4.(telt de andere)  Eén, twee, drie, vier!!! Of  denk jij 

dat ik niet kan  tellen, Italiaan??  

 

Suzy :   Fred, jij brengt heel de turnles in de war. Als je niet kunt volgen, ga dan in je zetel 

hangen! 

 

Daisy :   (jammerend) Mijn oog! Ik heb pijn aan mijn oog! 

 

Suzy :  Doe ze dan dicht en turn verder! 

 

Heidi :   Zo een turnles heb ik nog nooit meegemaakt hoor.  

 

 (Jacky komt in deuropening staan, de mannelijke jogger huppelt tot bij hem en 

Jacky fluistert hem wat in zijn oor en de jogger gaat terug op zijn plaats staan. 

Jacky begint te bellen met GSM ) (Ondertussen gaat de turnles verder) 

 

Caruso :  Allé kom, avanti, nog één keer proberen.Eén en twee,en spring en spreid en buig 

en strek, buigen met dat lichaam, en blijven ademen….blijven ademen… en 

…handen in de lucht en buig diep naar voor tot op de grond.(schreeuwt naar Fred) 

De vingertoppen moeten de grond raken signor Fred. (Caruso duwt op Fred zijn 

rug, Fred krijgt plots verschot in zijn rug en blijft krom staan, de anderen turnen 

verder) (iedereen doet zijn best om de grond te raken) Goed zo dames.En recht en 

ontspan .En zwaai met die armen…  

 

Fred :  (Staat krom) Miljàààrde, daar heb je’t sèh, mijn rug… stomme Italiaan!!! Ik klaag 

je aan wegens mishandeling!  Spaghettivretend operazangertje, mislukte 

ravioli,…… scheve toren van Pisa 

 



 37 

Caruso :   En één en twee … halt en ontspannen! (wijst op Fred) En kijk dames dààr staat 

dan de scheve toren van Pisa! 

 

Fred :   Niet onnozel doen. Help mij jong! Ik kan mijn adem niet meer krijgen! 

 

Magda :   Daar gaat hij weer minstens een week over zagen en klagen. (sarcastisch) Gaat het 

Fredje? 

  

Fred :   Nee begot! Zie je dat niet?!!! 

 

Daisy :  Ik zie bijna niets meer! 

 

Suzy   :       (Kijkt naar Daisy haar oog) Och daar scheelt niets aan . 

 

Daisy   :      Ik hoop het want  Fred en ik moeten morgen karaoke zingen. 

 

Fred     :      Dju dat is waar, maar dan zal mijne rug snel beter moeten worden.Magda help me 

dan toch eens. 

 

Magda :   Allé kom,meisjes. We kunnen hem zo niet laten staan. ( Heidi en Suzy helpen 

Fred in een stoel. Fred zit dan in stoel met hoofd op tafel) 

 

Caruso :   Ja maar, meisjes, niet blijven prutsen aan Fred, jullie moeten je rondje nog 

joggen! Komaan, vertrek maar, rond de camping. Aankomst terug hier. 

 

Suzy :   Allé, we zijn er mee weg.( Suzy, Daisy en Heidi en vrouwelijke jogger 

vertrekken, mannelijke jogger blijft) 

 

Daisy :   (roept nog) Ga je niet mee Fredje? 

 

Fred :   Ik kàn niet, ik ben gehandicapt voor de rest van mijn leven en dat is allemaal die 

Italiaan zijn schuld!!! 

 

Jacky : Wacht pa, ik zal je eens iets goed geven, dààr ga je van opknappen. ( geeft Fred 

een groen pilletje) 

 

Fred :   Kan ik jou wel vertrouwen?  

 

Magda :   Fred! Dat is jouw zoon éh! 

 

Fred :   Daarom juist! Wat een vieze groene kleur heeft dat? 

 

Jacky :   Dat is Dekstirol! Dat spul krijgt je binnen de kortste keren terug recht ! Je gaat 

zweven, wat zeg ik, je gaat vliegen! 

 

Magda :  Zweven doet hij al regelmatig en vliegen, dat hoeft niet, daar is de caravan te klein 

voor. 

 

Fred :  Magda, niet zàgen!! Geef me een blikje bier om dat pilletje in te nemen.  
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Jacky :  Hola pa, alcohol en Dekstirol, dan sla je echt op hol! 

 

Fred :   Geef mij nondedju iets te drinken!!! Ik crepeer van de pijn! (Magda geeft fles 

water aan Fred, hij neemt pilletje in) 

                   ( Magda af caravan) 

 

Caruso :   Zal ik de dokter bellen,signor, dan krijg je een dikke spuit, dat helpt ook. 

 

Fred :   Die pilletjes van onze Jacky zullen ook wel helpen. Awel, het begint precies al te 

beteren. ( Gaat in zetel zitten en zet TV op) 

 

 (Jacky, Caruso en de jogger gaan wat afzijdig staan) 

 

Jacky :   ( laat zakje met pilletjes zien aan de jogger) Hier, Epoviagrol, dat zijn deze gele, 

laatste nieuw recept, ze verdubbelen het uithoudingsvermogen. En wat belangrijk 

is, ze zijn op geen enkele manier op te sporen, dus je kunt gerust zijn.  

 

Caruso :   Zo één pilletje en je loopt uw madame voorbij! 

 

Jacky :   Ze zijn niet goedkoop, maar het is dan ook een prachtig product . 

 

Caruso :   10 euro ’t stuk? Dat is toch voor niks! En als je er 25 ineens neemt is het al maar 

240 euro!  

 

Jacky :   Of als je liever van die groene Dekstirol hebt, die zijn NOG duurder maar da’s 

dan ook iets speciaals éh. Voor 15 euro ‘t stuk ga je letterlijk en figuurlijk van de 

grond. Snelheid, uithoudingsvermogen, concentratie, dat heb je nog nooit 

meegemaakt man!  

 ( jogger fluistert iets in Caruso’s oor) 

 

Caruso :   O.K., dat zijn dan 25 geel en 10 groen.  

 

Jacky :   Da’s dan samen 390 euro! Cash, éh! Jaja, da’s een hoop geld maar je gaat er ook 

plezier aan beleven kerel! Je gaat niet alleen winnen bij het joggen, in’t bed ga je 

helemààl ne kampioen zijn! 

 

 ( jogger knikt instemmend en de zaak wordt geregeld, jogger af) 

 

 

Fred :   Magdaaaa, ik  voel iets ! ( high) Ik voel me zo raar…..ik begin te zweven, ik zit 

precies op een régenboog . 

 

Magda :  (Magda op uit caravan) Zie maar dat je dààr niet afvalt éh jong, dan is jouw rug 

helemaal naar de vaantjes. 

 

Fred :   Magdaaaaatje, ik ben een vlindertje dat vliegt boven de bloemetjes en de 

blaadjes…. 

 

Magda :   Ja,ja, de groene blaadjes zeker? 
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Fred :   Oooooooh, de blikjes bier zweven door het heelal …. 

 

Magda :   Pas dan maar op dat je ze niet tegen je hoofd krijgt.(tegen Jacky) Zeg Jacky, wat 

heb je hem eigenlijk gegeven? 

 

Jacky :   Goed spul, ma, je ziet toch dat het werkt, en ’t is helemaal niet gevaarlijk. 

 

Caruso :   En geen pijn meer aan de rug, éh! 

 

Fred :   Mijne rug, waar is mijne rug ? Er staan begot vleugeltjes aan!  

 

Magda :   Eerdaags kunnen we hem samen met de duiven inkorven! 

 

 (Suzy, Daisy en Heidi komen terug) 

 

Fred :   (zingt Raymond van het Groenewoud na, zelf in te vullen door regie) MEISJES 

!!!! Ze maken mij kapot meneer, ze maken mij zo zot meneer…MEISJES…ze 

laten mij in de steek meneer, ohoh meisjes……MEISJES !!! ( Meisjes slaan 

allemaal hand voor hun mond ) 

 

 

DOEK 
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Vierde bedrijf: 

 

 ( ochtend na de kienavond, heel vroeg, het is nog schemerdonker.De hanen kraaien 

.Fred ligt buiten te slapen in zijn zetel. De mannelijke jogger, staat ergens te 

wachten, Jacky komt stil de caravan uitgeslopen en gaat tot bij de jogger…) 

 

Jacky : (ze onderhandelen wat in stilte ) Jouw neef wil dus de grote prijs van Pieringen 

winnen, dat kan geen probleem zijn. (Jacky gaat achter caravan om pillen te halen, 

komt terug en geeft ze aan de jogger.) Hier zie, twee uur voor de wedstrijd zo een 

geel pilletje, en 15km van de aankomst neemt hij zo een groen. Die jongen zijn 

overwinningsbloemen gaan al verslenst zijn tegen dat de tweede aankomt. 

(rekenen af) Zeg, probeer in dat wielerpeloton nog maar wat klanten te vinden. En 

pas op je moet dat niet voorniet doen, je krijgt 10%van de winst.Maar wel mondje 

dicht tegen iederéén. 

 

 Jogger  :   Oké.. Dit moest ik u geven van Caruso. ( Jogger geeft briefje aan Jacky) 

 

Jacky  :      Van Caruso?? (Jogger knikt… Jacky leest) Heb straks een afspraak in de kantine 

van “FC De Potstampers”. De voorzitter wil de volgende match kost wat kost 

winnen tegen “Keihard VV” Daarom wil hij, 15 epoviagrollekes, en voor eigen 

gebruik nog eens 12 dekstierkes. Amaai die wil precies ook leren vliegen. (tegen 

jogger) Weet jij waar die kantine ligt? (Jogger knikt)   

 ( Jacky en jogger af).  

 

                   (Het wordt langzaam licht…de hanen worden rustig)  

 

Magda: (komt uit de caravan, ziet Fred liggen) Daar ligt hij, Fred raket. Hij is precies toch 

niet van zijn regenboog gevallen. En de vleugeltjes op zijne rug zijn precies ook 

verdwenen.  (schudt aan Fred) Kom wakker worden Dekkerke. 

 

Fred    :      (Schrikt,  kijkt verdwaasd rond..Fred heeft rode vlekjes in zijn gezicht, zijn armen 

en benen, het is duidelijk dat de muggen hem gebeten hebben.)  Waar ben ik?  

 

Magda :      Gisterenavond zat je op een wolk in de zevende hemel, dat weet ik nog. 

 

Fred   :       (slaat rond zich om de muggen weg te houden) En nu zit ik precies in een nest 

muggen.  

 

Magda  :     (sarcastisch) Ja, het kan niet alle dagen kermis zijn, éh menneke. 

 

Fred     :     Niet zagen Magda, sta daar niet te staan en haal me eens de muggenmelk, en breng 

een tas koffie mee. Ik ben geradbraakt. 

 

Magda    :  Mij niet opjagen ‘s morgens vroeg.(Magda af in caravan) 

 

    (Loulou en Juul komen op)  

 

Loulou :     (Nors) Goedemorgen.  

 

Juul :  (heeft er plezier in)Heeft Magda je buiten gegooid Fred, of wat? 
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Fred   :       Nee jong ik ben gewoon vergeten binnen te gaan. 

 

Juul :   (heeft er plezier in) En de muggen hebben je vannacht precies vies te pakken 

gehad. 

 

Loulou   :   Je weet toch dat het verboden is om buiten te slapen.  

 

Juul  :  Inderdaad verboden. Artikel 14 zegt…. 

 

Fred :         (Onderbreekt hem en krabt) Niet zagen Juul…Jij zou beter wat aan dat ongedierte 

doen, ik ben bijna opgegeten. 

 

Loulou :     Dat komt er van.  

 

Juul      :      Ja, ja, eigen schuld, dikke bult.(wijst op Fred zijn muggenbeten)  Hi hi hi   

 

Fred     :      (dreigend) Jij hebt daar precies nog plezier in.  

 

Juul      :      Toch niet Fred, toch niet. Maar je ziet er net uit als een kleine die de mazelen 

heeft. En al die klein puntjes op jouw dikke kop …hihihi 

 

Fred   :       Pas op éh, soepboerke of ik maak frikadelletjes van jou. 

                   Hoe komt het eigenlijk dat jij zo vroeg op ronde bent, Loulou? Wat scheelt er? 

 

Loulou :   Dàt kom ik jullie eens duidelijk maken. 

 

Fred :  Zo vroeg al.Wacht dan tot ik helemaal wakker ben. 

 

Loulou :   Fred, ’t is al 8 uur in de morgen! ( Roept aan de tent van de meisjes) Iedereen zijn 

nest uit!!  Ik heb hier een belangrijke mededeling te doen! 

 

Fred :   (brult) Magdaaaa!!! Je moet naar Loulou komen luisteren, en breng de 

muggenmelk mee.  

 

Juul :   Muggenmelk, dat helpt niet. Je moet daar het wit van een zwarte kippenstront 

opsmeren.  

 

Fred :   Seg jong, ik ben een propere mens éh.(roept) Magdaaaa! 

 

Loulou :   Een beetje minder lawaai Fred.  

 

Juul :   (Hij heeft zijn bel bij en belt en schreeuwt )Wakker worden allemaal!!  

 

 ( er komt beweging in de tent, geklaag en commentaar)  

 

Magda :  ( Magda komt in deuropening) Wat een lawaai!  Aah Juul, ben jij er al met de   

soep??  
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Juul :   Dat is nog wat vroeg, die komt straks Magda. Madame Loulou moet jullie eerst 

iets anders vragen. 

 

Loulou :     Dat klopt ja . 

 

Magda   :    Eerst een tasje koffie Loulou? 

 

Loulou   :    Nee merci.  

 

Magda :   Juleke, jij koffie? 

 

Juul :   Natuurlijk Magda. Met drie klontjes, een wolkje melk en een koekje als het kan.  

 

Magda :  Moet ik er ook een Amarettootje bijdoen?  

 

Juul       :     Bah ja, dat mag. 

 

Loulou:  Amaretto , ’s morgens vroeg?  

 

Fred :  Ja normaal komt die Italiaanse operazanger die uitzuipen. Je mag content zijn Juul 

dat jij een borreltje krijgt 

 

Juul : Mag  het Loulou? (Magda terug caravan in) 

 

Loulou :   Doe wat je wil ! Ik kom hier iets anders doen!(roept aan de tent) Zie dat jullie uit 

die tent zijn! Of moet ik je komen halen? 

 

Daisy :  ( Komt uit tent gekropen, samen met Suzy, wrijven in hun ogen) Wat scheelt er? 

 

Suzy :   Wat nu weer?? Kunnen ze mij hier nu eens nooit met rust laten, verdorie!!! Nu 

zijn die hanen nog maar even stil en nu komen ze mij weer uit mijn slaapzak 

jagen!  

 

Loulou :   Met een goei reden! Caruso is vanmorgen niet komen opdagen.  

 

Fred :  Ja, die zal nog in zijn nest liggen zeker. Na die late kienavond kan die luie toeter 

daar niet uit.  

 

Daisy :    Hij zal zich verslapen hebben. 

 

Juul :   Neen, neen, ik ben gaan kijken, zijn bed is onbeslapen. 

 

Daisy   :      Oei, oei…  

 

Loulou :   Suzy, jij hebt hem het laatst gezien gisterenavond, of niet misschien? Want ik heb 

jullie nog zien flikflooien achter de glascontainer.(stapt controlerend rond de tent)  

 

Fred :   Achter de glascontainer! Hoe romantisch! 
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Daisy   :     Ik moet hem niet!! De kruidenmassage die ik gisterenavond heb gewonnen bij het 

kienen ga ik gewoon verkopen. Ik durf die Italiaan niet aan mijn lijf laten prutsen. 

 

Juul     :      Je hebt groot gelijk Daisy! 

 

Suzy    :      IK zal mij wel opofferen hoor. Zal ik in jouw plaats die massage wel laten doen. 

 

Daisy    :     (Neemt waardebon uit de tent en leest) Waardebon, goed voor kruiden massage, 

door Roberto Caruso, him self. Waarde 60€.  

 

Fred     :      Amai!!  Ik doe het voor de helft van de prijs. 

 

Daisy    :     (tegen Suzy) Omdat jij mijn vriendin bent krijg je hem voor 50€. 

 

Suzy     :     20€ dat is meer dan genoeg. 

 

Daisy    :     30 €, omdat je mijn bandleidster bent.  

 

Suzy     :      Dat vind ik nog veel te duur. 

 

Juul       :     Dat is spotgoedkoop juffrouw, je moet weten, massage van Caruso “him self” dat 

wil wat zeggen hoor. En trouwens Loulou moet daar ook haar procentje nog van 

hebben. 

 

Loulou    :    Juul! 

 

Juul        :    Dat had ik weer niet mogen zeggen zeker?   

 

Fred :   Waarschijnlijk niet, maar ondertussen weten wij het ook weer. 

 

Suzy      :    30 € ! Ik zal er wel voor zorgen dat die Italiaan mij gratis masseert. 

 

Daisy   :      Een geniepig manneke is dat. 

 

Loulou :  En ik durf te wedden dat dat “geniepig manneke” in jouw tent ligt. 

 

Daisy :   (schrikt) In onze tent???? Waar ligt dië dan??? 

 

Loulou :   (wijst op Suzy) In hare slaapzak natuurlijk!  

 

Daisy :   Daar heb ik toch niks van gemerkt. 

 

Suzy :  Er moet al een bom ontploffen wil jij eens iets merken! En daarbij, waarom zou 

Caruso in onze tent liggen?  

 

Fred :   Je mag drie keer raden. Waarom zou een vurige Italiaan bij jullie in de tent 

kruipen? Om “Scrabble” te spelen misschien? 

 

Loulou :  ( lastig) Juul, kijk eens in die tent en haal die luie operazanger daar eens uit, dan 

kan ik hem eens vertellen wat artikel 22 bis inhoud. 
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Fred :   Welk artikel? 

 

Juul :   22 bis! : Het is ten strengste verboden intieme betrekkingen te onderhouden tussen 

personeel en campingbewoners. Is dat duidelijk? 

 

Fred     :      Alleen maar tussen het personeel en de bewoners, dat is goed nieuws! 

 

Loulou :   Juul, onderzoek die tent! 

 

Juul :   Ik zal eens proberen Loulou .( kruipt met heel veel moeite in het tentje) 

 

Daisy :  (heeft het campingreglement gevonden en leest)  Artikel 11: Het is verboden de 

privacy van de campingbewoners te schenden.En ongevraagd in hun tent binnen te 

dringen.  

 

Loulou  : (Juul kijkt even naar Loulou) Controleren Juul. (Juul kruipt verder) 

 

Magda :   ( komt buiten met muggenmelk, koffie en tassen en fles Amaretto en zet ze op 

tafel) Hier is de muggenmelk Fred. Heb jij onze Jacky al gezien vandaag?  

 

Fred :   Ik ben juist wakker! 

 

Loulou :     Hoe, is Jacky ook niet thuis? 

 

Magda :      Nee, zijn lief ligt alleen in ’t bed. 

 

Juul :  (in de tent)  (horen vogelkooi omvallen en de tent beweegt hevig) 

Nondenondemiljaar, hier zit een beest! Wat is dat? Een vleermuis! (schreeuwt) 

Loulou!Hier zit een vleermuis!  

 

Daisy :   Een vleermuis in onze tent? Bbbrrrrrrr! 

 

Suzy  : Wat nog allemaal? 

 

Juul :  (paniekerig)  Hij zit in mijn haar! 

 

Suzy :   (tegen Daisy) Och God Daisy, ik denk dat die vleermuis jouw kanariepietje is. 

 

Daisy :   (duikt tent in) Oh nee, canicolleke, suske, kom! Niet gaan vliegen, kom, kom! 

Rustig, braaf zijn!  

 

Juul :  Weg! Weg!Uit mijn haar! Stom beest. Allé,buiten! ( vogel vliegt zogezegd langs 

achter weg)  

 

Daisy :  (hysterisch) Nééééééééé!!! Mijn canicolleke, jij laat mijn canicolleke vliegen!  

 

Suzy :   Oei oei, dat wordt een drama .  
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Daisy :   (Komt uit tent gekropen en jammert) Oh nee, ocharm, waar is hij nu? (stampt 

hysterisch op de grond) Alléééé, doe iets!  

 

Magda :   Oei, dat overleeft ze niet.  

 

Fred :  Allé, dan kan ze eindelijk eens een echte vriend gaan zoeken, ene zonder vleugels.  

 

Juul :   (Komt met heel veel moeite uit de tent gekropen) Loulou ik heb alles doorzocht, 

Caruso ligt NIET in die tent.  

 

Loulou  :   Waar zou dat kieken dan zitten?  

 

Magda :   Juul, hier staat jouw koffie en Amaretto, éh. 

 

Juul :   Merci, Magda’tje. 

 

Fred :   En waar is mijn Amaretto? 

 

Magda : Jij bent toch vies van alles wat Italiaans is ? Amaretto IS Italiaans!  

 

Daisy :   (Ziet de vogel ergens zitten.Wijst, roept ) Dààr zit mijn canicolleke! Dààr zit hij!  

 

Loulou :   Zeg meisje, doe niet zo hysterisch over een stomme kanarievogel ! Kom Juul, wij 

gaan Caruso zoeken.(Loulou vertrekt) 

 

Juul :   Ik kom zo Loulou, eerst mijn koffie en Amaretto.( zet zich neer bij Fred en, begint 

aan de koffie) Dat mens heeft mij vandaag al afgejakkerd, niet te doen. 

 

Daisy :   (loopt weg  en roept op vogel)  Suske! Kom! Kom naar ’t vrouwtje! Kom gauw, 

kom!  

 

Fred :  (gaat met zijn handen op zijn rug staan en roept als een duivenmelker)  Kom, kom, 

kom, kom, kom ……!!! (fluit een paar maal)  

 

Magda :   Hey duivenmelker, kom je koffie uitdrinken, die wordt koud. 

 

Fred      :     Stil Magda, nu was dat vogeltje bijna aan het komen, maar nu bedenkt hij zich. 

 

Magda   :     (ironisch) Zo ken ik nog een vogeltje.  

 

Suzy :    (kruipt in tent, zoekt toiletspullen) 

 

Daisy :   (komt teneergeslagen terug op) Hij is weg …. weg, voorgoed. (gaat triestig in de 

buurt van Fred zitten) 

 

 

 

                 (Magda terug caravan in met fles Amaretto) 
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Fred :  (begint Daisy te troosten) Uw vogeltje zal straks wel terugkomen. ( Suzy komt uit 

tent met toiletspullen) 

 

Daisy :   (jammerend) Ik weet het niet.  

 

Suzy :  Ik zal eens gaan kijken of ik hem zie, ik moet toch nog gaan douchen.(vertrekt 

richting douches) 

 

Daisy :   Ik ga vandaag niet douchen. 

 

Fred :  Maar meisje toch, wij moeten straks optreden als Meat Loaf éh, je kunt daar toch 

niet in je pyjama verschijnen én we moeten nog repeteren.  

 

Juul :   Wie gaat er optreden?  

 

Fred :   Ons Daisyke en ik gaan Meat Loaf nadoen. Eh, kind? 

 

Juul :   Nooit van gehoord, wie is dat? 

 

Magda  :     (Magda steekt haar hoofd buiten zegt) Ik zal het eens laten horen Juul. (zet de 

plaat van Meat Loaf op.)(muziek even  heel hard, dan stiller) Schoon éh!  

 

Juul       :    En jij zei dat je ging zingen, dat is toch niet zingen, dat is schreeuwen. 

 

Magda    :   Je hebt gelijk Juul! (muziek af) 

 

Fred :   Je komt straks maar eens luisteren. En als je ons veel punten geeft trakteer ik op  

                    een borrel. 

 

Juul :   Dàt komt in orde Fred! 

 

Magda     :  Zeg Fred, ik ga eens naar de winkel . 

 

Fred      :      Breng een paar kartons bier mee en wat chips. 

 

Magda   :     Als jij graag bier hebt zul je het zelf moeten halen.(Magda gaat af  ) 

 

Heidi :   (komt op in nachtkledij, nog moe, rekt zich uit, gaapt) Zeg wat is dat hier voor een 

lawaai ’s morgens vroeg.  

 

Fred :   Daar zie, die van de VTM is ook boven water gekomen. Jij komt juist van pas. 

Zou jij zo lief willen zijn om mij in te smeren? Ik verga van de jeuk . 

 

Heidi :   ( pakt de fles, begint alle muggenbeten aan te stippen met witte zalf) Heeft iemand 

Jacky gezien?  

 

Juul :   Waarschijnlijk is hij bij Caruso want die is ook al spoorloos. Oeioei, dat doet mij 

er aan denken, ik moet Loulou gaan helpen zoeken naar Caruso. Allé ik ben weg. 

(gaat weg) 
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Fred :   Tot straks dan éh, bezorg ons maar veel punten! 

 

Heidi :   Welke punten?  

 

Daisy :   Fred en ik gaan straks karaoke zingen.  

 

Fred :   Meat Loaf! (zingt) “Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. And I’ll 

give you an answer in the morning…” 

 

Daisy   :      Schoon éh! 

 

Fred     :      En wij gaan dat winnen meisje, wedden? 

 

Heidi :   Misschien, maar ik ga ook meedoen!  

 

Fred  :   Jij?  

 

Heidi :   Ja, Madonna : Like a virgin.  

 

Fred :  Virgin? Daar ben jij precies het type niet voor.  

 

Daisy :   En denk jij dat je daar succes mee gaat hebben? 

 

Heidi :   Ik denk het wel! 

 

Fred :  Pas op éh, karaoke is niet zo gemakkelijk als het lijkt! 

 

Heidi :   Ik weet het. ( Stopt met zalf) Voilà Fred, laat die zalf nu maar goed intrekken.( 

Fred zijn gezicht staat nu vol witte puntjes zalf) 

 

(Suzy en Caruso komen op  en hebben een doosje bij waar de kanarie zogezegd inzit) 

 

Caruso  : (bekijkt Fred) Wat mankeer jij Fred? 

 

Fred       :  Ik ben allergisch voor Italianen. (Caruso kan er hartelijk mee lachen)  

 

Suzy :  Daisy, Caruso heeft iets bij voor jou!  

 

Daisy :  Ik moet niks hebben! 

 

Caruso :   Dan zal ik hem maar terug laten vliegen zeker? 

 

Daisy :   ( vliegt recht ) Wat? Wie ?   

 

Suzy :   Roberto heeft jouw canicolleke gevangen!  

 

Heidi :   Wàt heeft hij gevangen? 

 

Suzy :   Hare kanarievogel. 
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Caruso :  Hij zat op de glascontainer. Dat pietje van jou is dat een vrouwtje? 

 

Daisy   :    Ja, mijn suske is een vrouwtje. 

 

Caruso  :   Ik dacht het al. 

 

Susy      :   Waarom? 

 

Caruso   :   Wel ik heb een paar lieve Italiaanse woordjes tegen haar gefluisterd en ze kwam 

op mijn schouder zitten. 

 

Daisy :  Echt waar? ( vliegt Roberto rond de hals en geeft hem een kus) Merci Roberto’ke . 

 

Heidi   :     (Tegen Suzy) Daar staan die zuiderlingen voor bekend: een paar lieve woordjes en, 

bingo. 

 

Fred :   Allé, dat probleem is ook weer opgelost.  

 

Daisy :   (Pakt doosje, kijkt er in ) Oh mijn klein lieveke toch. Ik ben ZO blij dat je weer 

terug bent!  

 

Heidi :   Amai zeg, dat is precies serieus tussen die twee.  

 

Suzy :    Ik ben al content dat ze hem terug heeft, anders was ons heel vakantie naar de 

vaantjes. 

 

Daisy :  ( gaat aan arm van Caruso hangen) En Roberto’tje, wanneer gaat die massage die 

ik gisterenavond gewonnen heb nu door? 

 

Suzy :   Ja maar, jij wilde die massage toch niet?  

 

Daisy :   Jawel, natuurlijk wel, een massage door de redder van mijn canicolleke, dàt wil ik 

niet missen hoor! 

 

Fred :   Pas toch maar op dat hij je niet vernield want jij moet straks nog op dat podium 

rondspringen, éh Daisy-ke! 

 

Suzy :   Zeg, jij weet ook niet wat je wilt! .Juist wilde je mij die massage verkopen voor 

30  euro en nu verander je weer van gedacht!  

 

Daisy   :     Ja dat klopt, maar jij vond dat toen te duur. En nu is’t te laat. 

 

Caruso :   Ja maar Suzy, ik zal jou ook wel eens masseren hoor ! 

 

Suzy :    Fantastico!! 

 

Caruso :   Sisi, als jij me 60 euro betaalt. 

 

Fred      :     Geld, dat is het enige wat telt bij die mannen.Ik doe dat gratis wicht. 
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Suzy :  Ja dat zal wel, maar ik wil Roberto. (tegen Caruso) Is 30 euro ook genoeg? 

 

Caruso :   50 Euro! 

 

Suzy :  40 euro dan. 

 

Caruso :   O.K., voor 40 euro zal ik je wel eens  picobello,  van boven tot onder met mijn 

gouden handjes kneden.  

 

Fred :   Kneden?  Hier bij ons noemen ze dat friemelen. 

 

Daisy :   Hoe laat ga je er aan beginnen, Roberto? 

 

Caruso :   Liefst zo snel mogelijk! 

 

Suzy :   O.K., dan ga ik me nog eens vlug douchen want dat is er daarstraks niet van 

gekomen met die stomme vogel.( vertrekt richting douchen) 

 

Caruso  :     Ja het lichaam moet perfect proper zijn, anders kunnen mijn magische handen de 

kruidenolie niet goed laten indringen. 

 

Daisy :   Ik ga ook douchen (duikt in tent voor toiletgerief)  

 

Heidi :  (tegen Caruso) Doe jij ook Thaise massage ? 

 

Fred :   Dat is een Italiààn éh kind! 

 

Caruso :   No, no, ik doe de typische Siciliaanse massage . 

 

Fred:   ( sarcastisch) Ook de maffiaanse massage genoemd! 

 

Daisy    :    (komt uit tent en vertrekt naar douches) Tot seffens, éh  Caruso. 

 

Jacky :   ( komt op)  Halloo!!! 

 

Heidi :   Dààr sèh, waar kom jij vandaan? 

 

Jacky :   Ik wilde wat aan mijn conditie doen en dus ben ik vroeg opgestaan en wat gaan 

joggen. (gaat tot bij Heidi) Waarom ben JIJ al zo vroeg wakker? 

 

Heidi :   Veel te veel lawaai en ik kreeg koude voeten zonder mijn ventje. 

 

Fred :   Koude voeten, ’t is begot 28°! 

 

Jacky :  ( krijgt Fred in ’t oog ) Pa, wat heb JIJ aan de hand? 

 

Fred :    Ik heb de hele nacht gevochten met een troep muggen! ( ploft terug in zijn zetel 

en zet TV op) 

 



 50 

Heidi :   Ik heb zijn broebelkes goed verzorgd, baby. En nu zal ik mijn koude voeten ook 

eens gaan verzorgen sèh, ik ga een goei warm douche nemen! ( gaat caravan in om 

toiletspullen te halen) 

 

Caruso :   (gaat met Jacky wat afzijdig staan) En Jacky? Is’t meegevallen? 

 

Jacky :   (knipoogt naar Caruso) Schitterend, jong. Ik ga straks nog een ritje maken, ga je 

mee? 

 

Caruso :   Si, si, zeker! Moet je nog gaan leveren? 

 

Jacky :   Ja. De voorzitter van “De Potstampers” heeft me al cash betaald en hij heeft me 

nog een adres doorgegeven waar we vandaag nog moeten leveren. 

 

( Heidi komt uit caravan en gaat richting douches) 

 

(mannelijke jogger komt in sneltreinvaart opgerend, doet wat enthousiaste bewegingen, steekt 

zijn duim omhoog in de richting van Jacky en loopt heel snel verder. Het is duidelijk dat hij 

onder invloed van de drug is) 

 

Jacky :   ( terzijde tegen Caruso ) Voilà sèh, 1 époletteke en dat is het resultaat! 

 

( de vrouwelijke jogger komt op, probeert haar man te volgen maar dat lukt niet.) 

 

Jacky   :    Dat wordt onze volgende klant. 

 

Caruso :    Natuurlijk, die wil zeker niet onderdoen voor hare vent. Straks knipoog ik eens  

                  naar haar, en zeg, “Signora wat heb ik nu gezien, jij kunt precies niet meer volgen  

                 de man” 

 

Jacky    :    En dan zeg ik, “Je moet deze versterkende vitamine eens nemen”  

 

Caruso    :  Rijk aan magnesio, calsio, epiviagrolio, dekstierio..  

 

 Jacky    :   (heeft er plezier in) 

                  Dat mens smeekt om te mogen kopen. 

 

Caruso   :   Naturalmente. Stel je voor, hare vent niet kunnen volgen. De commercio kan toch  

                   simpel  zijn éh.  

                   

(Suzy en Daisy komen terug van douches) 

 

Daisy :   Roberto,  je mag eerst Suzy masseren hoor want Fred en ik moeten nog repeteren 

voor Meat Loaf! 

 

Caruso :  Momento, we gaan dadelijk  beginnen. Ga al maar naar de receptione Suzy, ik 

kom er aan! 

 

Suzy :  Dat is goed Roberto, ik wacht op jou. (  Suzy vertrekt)  
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Fred :   Zeg Jacky, heb jij nog zo een blauw pilletjes? Zo één gelijk gisterenavond? Dat 

deed af  en dat heb ik nodig voor die karaoke want ik wil dat winnen, éh! 

 

Jacky :   Dat komt in orde pa, ik bezorg het je straks. (terzijde) Caruso, ga jij maar 

masseren, ik ga die jogmadame eens wat dekstierollekes verkopen.  (Jacky en 

Caruso gaan weg) 

 

Fred    :       Allé we zijn alleen, nu kunnen wij eens op ons gemak repeteren.  

 

Daisy :   Laat die muziek nog eens horen, Fred. 

 

Fred :  Dadelijk meisje. Ik zal eerst mijn attributen eens gaan halen. (gaat caravan in) 

 

Daisy :   En wat moet ik dan aandoen?  

 

Fred :   (roept vanuit de caravan) Ik zal straks eens aan Loulou vragen of die iets voor jou 

heeft want ons Magda heeft niks dan ouwe nest. 

 

Daisy :   Dan wordt het tijd dat jij je vrouwtje eens in ’t nieuw zet éh, manneke. 

 

Fred :   Dat moet ze maar zelf doen, ik heb geen zin om uren in een winkel te staan 

wachten tot zij alles gepast en betast heeft en als dat eindelijk gebeurd is mag IK 

betalen! 

 

Daisy :   Ja, da’s logisch! 

 

Magda :   ( komt op maar blijft uit het zicht staan kijken, heeft zakje aardappelen bij) 

 

Fred :   ( komt uit caravan, heeft lange pruik en gilet aan) Hey, baby! Do you still wanna 

merry me?  

 

Daisy :   Wablieft?   

 

Fred :   Dat staat allemaal in die tekst éh Daisyke. Wil je zeggen dat jij geen Engels kent ?  

 

Daisy :  Oui, oui. Un peu… 

 

Fred :   Oh nee éh, we gaan nog werk hebben.  

 

Daisy :   Ik zal mijn best doen, Freddyboy. 

 

Fred :   Ik  zal ons nummer eens opzetten: Paradise on the dashboard light ( gaat caravan 

in) Fantàstische plaat éh! (luisteren even naar plaat en staan op de muziek te 

bewegen) Dus, Daisyke, je moet je goed inleven in de muziek en in de tekst en je 

volgt mijn ritme maar. (Fred probeert een paar woorden te zingen) 

 

Magda :   (loopt door naar caravan) Schoon, héél schoon!  Ik ga patatten schillen! 

 

Fred :  Magda, je stoort onze repetitie!  
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Daisy :   Ja, nu ben ik helemaal uit mijn concentratie.  

 

Fred :   We beginnen opnieuw! 

 

Daisy :    Ik moet eerst dringend gaan plassen.( loopt af naar de toiletten) 

 

Fred :   Zo vrouwen éh, niks dan last. Op zo een belangrijk moment moet dat gaan 

plassen! ( ploft terug in zijn zetel voor de TV, kijkt naar ‘t scherm) 

Magdaaaaaaaaaaaa!!!Help! Een woord van 16 letters!!!!  

 

 

 

 

 

                                                                      DOEK  
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Vijfde bedrijf :  

 

 
 ( Ochtend na de karaoke, 10 uur30. Turnles net gedaan. Heidi, Magda, Suzy en 2 

joggers hebben geturnd. Fred zit lui in zijn zetel en is lastig omdat hij de karaoke 

niet heeft gewonnen, Daisy staat bij haar tent tegen vogel te mopperen) 

 

Caruso :   Prego signores y señoritas, dat was het voor vandaag .En morgen terug op het 

gewone uur éh, vandaag was een uitzondering omdat de karaoke gisteren wat lang 

geduurd heeft.  ( 2 joggers vertrekken)  

 

Fred :  Zwijg over die karaoke! Jij kon zelf niet uit je nest! Het is begot al half 11! 

 

Suzy :  Dàt was tenminste een turnles! Ik heb hier zo gezweet dat die kruiden van die 

massage gisteren mijn hele huid laten tintelen. Roberto kan er wat van!  

 

Fred :   Die kan je laten stinken, ja. Is het je nog niet opgevallen dat hier geen muggen 

meer zijn? Ga maar rap douchen, jij. Pizza pronto!!! 

 

Suzy :   ( pakt toiletgerief om te gaan douchen) O.K. ( vertrekt) 

 

Fred :   En Magda, heb jij ook gezweet bij het turnen? 

 

Magda  :   Ja zulle, en nog geen klein beetje! 

 

Fred      :     Lui zweet is gauw gereed . 

 

Daisy :   (ironisch)  Ik vind dat Magda goed haar best heeft gedaan. 

 

Fred :   (ironisch) Ja, ze heeft een arm opgetild! 

 

Magda :   (heftig) IK heb tenminste al bewogen vandaag, dat kunnen we van  jou niet 

zeggen! Jij zit daar maar met je luie kont de hele dag in die zetel. 

 

Daisy :   Fred is kwaad, en IK ook! Nèh! 

 

Fred :   Ja da’s zeker, zo een onrechtvaardig gedoe. Die corrupte Italiaan, die triestige 

maffioso, dat ellendig stukske aangebrande pizza!!! 

 

Daisy :   Maar Fredje, daar kon Roberto toch niks aan doen? Dat was die,…die….van de 

VTM daar . Als ik zo goed als niks aanhad had ik ook wel gewonnen. Zo kan 

iedereen winnen. “ Like a virgin”, huh! 

 

Heidi :   Ik vind dat ik verdiend gewonnen heb!  

 

Fred  :  En ik vind dat wij beter gezongen hebben dan jij. 

 

Magda  :     Het was wel een beetje overdreven éh Fred, je zat precies weer op een roze wolk. 
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Heidi     :    Die indruk had ik ook Magda. 

 

Daisy :  ( heftig)  Jij hebt vals gespeeld én vals gezongen, ja!!! 

 

Fred :   Goed gezegd, Daisyke. Maar ja, halfnaakte madammen zijn nu eenmaal beter 

gezien bij Italianen .En TOCH is’t niet eerlijk! 

 

Caruso :   Niks te discutare Fred, de jury heeft beslist, BASTA! En ga jij misschien aan mijn 

zangkennis twijfelen? Ik heb jàren gezongen in de Scala van Milaan. 

 

Fred :  Och jong…Ze hebben je daar weggejaagd met je kattengejank. In heel Milaan liep 

er in die tijd geen enkele kat meer rond, allemaal gaan lopen van jouw gekweel. 

 

Caruso :   Hela, ik was de beste bariton van ’t gezelschap!Maar ik had veel te veel succes bij 

de madammen. 

 

Daisy     :    Serieus? 

 

Fred       :    Geloof hem toch niet Daisy. 

 

Caruso   :    Echt waar, ik kon ze niet meer houden van mijn lijf en ben moeten vluchten. 

 

Fred :  Jaja, dat zal wel.Je zult wel voor andere zaken gevlucht zijn, de maffia zat achter 

jouw veren ja.  

 

Caruso   :   Nee , nee mijn vrouwelijke fans lieten me niet meer gerust. Ik ben op een camion 

gesprongen en ben hier terecht gekomen. Madame Loulou heeft toen voor mij 

gezorgd. 

 

Fred       :   En even later ben jij hier de mensen beginnen oplichten. 

 

Caruso :      Ik ben een eerlijk man signor Fred!!! 

 

Fred    :      Dat heb ik gisterenavond gezien, je laat je omkopen door die van de VTM ja. 

 

Heidi    :     Toch erg als je niet tegen je verlies kunt. 

 

Fred     :      Heel de jury was omgekocht. 

 

Magda  :     Namen noemen Fred. 

 

Fred     :      Wel wie zat er hier nog in de jury ? Wie? 

 

Daisy :   Juul, éh. 

 

Fred :  Juul ja. Die heeft nondemiljaar nog nooit van Meat Loaf gehoord! 

 

Magda :   Van Madonna ook niet, Fred. 
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Fred :   Van Madonna ook niet, neen. Maar die van de VTM heeft drie keer geknipoogd 

naar Juul, het bandje van haar B.H. een paar keer naar beneden getrokken, het 

bovenste stuk van haar benen laten zien en toen was die mens natuurlijk verloren! 

 

Heidi :   Sèg, als hij dààr niet tegen kan.  

 

Fred :   Dat is een mens van 75 jaar. Dat scheelde niet veel of die kreeg een attaque! 

 

Daisy :  (onnozel) Ja, het wit van zijn ogen begon al weg te draaien… 

 

Caruso :   Signor Fred, jij bent precies een slechte verliezer! Ik ben hier weg .Ciao!. ( 

vertrekt) 

 

Daisy :  Da’s goed, Roberto, ciao! 

 

Fred :  (tegen Daisy)  Je moet zo vriendelijk niet doen tegen die Italiaanse sjoemelaar. 

 

Magda :  Jullie waren toch tweede en zoveel kleiner was die beker ook niet. 

 

Fred :  Die stomme beker heb ik vannacht in de forellenvijver gesmeten. 

 

Jacky :   ( komt uit caravan, nog aan te zien dat hij gisteren flink is doorgezakt) Ma, is er al 

koffie? En een aspirientje want ik heb koppijn.  

 

Heidi :   Van ’t supporteren gisteren?  

 

Jacky :   Ja. 

 

Heidi :   Neen, dat is niet waar,jong, ik heb je wel zien wegglippen halfweg mijn nummer. 

Je hebt niet eens gezien (heftig) dat IK gewonnen heb!!! 

 

Jacky :   Sshht!  Ik heb koppijn, zelfs mijn hààr doet pijn.  

 

Daisy    :     Ze hebben haar laten winnen ja. Wij waren veel beter éh Fred? 

 

Magda :   Hier jongen, aspirine moet je met water innemen, dat deugd niet samen met 

koffie. (geeft glas en pil aan Jacky) 

 

Heidi :   Waar heb jij eigenlijk gezeten? Je bent pas om 3 uur in bed gekropen!  

 

Jacky :   Ik was al dat volk en dat lawaai beu, dus ben ik ergens anders ene gaan drinken. 

En daar zat zo’n plezant volk dat het een beetje is uitgelopen.  

 

Heidi :   Plezant en schoon volk waarschijnlijk.Salut! .Ik ga Caruso zoeken en vragen of hij 

me eens goed wil masseren.  

 

Jacky :   Heidi, allé nu, ik kan het allemaal uitleggen. 

 

Heidi :   Leg het maar uit, ik ben weg! ( Jacky loopt achter Heidi aan) 
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Fred :   Zie je wel, Magda, ik heb je gezegd dat onze Jacky geen lief kan houden. 

 

Magda :   Ik ga aan mijn eten beginnen, zaag jij nog maar wat door. (gaat caravan in) 

 

Daisy :   Volgende week doen we opnieuw mee aan de karaoke, éh Fred, En dan winnen 

we want dan is die VTM-madame hopelijk weg . 

 

Fred :   Dan is die zeker weg, want langer dan één week kan onze Jacky toch geen lief 

houden.  

 

Daisy  :   Zo te horen is dat ook normaal, zoals die doet. 

 

Fred :   Ja, die heeft niet de aard van zijn vader. Ik ben veel serieuzer.  

 

Suzy :   (komt terug van douche)  

 

Fred :   ( snuffelt) Allé, dat is beter : Fa! De wilde frisheid van citroenen. 

 

Suzy :  Limoenen, Fred. 

 

Fred :   Dat blijft toch hetzelfde, als’t maar fris is .(gaat lui in zetel liggen) En nu zou ik 

eigenlijk een lekker frisse pint willen. (roept ) Magdaaaa!!! Breng me eens een 

blikje bier.  

 

Magda    :   (steekt haar hoofd buiten) Bier, om half elf ‘s morgens, koffie kun je krijgen . 

 

Fred       :     Hoor je nu wat ik hier te zeggen heb, niets! 

 

Suzy      :      Ik vind dat Magda gelijk heeft, als je nu al begint te drinken ben je deze middag   

                     al  zat.  

 

                     ( man-vrouw-joggers lopen in snel tempo over ) 

 

Suzy :    Amai, die geraken in vorm! Daarstraks mee geturnd en nu weer aan’t joggen. 

 

Fred      :      Neem daar maar eens een voorbeeld aan Suzy. 

 

Suzy :   Ik ben fit genoeg, jij zou beter eens wat meer uit die zetel komen! 

 

Daisy :   ’t Is vakantie voor iedereen  

 

Fred :   En ik zit alleen in deze zetel tijdens de vakantie. 

 

Magda :   (steekt hoofd uit caravan)  En thuis heeft hij juist dezelfde zetel! 

 

 (Jacky komt op en hoort wat Suzy zegt) 

 

Suzy :  Zeg, weten jullie eigenlijk wat er aan de hand is? Ik zag Loulou en Juul juist bij de 

toiletten en die waren precies dringend naar iets aan’t zoeken.  
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Fred :   Juul zijne kluts zeker?  Die was hij gisteren toch kwijt.  

 

Suzy :   Neen, neen Fred, ze deden nogal gewichtig en ik hoorde hen praten over drugs die 

iemand op de camping zou binnengesmokkeld hebben.  

 

Daisy :   Drugs? (kijkt wantrouwig naar Jacky en denkt na) Oeioei! 

 

Jacky :   ( komt op, triestig) Ma, breng mij een blikje bier, ik heb dringend behoefte aan 

alcohol! 

 

Fred :  Voor mij ook één! 

 

Magda :   ( uit caravan) Allé manneke, wat scheelt er?  

 

Jacky :   Caruso is Heidi aan’t masseren, ze wil mij niet meer zien. Ik ga mij zat drinken 

 

Daisy :   Ja maar zeg, die had geen massage gewonnen éh! Ik zal daar eens gaan kijken.(af) 

 

Magda :   ( komt uit caravan met blikje voor Jacky, geen voor Fred) Hier sèh, jongen, maar 

je moet toch maar niet overdrijven éh, Heidi komt wel terug. 

 

Jacky :   Ze komt niet terug, ze moet mij niet meer hebben! (drinkt blikje in één keer leeg 

en gooit het op de grond bij de zetel van Fred) 

 

Fred :   Magda, waar is mijn blikje?  

 

Magda :   Is jouw lief ook lopen? Ik sta hier toch nog. 

 

Fred :   Ik wil onze Jacky zijn verdriet mee helpen verdrinken.  

 

Jacky :   Wat was dat nu allemaal van die drugs? 

 

Suzy :   Loulou en Juul zijn heel de camping aan’t uitkammen opzoek naar drugs.  

 

 (man-vrouw-joggers komen snel overgelopen) 

 

Fred :   Het zou mij niks verwonderen als die 2 die drugs al gevonden hadden want die 

lopen sneller en sneller. 

 

Magda :   Dat zijn gewoon fitte mensen, die doen ten minste moeite om hun kont uit de zetel 

te heffen.  

 

Loulou :   (komt op) Goeiemorgen! (kijkt naar leeg blikje)  Zou jij zo goed willen zijn, Fred 

den Dekker om dat on-mid-del-lijk te verwijderen?  

 

Fred :   Hela, wacht eens even, Jacky, dat is jouw blikje, allé jong, ruimt dat eens op.  

 

Jacky :   Zeg pa, laat mij gerust. 

 

Magda :   Fred, je ziet toch dat onze jongen liefdesverdriet heeft.  
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Fred :   Wat kan ik daar aan doen?  

 

Magda :  Als jij een beetje liever voor Heidi was geweest, was ze misschien gebleven. 

 

Fred    : Nondemiljaar , nu is het seffens mijn schuld nog. Hoor je dat Loulou? 

 

Loulou :  Fred, opruimen!!! 

 

Fred :   (staat op en raapt mopperend blikje op) Ik moet hier altijd alles doen. 

 

Magda :   Loulou, proficiat, jij bent de eerste vrouw die onze Fred voormiddag al uit zijn 

zetel krijgt. 

 

 (Fred gooit blikje in de vuilbak en gaat terug zitten. ) 

 

Suzy :   Loulou, wat is er aan de hand? Ik hoorde jou en Juul praten over drugs. 

 

Loulou :   Bij “FC De Potstampers “ is er  doping gevonden en dat zou  iemand geleverd 

hebben die op deze camping verblijft. Dat kwam de drugsbrigade van de 

rijkswacht mij vanmorgen vertellen. Ze komen straks terug om iedereen eens 

duchtig te ondervragen en ik kan je verzekeren, die mannen zijn niet mals zulle! 

 

Suzy :   Zeg, dat vind ik nog niet zo plezant éh, ik ben op vakantie en ik heb daar niks mee 

te maken.  

 

Loulou :   IEDEREEN moet zich ter beschikking houden, ze gaan dat hier van naaldje tot 

draadje onderzoeken. Voor mij is dat ook niet plezant hoor. Mijn goei reputatie 

naar de maan.  

 

Magda :   In mijn caravan mogen ze komen kijken, ik heb niks te verbergen. 

 

Fred :   Welk kieken zou dat nu riskeren, om hier op een camping drugs te verbergen.  

 

Jacky :   Daar moet je wel heel stom voor zijn,ja. 

 

Fred :   Magda, als ik toch geen blikje krijg, geef me dan eens een tas soep, ik begin 

honger te krijgen. 

 

Magda :   Juul is nog niet hier geweest met de soep. Even geduld éh manneke. ( af in 

caravan) 

 

Loulou :   Die zal zo wel komen, die heeft mij eerst helpen zoeken.  

 

(Daisy en Caruso komen op) 

 

Daisy :   Zeg Fred, ken jij FC De Potstampers? 

 

Fred :   Dat is zeker die voetbalploeg hier in de buurt? 
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Loulou :   Ja, ’t is toch daar dat ze die drugs gevonden hebben! 

 

Daisy :   Juul vertelde me juist dat ze gisteren met 14-0 gewonnen hebben. En hun spits is 

onder de match het bos ingelopen met het schuim op zijn mond en die hebben ze 

tot nu toe nog altijd niet teruggevonden. 

 

Suzy :   Het schuim op zijn mond ? 

 

Fred :   Ja ja, hij zal wel te veel gezopen hebben, ik ken die mannen. 

 

Daisy :   Jaaaa, erg éh? 

 

Caruso :   Maar hij had toen wel al 6 goals gemaakt! ( steekt duim omhoog in de richting 

van Jacky) (terzijde tegen Jacky)Goed spul jong! 

 

Jacky :  (geheimzinnig tegen Caruso)Ja maar ’t wordt warm onder ons voeten éh.  

 

Daisy :  Vinden jullie dat? Ik wou net een paar sokjes aan trekken. 

 

Suzy :   Zeg Daisy, doe eens normaal. 

 

Daisy :   Ik doe normaal, ik ga mijn sokjes aandoen.Ik heb koude voeten.(kruipt de tent in) 

 

Loulou : Ik zal eens efkes inspectie doen, sèh, eens kijken of ik hier ergens drugs kan 

vinden. 

 

Fred :   Hey, pas op éh! Ik drink graag een pintje, ik zie de vrouwkes graag, ik ben 

verlekkerd op een goei kastrol mosselen, maar drugs! Jamais! Nooit! 

 

Loulou :   Ja ja, ik ken je. Jij bent van je eerste leugen ook niet gebarsten. 

 

Suzy :   Ik zal je eens helpen zoeken, madame Loulou. ( gaan samen achter caravan )  

 

Fred :   Zeg Jacky, heb je gehoord wat dat mens van ons denkt, drugs begot. Ik de 

eerlijkste mens van het westelijk halfrond.   (gaat de caravan in) Magda , wat eten 

we deze middag? 

 

Caruso :   (tegen Jack) Steekt dat spul nog altijd onder die gasfles?  

 

Jacky :   Ah ja ,en voorlopig zal het daar  moeten blijven, ik kan dat nu niet gaan 

verplaatsen, dat valt te veel op. 

 

Caruso :  (terzijde tegen Jacky) Zit daar eigenlijk nog veel drugs? 

 

Jacky :   De Epoviagrol is voor de helft verkocht en de Dekstirol al meer dan de helft. 

 

Caruso :   Dan schiet er nog genoeg over om in de bak te geraken.Ik voel mij niet op mijn 

gemak. 
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Jacky :   We vinden er wel iets op. Wacht, ik zal ze voorlopig bij mij houden. ( gaat achter 

caravan drugs halen) 

 

Caruso :   Als Loulou moet weten dat ik daar iets mee te maken heb, dan vlieg ik retour 

Italia. 

 

Jacky :  (achter de caravan) Je moet zo rap niet panikeren, dat lost zichzelf wel op.(terug 

op) Kom, we gaan eens bellen naar een paar klanten en vragen of ze al controle 

gehad hebben . ( gaan af) 

 

Fred :   (komt uit de caravan) 

 

Daisy :   (komt uit tent gekropen met witte sokjes aan) Voilà , mijn mama heeft gezegd dat 

ik mijn voetjes altijd goed warm moet houden. Schoon éh? 

 

Fred     :      Heel schoon wicht. 

 

(Loulou komt terug op) 

 

Fred :   En, heb je iets gevonden Loulou? 

 

Loulou :   Een hoop rommel, maar geen drugs, nog niet. Mag ik ook eens IN jullie caravan 

kijken? 

 

Fred :   Heb jij een huiszoekingsbevel??? En trouwens, ons Magda gaat daar NIET blij 

mee zijn éh. 

 

Magda :   ( komt uit caravan) Wie is hier van mij bezig? 

 

Fred :   Die gendarm hier wil IN ons caravan komen kijken of JIJ hier drugs verbergt. 

 

Magda :   (tegen Loulou) Zèg , jij durft nogal! 

 

Loulou :   Ja Magda , ik doe ook maar mijn plicht éh. Als die mannen van de drugsbrigade 

hier straks iets vinden dan ben ik mijn reputatie van beste camping kwijt. 

 

Fred :   Beste camping?? Als ’t aan mij lag dan zaten we nu in Turkije , all in!  

 

Loulou :   Awel , dan gà je maar naar Turkije!  

 

Fred :   Ik zal bij die Turken in elk geval meer privacy hebben dan hier! 

 

Magda :   Niks Turkije,we blijven hier.  Trouwens Loulou, wie zou hier toch drugs komen 

verstoppen?  

 

Suzy :   (komt opgelopen met blikken doosje in haar handen) Hier , hier ….ik heb het 

gevonden! Ik heb het gevonden!!! 

 

(iedereen komt rond Suzy staan) 
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Daisy :   Wat heb je gevonden?  

 

Suzy:   Hier , een doos met drugs. 

 

Loulou :   Serieus? 

 

Suzy :   Heel zeker, er zitten allemaal pillekes in! 

 

Loulou  :  En waar heb je die gevonden? 

 

Suzy :   Achter de glascontainer. 

 

Daisy :   Oeioei ! Drugs!  

 

Loulou :   Laat mij dat spul eens zien. 

 

Suzy :   ( geeft doosje aan Loulou) Wees voorzichtig Loulou. 

 

Fred :   Zeg , dat is geen handgranaat zulle.  

 

Loulou :   (Ruikt aan het doosje) Dat ruikt verdacht… 

 

Fred :  Magda , ruik jij daar eens aan. Jij ruikt veel beter , allé , jouw  neus werkt veel 

beter want als ik een fles cognac opendraai dat ruik jij het van op 2 km afstand! 

 

Magda :   Da’s maar goed ook , anders zuip je’m helemaal alleen leeg. 

 

Loulou :  (geeft het doosje aan Magda) Wat denk jij , Magda?  

 

Magda :   (ruikt er aan) Dat zijn Menthollekes!  

 

Fred :   Zie je wel dat ons Magda goed ruikt! 

 

Magda :  Menthollekes. En ik weet zelfs van wie dat ze zijn. 

 

Suzy :   Ruik jij ZO goed Magda ? Amai, jij bent een straffe.  

 

Magda :   Ja, Menthollekes , voor een frisse adem. En wie heeft die altijd bij? 

 

Fred :   Caruso natuurlijk!!! Ah ja , die heeft dat nodig om die lookbollensmaak uit zijne 

mond te krijgen.  

 

Daisy :   Look is gezond Fred. 

 

Fred :   Ik weet het kind , maar het STINKT! 

 

Loulou :   Menthollekes bij de glascontainer, dan heeft hij die daar verloren toen hij met jou 

stond te flikflooien éh Suzy! 

 

Daisy :   Jaja, dat zou wel eens kunnen. 
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Loulou :   Allé , nu dacht ik dat we die drugsbrigade voor waren, maar niks. 

 

Suzy :   Sorry Loulou, ik  verder zoeken. 

 

Loulou :   Ik ga mee. En Fred , als jij volgend jaar naar Turkije wil, laat me dan iets weten 

dan kan ik je standplaats aan iemand anders verhuren. (af samen met Suzy) 

 

Fred :         Dat komt in orde Loulou. 

 

Magda :   (zet blikken doosje op tafel) Je moet het maar niet geloven manneke, daar is het 

véél te warm om in onze caravan te zitten! 

 

Fred :   Jij denkt toch zeker niet dat ik met de caravan naar Turkije ga rijden????Ben je 

gek? All in wil ik! Grand luxe , zwembad , Turkse baden, ne goeie kebab, 

masseuskes,… 

 

Magda :   Ochgod, meneer moet weer gemasseerd worden. 

 

Daisy :   Dat kan je hier toch ook door Roberto laten doen? 

 

Fred :  Nooit! Nooit komt die lookbollenvreter aan mijn lijf. 

 

Magda :  Neen, het moeten weer madammen zijn. Onnozelaar ( gaat caravan in) 

 

Jacky :   (komt terug met de 2 zakjes drugs, steekt ze in zijn zakken) Màààà, is ’t eten 

klaar?  

 

Fred :   ’t Is te hopen want ik begin nu toch serieus honger te krijgen.  

 

Magda :   ( steekt hoofd uit caravan) Ja , we moeten alleen nog wachten op de soep.  

 

(Juul komt op al bellend) 

 

Fred :   Als je van de duivel spreekt dan hoor je zijne staart. 

 

Jacky :   Juul, alstublieft man, hou op met dat lawaai, ik heb koppijn. 

 

Magda :   Welke soep is’t vandaag, Juul? 

 

Juul :   Rode ! Tomatensoep. 

 

Fred : Ja, tomatensoep is meestal wel rood éh.  

 

Magda :    Met ballekes? Want anders is onze Fred niet content! 

 

Juul :   En Fred den Dekker heeft ne grote mond 

                   En  Juul zijn balletjes zijn lekker en rond 

 

Fred :   Ah, dan is’t goed, want ik wil er véél! 
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Magda :   Klein kind! (af in caravan) 

 

Daisy :   Ik zal ook eens een kastrolletje gaan halen. (duikt tent in) 

 

Jacky    :      Zeg Juul, heb jij nog iets gehoord over die drugs die hier zogezegd op de 

camping zou zijn? 

 

Juul     :   Ja jong , Loulou is al heel de voormiddag op zoek. Ze heeft via- via vernomen dat 

de voetbalploegen en de coureurs hier in de buurt bevoorraad worden met drugs 

door iemand die hier op de camping verblijft. 

 

Jacky : Ja , dàt wisten we al. 

 

Fred :   Amai , dat wordt hier nog spannend!  

 

Juul :   Wees daar maar zeker van , want volgens Loulou zijn die mannen van de 

drugsbrigade al in aantocht!  

 

Fred :   Als de vrouwen hier nog niks gevonden hebben , wat zullen die mannen dan gaan 

vinden?  

                    

                   ( we horen blaffende honden ) 

 

Juul :   Maar die hebben twee speciaal opgeleide drugshonden bij! Volgens mij hoor ik ze 

al blaffen. En die ruiken drugs van op een kilometer afstand!    

 

                  (Jacky heeft ondertussen de drugs uit zijn zak gehaald, kijkt heel paniekerig in het 

rond en ziet plots de soepketel en kiepert er ongezien voor de anderen vlug de 

zakjes in om) 

 

Fred :   Ruiken die NOG beter dan ons Magda??? Dedju, dàt zou straf zijn! 

 

Juul :  Jouw Magda zal nie speciaal opgeleid zijn éh jong! (lacht vettig) 

 

Magda :   (komt uit caravan met kastrol) O.K., Juul, soep voor 3 personen. 

 

Fred :   Drie? Pak maar voor 4 want ik heb honger zulle! 

 

Daisy :   (komt uit tent gekropen met kastrolletje) Voor mij voor anderhalve persoon want 

ik ben op dieet! 

 

Fred :   Jij op dieet? Tijdens de vakantie moet je niet diëten. 

                   Je moet profiteren van het leven! Eh Magda? 

 

Magda :   Dat doe jij al meer dan genoeg! Voor DRIE personen , Juul! 

 

Juul :  (roert in zijn soep) Nondedju! Ik dacht dat ik rode soep had maar hoe meer ik roer 

hoe groener die wordt. Kijk eens! 
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Magda :  (Magda kijkt in de ketel) Ja maar , ik wil rode soep, je zei daarstraks toch… 

 

Juul:  Ja zeg , dat dacht ik ook , maar blijkbaar zal ik kleurenblind zijn.(krabt eens in zijn 

haar)  

 

Fred :   Dat komt toch allemaal zo nauw niet , als ’t maar soep is. Schep ze maar uit want 

ik HEB HONGER! 

 

 (Magda en Daisy gaan met hun kastrol naar Juul zijn kar en Juul schept soep uit)  

 

Daisy :   (loopt met kastrol in haar handen naar achter en roept op Suzy) Suuuzy ! De soep 

is er! Kom je mee eten? ( gaat naar tafeltje en schept soep uit) 

 

Fred :   Die zal wel weer bij Caruso zitten.  

 

Magda :   (is soep aan ’t uitscheppen ) Kom, Jacky , zet je , een lekker kom soep. 

 

Jacky :   Ma, ik LUST geen groen soep , dat weet je toch? Ik éét dat echt niet éh! 

 

Magda :   Ja , ik ook niet. Maar dan heb ik nog soep te veel. Juul, kun je niet een paar 

scheppen terugnemen? 

 

Juul :   Niks daarvan , uitgeschept is uitgeschept, geen gesmodder in mijne ketel! 

 

Fred :   Je hebt groot gelijk Juul, en daarbij, dat komt juist goed uit , ik zal die wel opeten, 

geen probleem.  

 

Juul :   (Roert nog eens in zijn soep en kijkt in de ketel) Ik zou gezworen hebben dat het 

vandaag rooi soep was. 

 

Caruso :   ( komt op samen met Suzy. Suzy gaat naar Daisy voor de tent zitten soep eten. 

Caruso gaat tot bij Jacky en zegt ) En?  

 

Jacky :   Alles onder controle. Je moet je geen zorgen maken.  

 

Magda :   Jij ook een tas soep, Roberto? Ik heb er toch veel te veel.  

 

Caruso :   Dan wil ik er wel één.  

 

Fred :   Magda , ik kan die gemakkelijk alleen opkrijgen, hoor! 

 

Magda :   Laat die jongen toch een tas soep eten, anders eet jij die allemaal op en kun je 

daarna de rest van’t eten weer niet opkrijgen. Jouw ogen zijn altijd veel groter dan 

je maag! (schept soep voor Caruso uit en geeft ze aan hem) 

 

Fred     :     En de operazanger zijne mond is altijd groter dan zijn verstand. Maar geef hem 

maar een tas dan eet hij tenminste eens iets fatsoenlijks. Want altijd van die 

Italiaanse smodder, dat is ook niets. 

 

Caruso   :    Bedankt,  signor Fred 
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Fred :   (eet aan zijn soep) Verdorie lekkere soep ! MMMMMM Daar kikker ik helemaal 

van op. 

 

Caruso :   Smaakt die wel normaal? (kijkt argwanend in soepkom maar eet dan verder) 

 

Fred :  Nu krijg je al eens iets voor niets en nu is’t nog niet goed! Laat ze dan staan éh 

jong! 

 

Caruso :   Zo slecht is ze niet. Een beetje meer Oregano en ze was perfect.(tegen Jacky ) Eet 

jij geen soep, Jacky? 

 

Jacky : Nee, ik lust geen groen soep. 

 

Fred   :        Ik krijg het er begot warm van. 

 

Magda    :    Eet een beetje op je gemak éh Fred. Jij doet alsof je uitgehongerd bent. 

 

Juul    :       (roert nog eens in de soep) Hoe kàn dat nu.. groen soep. 

 

Daisy :   Lekker soep éh Suus, en véél balletjes! MMM! 

 

Suzy :   Ik vind ze flauw en ik weet niet , maar…..ruikt die niet raar?  

 

Juul    :       Ik zal ze eens proeven. (neemt soepkommetje op de tafel van Fred en schept soep 

in en proeft) Het is lekkere soep, heel lekkere soep zelfs. 

 

Fred :   ( begint al stilaan de gevolgen van de drugs te voelen)Ja , ja.. GOEI soep!!!  ( vist 

balletje uit de soep en laat het op zijn lepel liggen) Dag mijn balletje, spijtig , maar 

je bent te lekker om te laten liggen , Bye , bye!!! (eet balletje op)  

 

Magda :   (bekijkt Fred verwonderd) Jij bent gestoord, Fred den Dekker! Ik ga de rest van ’t 

eten klaarmaken.  

 

Fred    : Doe dat mijn madeliefje, mijn boterbloempje. Bye , bye , mijn Magdaatje! I love 

you so match , voor de match en na de match! 

 

Magda :   (draait zich om voor ze de caravan in gaat) ZOT! 

 

Daisy :   (komt naar Fred met soepkom in haar handen) Fretteke…ik heb nog één balletje. 

Wil je’t hebben?  

 

Fred :   Ooh , je bent toch ne schat. (Daisy houdt het balletje op haar lepel voor Fred’s 

mond) 

 

Daisy :   Garageke open…. 

 

Fred :    (doet mond wijd open)Bye bye! ( hapt balletje op)  
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Caruso :  (is ondertussen al naar Suzy gegaan al etend van zijn soep) Mia bella , mia 

ragazza …. ( rolt met zijn Italiaanse oogjes. ) 

 

Suzy :  Oh Robèèèrto, ti amo.  

 

Caruso :   (begint te zingen ) Ti amo , tia amo, ti …amo … 

 

Daisy :   Oh ,hoe romàntisch! 

 

Fred :   Ik voel mij weer 30 jaar jonger, ik zit weer op mijne regenboog! ( Zingt weer 

meat loaf ) Baby , baby , let me sleep on it…… 

 

 Magda (komt uit caravan) Je begint toch weer geen vleugels te krijgen zeker?  

 

Caruso :  (pakt Suzy vast)Tia amo , ti amo……!!! ( duiken samen de tent in) 

 

Magda :   Nog 2 van die zotten! Juul, wat heb jij in die soep gedaan , jong?  

 

Juul :  (onder invloed, staat te dansen met pollepel in zijn hand)   

                                             De soep van Juul was rood 

                                             De balletjes gingen allemaal dood 

                                             Nu is ze plotseling groen 

                                             En Magda kan er NIKS aan doen!!!   

                  ( lacht zichzelf te pletter met zijn eigen gedicht) 

 

Fred :   (lacht hard) Juul, vanaf nu alle dagen GROEN soep !!! 

 

(Caruso en Suzy steken hoofd uit de tent , Fred en Daisy staan recht en ze roepen alle 4 ) 

 

 

 MET BALLETJES!!!!!! 

 

 

(Juul en Daisy zingen Meat Loaf.. Suzy en Caruso gaan gichelend tekeer in de tent..Juul staat 

te lachen… Magda staat verwonderd te kijken en Jacky staat geheimzinnig te 

lachen)  

 

DOEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


