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Dit werk mag slechts worden opgevoerd na voorafgaande toestemming  
van DE AUTEUR waar de nodige teksten kunnen worden aangekocht.  

Het werk is beschermt via online depot van Sabam. 
 

VAKANTIEPERIKELEN 
JEUGD EENAKTER GESCHREVEN DOOR: CHRISTEL CLAES 

CO AUTEUR: KARL WAUTERS 

 

4 meisjes  

 

  SILKE  :  opgewekt meisje, carpe diem type 

LOTTE : zweverig naïef type, overduidelijk verliefd 

LAURA :  nuchter type, initiatiefnemer, moederlijk 

AMBER: negatief persoon, mannenhaatster, heeft een duidelijke kater 

 

Korte inhoud: 

Vier meiden zijn samen op vakantie in Spanje. Ze verblijven op een camping in een tentje en 

ontwaken na een nachtje stappen. 

Decor:  
Campingtent - 4 slaapzakken  - campingtafel – 4 campingstoelen 

 

Als het doek opengaat, liggen ze alle vier nog te slapen in hun slaapzak in hun pyjama. Op de 

achtergrond zien we (een deel van) de tent. 

 

SILKE  :  (komt recht, rekt zich uit en stompt Amber die zwaar snurkt) 
Amai, goed geslapen. Goeie morgen! (kijkt naar haar vriendinnen die 
duidelijk nog slapen) …. Die zijn duidelijk nog in dromenland! (kijkt nu 
naar het publiek)  Da was gisteren de max!  Ik heb mij nogal 
geamuseerd op die fuif! 

 
LOTTE  : (wordt als tweede wakker, stompt ook Amber) 

(dromerig) Goeie morgen! Hmmm…  heerlijk geslapen en zaaalig 
gedroomd. Oh, die fuif was zaaalig! 

 
LAURA  : (wordt als derde wakker, stompt ook Amber, kijkt op haar horloge) 

Goeie morgen! …  Al 11 uur !!!  En we gingen vandaag nog klimmen, of 
nee… raften, of nee … een safari doen. Ho, er staat nog zo veel op het 
programma !!!  Veel te lang geslapen na die fuif!  Maar ja,… ik kreeg 
jullie niet mee naar huis, ik moest wel blijven. 

 
AMBER  : (is bij de laatste stomp van Laura gestopt met snurken en wordt  

 wakker, heeft overduidelijk last van een kater) 
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(met hese stem) Zeg… kan dat niet wat stiller … Oh….mijne kop.  
Gisteren precies een beetje te veel gedronken op die fuif …  Heeft er 
iemand een pilletje tegen de koppijn. Water …. Ik heb een droge keel… 

 
SILKE  : Gisteren had ge da probleem niet, ze gingen goed binnen (met gebaar) 
 
LOTTE  : Da’s van da snurken heel de nacht !!! 
 
LAURA : (heeft ondertussen niet stilgezeten en de eerste hulpkit en water  

 genomen)  Mannekes, het is al goed, niet zagen!  (tegen Amber)   
 Hier is een aspirientje tegen de koppijn en wat water. 

 
AMBER : Mercikes (neemt pilletje en laat zich terug vallen en kruipt in haar  

 slaapzak) 
 
SILKE :  We zijn er allemaal goed ingevlogen gisteren avond.  Vette muziek hier  

 in Spanje en schoon volk !!  
 
LOTTE  : Ge moogt gerust zijn!  Waw… Pedro… Wa ne gast ! Wat een lijf !  En 
   ne goeie danser !!!! (blijft in haar droomwereld) 
 
LAURA  : Ja, dat is wel ne gespierde… en een avontuurlijke ! 
 
AMBER :  (heft haar hoofd) Bah (afkeurig), wat is daar nu aan.  Nen aangebrande 

aap met veel te veel haar !!  Bah .. ik moet kotsen !!! (springt recht en 
loopt af, men hoort haar off overgeven) 

 
SILKE : Allez, dat was toch een toffe gast !  Hij heeft veel gevoel voor humor,  

 we hebben toch wel wat afgelachen ! 
LOTTE : En hij rook zo lekker, zo echt mannelijk … (droomt verder) 
 
LAURA   : Hij heeft beloofd onze gids te zijn voor de rest van de vakantie.  We   
   gaan Spanje zien zoals nog niemand het heeft gezien, zei hij. 
 
AMBER  :  (terug op) Ik ga Spanje nog efkes bekijken van achter mijn oogschelen ! 
   Slaapwel ! 
 
SILKE  : Dromen over sangria, zeker ! 
 
LOTTE  : Dromen over de Pedro ! 
 
AMBER : Zwijgen jullie, of ik moet van alle twee terug kotsen ! 
  
LAURA : ’t Is al goed ! Slaap uw roes nog maar wat uit, we moeten toch nog op  
  Pedro wachten. 
  
SILKE  : Maar dat is nu toch ne joviale gast.  Hij heeft ons leren salsa dansen,  
  Maar dat ging voor mij veel te rap, ik strompelde over mijn eigen 
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 Voeten.  Dat was lachen !! 
(er speelt salsa muziek en Silke toont stuntelig hoe het is gegaan) 

 
LAURA  : (speelt erop in en danst mee) Ik was daar toch direct mee weg.  Hij kan 

Goed leiden ! 
 
LOTTE   : Oh ja …. Hoe die mij vastpakte !  Dat was er ook niet naast !!! 
 
AMBER : (in haar slaap, dromend)  Hij moet met zijn poten van mijn lijf blijven ! 
 
SILKE : (Amber negerend)  Ik heb het dan maar bij de polonaise gehouden, 

Dat vond hij ook leuk. 
 
LOTTE  : En die slow …. Geweldig !!! 
 
LAURA  : Ja, meisje, je hebt het goed te pakken !! Dat is wel een Spanjaard,hé.  

En Malaga ligt bijna 2000 km van België.  Niet te hard van stapel lopen! 
 
AMBER : (nog steeds in haar slaap, dromend) Ze moeten allemaal met hun 

poten van mijn lijf blijven ! 
 
SILKE  : Maar we kunnen er nu toch maar geniet van hebben ! 
 
LOTTE  : En hoe ! 
 
LAURA  : (tegen Lotte) Waar blijft onze gids, hé ?  Weet iemand van jullie nog 

Wanneer we juist hadden afgeproken ? 
 
AMBER : (in haar slaap, wild om zich heen slaand) Nooit meer ! …  Geen mannen 

meer ! 
   
SILKE   : Dat weet ik niet meer.  Lotte, weet jij wanneer je loverboy kwam ? 
 
LOTTE  : Neen , maar het kan niet rap genoeg zijn ! 
 
LAURA  : Het zal wel 14u geweest zijn.  Hij ging ook wat uitslapen. 
 
AMBER : (schrikt ineens wakker)  Slapen ?  Nee, ik slaap niet ! 
 
SILKE  : Amai, het zal nog niet !  En luidop dromen !! 
 
LOTTE  : (zingt) “De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker wordt naast 
   Pedro droom ik nog “.. 
 
AMBER : (paniekerig) Heb ik iets gezegd ?  Wat heb ik gezegd ?! 
 
LAURA  : Och, niks bijzonders, je had nog wat last van je kater. 
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AMBER : Misschien zal een doucheke mij goed doen (neemt douchespullen en 
   Gaat af) 
 
LOTTE  : Als je het mij vraagt, heeft die toch serieuze problemen, hoor. 
 
SILKE  : Maar nee, dat is de drank maar. 
 
LAURA  : Laat het maar rusten.  Dat doucheke zal haar wel goed doen. 
  
SILKE  : Ik krijg honger.  Zullen wij ondertussen eens kijken of we nog een 

Ontbijtje kunnen vinden ? 
 
LOTTE  : Ja, dat zal Amber ook wel goed doen na haar douche. 
 
LAURA  : Dat zal ons allemaal goed doen ! (ze rommelen alle 3 in de tent) 
 
AMBER : (terug op, duidelijk  opgefrist) Amai, dat deed goed ! 
 
SILKE  : Oh, croissants, van waar komen die ? 
 
LOTTE  : Waw, wat een attente gast, mijne Pedro ! 
 
LAURA  : Wie zegt dat die niet van mij komen ? 
 
AMBER : Ja, wie zegt da ?! 
 
LOTTE  : Dit briefje bij de zak. 
 
SILKE  : Amai, wat staat erop ? 
 
LOTTE  : Delicious croissants for delicious ladies… 
 
AMBER  : Ochottekes !  Delicious ladies !  Vetzak !  Mij moet hij niet proberen 
    Op te eten, hoor ! 
 
LAURA  : Amber, niet overdrijven ! ‘t Is genoeg.  Jij hebt duidelijk een 

probleem met mannen, maar ze zijn niet allemaal slecht !  Ik vind dat 
ook heel attent van hem. 

 
AMBER : Ik moet toegeven dat hij attent is.  Gisteren avond heeft hij ook de 
hele 
   avond getracteerd. 
 
SILKE  : En dat briefje is gewoon de Spaanse manier om iets te zeggen. 
 
LOTTE  : (houdt het briefje tegen haar borst) Mij mag hij wel opeten, hoor ! 
 
LAURA  : Allez, ’t is goed met uw gedweep ! Laat ons maar gaan eten. 
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(Ze halen campingstoelen en -tafel uit de tent, gaan zitten en beginnen allemaal van de 
croissants te eten. In de volgende scene overlopen ze in hun gedachten de avond ervoor. 
Alle teksten worden op voorhand op band opgenomen en er moet een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden door de houding, wie aan het spreken is) 
 
LOTTE  : Amai… zo een geweldige jongen…. Die hebben ze in België niet !  

Dwepen ?... Ik dweep niet ! Zij begrijpen gewoon niet dat het liefde 
op het eerste gezicht is…. De ware … De ideale man voor mij….  Ik blijf 
gewoon hier in Spanje wonen !!  Ik ga hier wel verder studeren !! Zij zijn 
gewoon allemaal jaloers. Ik heb ze gisteren wel gezien toen hij met hen 
danste , ze waren ook verkocht !  Maar ze hadden pech,  hij was al van 
mij!  En Amber moet mij ook niks wijsmaken, die was ook de hele 
avond naar hem aan het loeren.  Die is gewoon beginnen drinken 
omdat ze hem niet kon krijgen !!!  Hmmm… mijne Pedro…. 
 

LAURA  : Allez, ze zit weer duidelijk in de wolken bij hare Pedro.  Maar moet ik
   haar nu niet van die wolk halen ?  Toen hij mij gisteren leerde dansen
   was hij toch wel duidelijk wat té aantastelijk.  Ik heb gedaan alsof ik 
   dat niet doorhad omwille van haar , maar … En zou hij het dan bij 

 Silke ook geprobeerd hebben ?  Lotte arm kind… en ze is toch zóóóó 
 verliefd… Stomme geit, wie wordt er nu verliefd op vakantie?  Dat kan 
 toch niet blijven duren ?  Daar zit toch geen toekomst in ?  En zeker 
 niet met zo’n flierefluiter als Pedro !  

 
SILKE  : Hmm.. lekker…maar hou je in Silke, te veel croissants zijn niet goed 
   Voor de lijn ! Och, ik leef maar een keer en ik heb gisteren wel wat 
   calorietjes verbrand met dat dansen. Ja, dat dansen..heb ik mij dat nu
    verbeeld of pakte Pedro mij verdacht stevig vast ? Ik moet straks eens 
   even met Laura praten. Lotte moet terug met haar voetjes op de grond 

komen.  Het is niet leuk als je met vier op vakantie bent en er loopt 
daar zo één rond die aan niets anders kan denken en over niets anders 
kan praten dan haar lief !  We zouden ons deze vakantie allemaal goed 
amuseren na al dat studeren !! 

 
AMBER : Poeh … zie ze daar nu alle drie zitten, alle drie zo positief over gisteren 

avond …en hoe plezant de fuif wel was… en wat een toffe gast Pedro 
wel niet is…  Ze moesten het eens allemaal weten !  Voor Lotte moest 
hij niet eens moeite doen, die was direct verkocht.  Bij die andere twee 
probeerde hij het met het dansen.. en maar tegen hun borsten wrijven 
en hen aan hun kont bepotelen !!  Zo duidelijk … en zij hadden het niet 
eens door !!!! Bij mij had hij direct gezien dat het niet zou lukken.  
Maar toch proberen, hé !! Mij volkappen met sangria en mij constant 
volgen naar de WC en als ik dan buitenkwam, per ongeluk tegen mij 
botsen en dan zien of ik nog niet zat genoeg was om binnen te doen !!  
De vetzak !!!  Ik heb hem daar eens een goede shot tussen zijn benen 
verkocht, ja.. Hij wist direct hoe laat het was ! Hij is mij daarna niet 
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meer achterna gekomen !  Ik moet sebiet toch wel eens een klapke 
doen met Lotte, voor dat ze in haar ongeluk loopt. 
Amai,Amber, niet te veel nadenken, want je krijgt terug hoofdpijn ! 
Een koffietje zou mij goed doen !  
 
(vanaf nu wordt er terug normaal met mekaar gepraat) 
 
En… Wie wil er ook een koffie bij de croissant ?  Aan wie was het om 
die te zetten ?  

 
SILKE  : Uwe kater nog niet helemaal verwerkt?  Wie drinkt er nu koffie met  

dat heet weer ?  En trouwens, ik denk niet dat er nog koffie is, iemand 
is die vergeten mee te brengen van de winkel (kijkt naar Lotte) ! 

 
LOTTE  : Hela,  een beetje dimmen, hé.  Wie was er daarvoor tandpasta 

vergeten mee te brengen ?  Gij vergeet altijd alles ! En nu ik eens iets 
vergeten ben ? 

 
AMBER : Amai, het was al erg genoeg toen gij (wijst naar Silke) u zoals altijd van 

niets aantrok.  “Madame : trekt u dat toch niet aan, als we ons maar 
amuseren”!  Maar nu begint gij ook al met uw hoofd in de wolken te 
lopen (wijst naar Lotte) met uwe Pedro !  Komt eens allebei met uw 
voeten op de grond, zeg ! 
 

LAURA  : (maakt een sussend gebaar) Mannekes, we gaan hier toch geen ruzie 
maken, zeker !  We zijn op vakantie. Het is mijn beurt om de koffie te 
zetten,dus ik zal wel naar de winkel gaan halen. Iedereen heeft er 
precies nood aan !!!(gaat in de tent om geld te halen) 

 
(De andere 3 kijken van mekaar weg en eten nog wat verder) 
 
LAURA  : (komt terug uit de tent) Zeg, mannekes, ik vind mijn portefeuille niet, 
   hij zit niet meer in mijn handtas. Heeft iemand van jullie die gezien ? 
 
SILKE  : Naar mij moet je niet kijken, ik trek mij toch van niks iets aan ! 
 
LOTTE  : Naar mij ook niet, want ik loop met mijn hoofd in de wolken ! 
 
AMBER : Naar mij ook niet, ik was zat, ik weet van gisteren niet veel meer ! 
 
LAURA  : Maar mannekes, blijft daar zo niet zitten, kijk dan eens mee ! Mijn  
   Paspoort en mijn bankkaart zaten daar in ! Heeft iemand van jullie dan

   geld ? 
 
(Iedereen staat recht en gaat in de tent kijken.  Er wordt veel gerommeld, er vliegen af en 
toe wat spullen uit de tent.  In de tent mag wat gemompeld worden. Na een tijdje komt 
iedereen terug buiten.) 
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LAURA  : Allez, dat kan toch niet ! Heeft nu niemand iets gevonden ? 
 
 
AMBER : Verdomme, niks !  Ik weet niet veel meer van gisteren, maar  

ik weet zeker dat ik 50 euro heb afgehaald en samen met mijn pas en 
bankkaart in mijn broekzak heb gestoken vóór we naar die fuif gingen.  
Mijn broekzak is leeg ! 

 
 
LOTTE  : Allez nu, mijn schoon handtasje da’k gisteren nog gekocht heb en dat 

 Pedro zo schoon vond, vind ik ook niet meer ! En dat was zo duur ! 
 
SILKE  :  Ja, ik weet het, ik heb al mijn cash geld nog bijgelegd, want je kwam 

anders niet toe !  Enfin, naar geld moest ik niet zoeken, maar mijn 
paspoort en bankkaart zijn uit het geheim vakje van mijn riem 
verdwenen ! 

 
LAURA  : Dat meent ge niet !  Wij hebben geen geld of paspoort meer ? 
 
AMBER : Dat is geen toeval ! We zijn bestolen !  
 
SILKE  : Wat moeten wij nu doen ? 
 
LOTTE  : Mijne Pedro zal wel weten wat we moeten doen.  Allez, waar blijft die 
   nu ? 
 
LAURA  : 
AMBER : Hare Pedro !!! 
SILKE  : 
 
LOTTE  : Wa….? 
 
LAURA  : Komt nu eens eindelijk van uw wolk af !  
 
AMBER : Uwe Pedro heeft ons erin geluisd ! 
 
SILKE  : HIJ heeft U belogen en ONS bestolen ! 
 
LOTTE  : Da’s niet waar !  Jullie zijn jaloers omdat hij voor mij heeft gekozen !  Ik 
   heb wel gezien hoe jullie naar hem loerden ! Maar hij is van mij !!! 
 
LAURA  : Trek toch uw ogen open !  Hij heeft mij de hele tijd zitten te bepotelen 
   tijdens het dansen ! 
 
SILKE  : Ziet g’het wel !  Bij mij ook ! 
 
AMBER : En mij goot hij vol drank en volgde mij altijd naar de WC om mij 
   proberen binnen te doen ! 
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LOTTE  : Dat kan niet ! Jullie gunnen mij mijn geluk niet !  Wat voor vriendinnen 
   zijn jullie, zeg ! 
 
LAURA  : Amai merci ! 
 
SILKE  : Ja, ik zal u nog eens geld lenen ! 
 
AMBER : (gaat naar Lotte en schudt haar door elkaar) Wordt nu toch eens 
   wakker en denk eens na ! 
 
LOTTE  : Laat mij gerust ! (duwt Amber weg) Mijne Pedro is zo niet ! Hij heeft 

ons gisteren de hele avond getrakteerd en hij heeft ons croissants 
gebracht  ! 

 
LAURA  :  Ja, hoe geraakt een Spaanse student aan zo veel geld om 4 meisjes de 
   hele avond te trakteren ? 
 
SILKE  : En waarom komt hij die croissants IN onze tent leggen terwijl wij  
   sliepen ?   
 
AMBER : Terwijl hij die croissants in de tent is komen leggen, heeft hij die 
   doorsnuffeld en al ons geld en onze paspoorten gestolen ! 
 
LOTTE  : (Heeft al die tijd met haar hoofd geschud uit ongeloof.  Ze begint 

langzaam tot besef te komen)  En mijn mooie dure handtas …. 
 
LAURA  : We moeten de tent nog eens doorzoeken, misschien heeft hij nog 
   meer waardevolle spullen gestolen. 
 
AMBER : (schrikt)  Heeft iedereen zijn GSM nog ? (duikt terug de tent in) 
 
LOTTE  : Oh neen, mijn I-phone ! (begint nu echt te snikken) 
 
AMBER : (komt terug uit de tent met GSM)  Ik heb er nog ene gevonden ! 
 
SILKE  : Dat is de mijne.  Dat is nog een oude.  Ik had nog geen nieuwe kunnen
   kopen, omdat ik met jullie mee naar Spanje op vakantie wilde gaan. 
 
LAURA  : Staat er nog voldoende krediet op ? 
 
SILKE  : Ik hoop het.  Ik had voldoende opgeladen voor we vertrokken. (neemt  
   GSM van AMBER) 
 
LOTTE  : (wenend) Ik wil naar huis … 
 
LAURA  : Onze vliegtickets ? 
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AMBER : Die heb ik ook nog gevonden ! 
 
LAURA  :  Oef…  Maar voor we naar huis kunnen, moeten we nog bellen naar  

 Card Stop om onze bankkaarten te blokkeren. 
 

SILKE  : Kom we moeten ook naar het politiekantoor om aangifte te doen. 
 
AMBER : En naar de ambassade om nieuwe paspoorten. 
 
LOTTE  : ( nog steeds snikkend) En dat allemaal door een stom, naïef kind als ik. 
   Sorry voor alles… 
 
SILKE  : Och, dat had ons allemaal kunnen overkomen. 
 
AMBER : Ja, zelfs mij. Ik vertrouwde hem voor geen haar, maar dat hij achter  
   ons geld aanzat, had ik toch ook niet kunnen denken. 
 
LAURA  :  Over één ding had hij wel gelijk : wij hebben Spanje gezien, zoals 

 niemand het ooit zal hebben gezien !! 
 
(Amber, Lotte en Silke willen weggaan maar Laura houd hen tegen.) 

 
LAURA  : Stop! Moeten we ons eerst niet aankleden? 
 

(De dames gaan terug naar de tent. Willen hun slaapkleding uitdoen 
maar draaien zich plots haar het publiek) 

 
Allen  : Doek! 

 

EINDE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


