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ALL-IN THE FAMILY 

12 ‘quickies’ 

© ed bruyninckx 
 

 

 

Sketch 1 

Een oud(er) koppel zit aan tafel bij een laptop. 
 

Zij: Toch een mooi cadeau dat we gekregen hebben van de kleinkinderen eh, zo 

een ultramoderne laptop. 

Hij: Ja en ze hebben dat allemaal zo goed geprogrammeerd, we moeten niets 

meer doen, we kunnen zo aan de slag. 

Zij: Toch wel, boeleke, toch wel. Kijk, ze hebben hier op een briefje 

geschreven: 

(neemt briefje en leest) “Niet vergeten wachtwoord in te stellen “ 

Hij: Och ja, goed dat gij eraan denkt … wachtwoord….wacht zenne… 

Zij: De kleinkinderen hebben gezegd dat ge een wachtwoord moet kiezen dat 

origineel is en dat ge goed kunt onthouden … 

Hij: (denkt na) …Als ik nu eens …ja …als ik nu eens …ja, dat is het ! 

Zij: En wat ga je kiezen? 

Hij: Ik kies als wachtwoord: “Mijn penis” 

Zij: Oh ja, goed gevonden …origineel en gemakkelijk te onthouden … stel het 

maar vlug in … 

Hij: (tikt op laptop.. kijkt …) Miljaar …miljaar …. 

Zij: Wat scheelt er ? 

Hij: De computer zegt: “TE KORT” 
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Sketch 2 

Een koppel zit intens te flikflooien op de canapé. 

De telefoon rinkelt. 

Vrouw staat op, neemt de hoorn op en luistert, knikt en zegt: “Oké,” Ze legt terug in. 

Ze loopt terug naar de canapé en nestelt zich knusjes op de schoot van de man. 

Vrouw: Schatteloeke, we hebben al de tijd van de wereld, we moeten ons 

helemaal niet haasten. 

Man: Hoezo… en uwe man dan ? Die … 

Vrouw: (legt vinger op zijn mond) Stt mijn lief schetebollebiezeke, mijne man 

belde zojuist om te zeggen dat hij met jou aan het biljarten is en dat jullie daarna 

nog een potje gaan kaarten …. 
 



Sketch 3 
 

Een klein ventje zit aan tafel, hij huilt verschrikkelijk hard. Vader komt binnen, blijft verbaasd 

staan. 

Vader: Maar enfin Kamieltje, nu kom ik juist terug van mijn vierdaagse 

zakenreis en nu zit gij hier nog altijd te janken. 

Kamieltje: (huilend) Awel ja, dat is omdat mijn hamster gestorven is ! 

Vader: (lichtjes boos) Maar enfin Kamieltje tch, dat is toch geen reden om hier 

van ’s morgens tot ’s avonds en dat gedurende vier dagen lang te zitten janken. 

Allez denkt eens na… toen de bomma vorig jaar gestorven is, hebt ge toch ook 

niet zo lang gehuild … 

Kamieltje: (snikkend) Nee, maar die had ik ook niet gekocht met mijn eigen 

spaarcenten !... 
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Sketch 4 

Vrouw zit in de zetel in de living, leest in een tijdschrift; 

Man komt flink aangeschoten binnen. 

Man: Hallo dag mijn lief koekeloerepoezewoeveke, ik ben thuis eh… 

Vrouw: (kijkt niet op, antwoordt niet) 

Man: Zeg loeke, merci dat ge dat kapot lampke in de WC vervangen hebt eh 

(zakt neer in zetel) 
 

Vrouw: (vliegt recht – kwaad) Miljaarde nondedjuu …ik heb helemaal geen 

lampke vervangen in ’t WC …gij hebt verdomme met uw zatte botten weer in 

de ijskast gepist ! …. 
 

 
 



Sketch 5 
 

Een vader , zijn 2 zonen en zijn dochter zitten aan tafel . 
 

Zoon 1: Pa, ik moet u iets bekennen 

Pa: Ik luister .. 

Zoon 1: Ik ben homo, pa ! 

Pa: (zucht) Tja… dat moet dan maar eh ! 

Zoon 2: Pa, ik zou ook iets willen zeggen. 

Pa: Vooruit, vertel maar. 

Zoon 2: Wel euh pa …ik ben ook homo ! 

Pa: Maar enfin, is er dan niemand die de meisjes graag ziet ? 

Dochter: (bedeesd) Toch wel pa …Ikke …ik ben lesbisch ! 
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Sketch 6 

Vrouw zit in de zetel, leest in een boek. Man komt enthousiast binnen. 
 

Man: Schat ik heb Euro Millions gewonnen ! Komaan pakt uw koffers !!! 

Vrouw: Ooh … fantastisch ….en wat moet ik meenemen….zomerkleren 

…winterkleren… 

Man: Dat blijft me allemaal gelijk, als ge ’t maar aftrapt ! 
 

 

 



Sketch 7 

Man en vrouw zitten aan de ontbijttafel 
 

Man: De Louis zijn vrouw die was vroeger een echt gevaar op de weg, maar nu 

niet meer zenne. 

Vrouw: Heeft ze extra rijlessen genomen? 

Man: Maar nee, extra rijlessen, dat kan de Louis niet betalen zenne. 

Vrouw: Heeft de Louis haar rijbewijs misschien afgepakt ? 

Man: Neen, hij heeft haar doodgewoon iets verteld en sedertdien rijdt ze niet 

meer. 

Vrouw: Dan zou ik wel eens willen weten wat hij haar verteld heeft. 

Man: Heel simpel: hij heeft haar gezegd dat als ze verongelukt of een ongeval 

veroorzaakt hare leeftijd in de krant komt ! … 
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Sketch 8 

Vrouw (Frieda) zit in canapé met breiwerk. Er wordt geklopt. 
 

Vrouw: Binnen 

Er komt een man (Richard) binnen. 
 

Richard: Ah dag Frieda. Ja ik zag dat de achterdeur openstond en ik denk: “dan 

ga ik maar langs achter eh” 

Frieda: Geen probleem Richard, ga zitten ( Richard zet zich in de zetel naast Frieda) 

Richard: Zeg Frieda, ik heb daar vandaag al een hele dag aan liggen denken 

…Hoe lang is dat nu al dat uwe Cyriel overleden is ? 

Frieda: (denkt na) … Dat moet zo’n … (denkt na) …Ja dat moet zo’n goeie drie 

jaar geleden zijn. Ja, want dat was op de kop af één jaar nadat uw Charlotte haar 

kaars heeft uitgeblazen. 

Richard: Nu dat ge het zegt, dat klopt. Goed toch dat wij zo’n goeie geburen 

zijn eh Frieda … 

Frieda: Ja Richard, ik mag mijn twee pollen kussen dat gij al die klusjes voor 

mij wilt opknappen maar … ge weet dat ge ook altijd op mijn hulp kunt rekenen 

eh. 

Richard: (schuift wat dichter bij, neemt Frieda haar hand, verliefde blik ) Ik weet het 

Frieda, ik weet en daarom …(wacht even ) … en daarom zou ik u willen vragen 

wat ge er zou van zeggen als wij samen de liefde eens zouden bedrijven … 

Frieda: (trekt geschrokken haard hand terug) Maar Richard toch, mijne Cyriel zou 

zich omdraaien in zijn graf ! … 

Richard: (lachend) Awel, laat het ons dan twee keer doen dan ligt hij terug zoals 

hij moet liggen ! 
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Sketch 9 

Als het doek opgaat zie we een tafel en een stoel waarop telkens een open valies staat, half 

gevuld met kledij. 

Een man (Danny) loopt heftig op en af en telkens als hij op komt gooit hij een kledingstuk in 

één van de valiezen. Blijft nadenkend bij de valiezen staan. 

Er komt een dame op (=schoonmoeder van Danny) 
 

Schoonmoeder: Ha dag Danny’ke, dag mijn favoriet schoonzooneke. Ge hebt 

me zeker niet horen binnenkomen maar de voordeur stond open en … (bekijkt de 

valiezen) 

Danny: (woest) Op reis ..op reis ! Ik stap het hier af, ik blijf hier gene minuut 

langer in dit huis ! 

Schoonmoeder: Maar Danny’ke toch, wat is er dan gebeurd ? 

Danny: Dat moet ge nog vragen … die dochter van u eh… niet te geloven … 

echt niet te geloven ….. 

Schoonmoeder: Ja, ’t is een knappe eh … zo’n schoon snoeteke en … 

Danny: Zwijg ! Zwijg me over dat mens. Ze mag knap zijn zoveel ze wil…Ik 

stap het af ! 

Schoonmoeder: Maar Danny’ke, vertel dan toch eens wat er gebeurd is . 

Danny: Ik zat voor mijn job in Griekenland en ik stuur haar een mailtje om te 

zeggen dat ik vandaag naar huis kom en als ik thuiskom ligt ze met een 

wildvreemde in bed. 

Schoonmoeder: Rustig jongen, rustig. Ik geloof nooit ons Marina zoiets zou 

doen … Ga nu efkes rustig zitten en ik zal eens met haar gaan praten (AF) 

Danny gaat zitten, mompelend en met de handen in het haar) 

Schoonmoeder komt al lachend terug op. 

Schoonmoeder: Danny’ke, Danny’ke toch, ziet ge wel …ik wist dat mijn 

dochter zoiets nooit zou doen…ze heeft dat mailtje van u nooit gekregen ! 
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Sketch 10 

Moeder zit aan tafel, ze is bezig met aardappelen te schillen. 

Gilberreke een jaar of zes/zeven) komt op, gooit zijn boekentas in de hoek en gaat mokkend 

aan tafel zitten. 

Moeder: Awel Gilberreke, wat scheelt er ? Krijgt de mama geen kuske meer ? 

Gilberreke: (staat recht, kust moeder vluchtig op de wang en gaat terug zitten) 

Ik ben beschaamd ! 

Moeder: Beschaamd ? En waarvoor dan wel ? 

Gilberreke: Op school zijn er die zeggen dat ge kinderen kunt kopen in de 

kliniek en er zijn er anderen die zeggen dat ge kindjes kunt bestellen bij de 

ooievaar. 

Moeder: En waarom moet gij dan beschaamd zijn ? 

Gilberreke: Awel omdat onze pa ze zelf heeft moeten maken en dat hij zelfs 

een paar keer heeft moeten proberen voor er iets deftigs van kwam. 

Moeder: ( zuchtend) Ja zeg dat wel… maar luister Gilberreke, ge moet zeker niet 

beschaamd zijn zenne. Ga nu maar wat buiten spelen . 

Gilberreke: (vlug recht en naar AF) Oh ja, merci moeke !(AF) 

Even later komt Gilberreke terug op) 

Gilberreke: Moeke mag ik nog eens iets vragen ? 

Moeder: Ja maar geen geld voor een crèmeke daar is het nog veel te vroeg voor. 

Gilberreke: Neen, neen ik moet geen crèmeke hebben; ik zou alleen maar 

willen weten hoe dat ze dat heten als twee mensen in dezelfde kamer slapen en 

de ene ligt boven de andere… 

Moeder: (lichtjes gegeneerd) Wel euh… (terzijde) enfin ik kan het hem maar best 

vertellen gelijk het is, dan weet hij het meteen… (tot Gilberreke) Awel manneke 

dat noemen ze met een geleerd woord (spelt) sek-su-e-le ge-meen-schap 

hebben…maar om het wat gemakkelijker te maken zeggen ze daar neuken tegen 

. 

Gilberreke: (loopt naar AF) Merci moeke, merci (AF) 

(Even later komt Gilbereke terug op, gaat bij zijn moeder staan) 
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Gilberreke: Zeg moeke dat noemen ze niet neuken zenne maar een stapelbed en 

de mama van Lowieke wilt u nu dringend spreken ! 
 

 
 



Sketch 11 
 

Een huiskamer: man kijkt TV, aantal pinten voor zich op salontafel, laptop op de schoot. 

Vrouw zit in andere zetel. 

Vrouw: Zeg lieveke, euthanasie wat zegt u dat ? 

Man: Tja, dat is een einde gelijk een ander eh; 

Vrouw: Oh ja ? 

Man: Dat is toch een bewuste keuze tussen leven en dood eh. 

Vrouw: En wat bedoelt ge daar juist mee ? 

Man: Wel schatteke, beloof me dat ge me nooit zult laten leven als een plant 

waarbij dat ik afhankelijk ben van een machine en gevoed word met vloeistof uit 

een fles. 

Beloof me schatteke dat als ge mij in zo’n toestand ziet ge onmiddellijk al die 

toestellen afkoppelt die mij in leven houden. Onmiddellijk eh. 

Vrouw: Beloofd schat ( ze staat recht, zet de TV af, trekt stopcontact van de laptop uit en 

giet de flesjes bier leeg in de plantenbak ) 
 



Sketch 12 
 

Man (begrafenisondernemer) komt doodmoe thuis, laat zich in de zetel vallen. 

Vrouw zit ook in zetel. 

Man: Amaai, nooit geweten dat begrafenisondernemer zo’n vermoeiend beroep 

kan zijn. 

Vrouw: Zoveel klanten gehad vandaag ? 

Man: Acht overlijdens, dat zijn dus acht klanten eh. 
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Vrouw: De familie, dat zijn de klanten, die moeten betalen. 

Man: Ja, ja, ’t is al goed ! 

Vrouw: En… allemaal begrafenissen of ook crematies ? 

Man: Drie begrafenissen en vier crematies. 

Vrouw: Ohla, dat klopt niet eh … drie en vier is zeven… mij niet in ’t zak 

zetten eh. 

Man: Och mens die achtste dat was een geval apart ! 

Vrouw: Een geval apart, hoe dat ? 

Man: Dat was ne politieker van Groen! En hij wou kost wat kost gecomposteerd 

worden… 
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BAR BABBELS 

12“QUICKIES” 
© ed bruyninckx 

 

 
 

VOORAF: Al deze zeer korte sketches spelen zich af in dezelfde bar; alle sketches volgen zeer 

snel na mekaar, decorwissels zijn dus niet noodzakelijk. 

Afhankelijk van de sketch kunnen de acteurs aan de bar of aan een tafeltje zitten; er kan ook 

een gaan en komen van gasten zijn. Aan de regisseur om dit naar eigen goeddunken in te 

vullen. 

Eén 

Twee mannen zitten aan de bar. De ene drinkt smakelijk van zijn pint, de andere zit met zijn 

hoofd gesteund in z’n handen, z’n pint staat onaangeroerd voor hem; 

Man 1: Wat scheelt er Armand, problemen ? 

Man 2: Pff, ik ben moe jongen, moe ! 

Man 1: Hoe komt het, hard moeten werken vandaag ? 

Man 2: Ik heb vandaag gene klop gedaan, Achiel …ik kon niet …zo moe !!! 

Man 1: Dus ge waart vanmorgen al moe ? Dat is straf: moe zijn voor dat ge 

opstaat. 

Man 2: Ja, ja, lach er maar wat mee, ik heb verleden nacht geen oog dicht 

gedaan… 

Man 1: Ohla zeker…( lacht) was Edithje in form ? 

Man 2: Ons Edith heeft er niets mee te make, die heeft geslapen als een 

marmot. 

Man 1: Maar allez, Armand, wat scheelde er dan ? 

Man 2: D ‘er heeft een godganse nacht een kwinzel op het dak van de geburen 

gezeten… 

Man 1: Een watte ??? 

Man 2: ( spelt) Een kwin-zel !!! 
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Man 1: Wat is dat voor iets, een kwinzel ? 

Man 2: Zeg Achiel, denkt gij nu echt dat ik ’s nachts ga opstaan om te zien wat 

dat is, een kwinzel !.. (drinkt glas ad fundum leeg ) 

 

 
Twee 

Aan de bar zit een jonge dame, ze draagt een spannend truitje. Er komt een man binnen, hij 

draagt een lederen jas. Hij gaat naast het meisje staan. Hij bestelt een pilsje aan de barman. 

Barman zet pilsje voor de man neer, deze drinkt ervan en wendt zich tot het meisje. 

Man: Hallo, mooi truitje heb je aan. 

Meisje: Dank u ! 

Man: Ik durf wedden dat het een truitje is van kamelenhaar… 

Meisje: En waarom denkt u dat … 

Man: (lachend) Wel, als ik die twee bulten zo zie …. (draait zich terug naar z’n 

biertje) 

Meisje: (nipt aan haar glaasje wijn, wendt zich tot de man) Mooie jas draagt u ! 

Man: Dank u. 

Meisje: Moet veel geld gekost hebben, lijkt me echt leder… 

Man: (gevleid) U lijkt me een kenner, inderdaad… echt leer. 

Meisje: Ja, en ik zou zelfs durven zeggen dat het echt kalfsleer is… 

Man: Kalfsleer ??? 

Meisje: Ja, zeker weten, de kop hangt er zelfs nog aan ! (draait zich om en wandelt 

weg) 

 

 
Drie 

Twee jonge dames zitten aan en tafeltje, ze drinken een koffietje. 
 

Dame 1: En Angèle, hoe was uw blind date ? 

Dame 2: Och Rita, zwijg erover. 
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Dame 1: Was het zo erg ? 

Dame 2: Erg ? Ver-schrik-ke-lijk ! 

Dame 1: Komaan, vertel op. 

Dame 2: Hij is me komen afhalen in een Rolls Royce van 1939; 

Dame 1: Amaai .. en wat is er daar mis mee ? Dat is een heel dure auto… 

Dame 2: Dat kan best zijn maar hij was de eerste eigenaar ! 

 

 
Vier 

Een man zit aan de bar. Er komt een mooie vrouw naast hem zitten. 
 

Man: Neemt u me niet kwalijk maar u lijkt sprekend op mijn tweede vrouw. 

Vrouw: Oh ja en hoe dikwijls bent u dan al wel getrouwd geweest. 

Man: (lachend) Eén keer ! 

 

 
Vijf 

Twee mannen zitten naast mekaar aan de toog. 
 

Man 1: Zie je die blonde daar (wijst) ? Dat is mijn vrouw en … (wijst weer) zie je 

die brunette ginder ? Awel dat is mijn minnares … 

Man 2: (heeft goed gekeken) Verdekke, dat is straf dat ! Bij mij is dat juist 

andersom … 

 

 

 
 

Zes 

Er zit een kale man aan een tafeltje, hij leest de krant. Er komt een man op hem toegelopen. 
 

Man: Neemt u me niet kwalijk, mag ik even over uw hoofd wrijven ? 

Kale man: (vouwt krant dicht) Wrijven ? Vooruit doet u maar. 
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Man: (wrijft over het kale hoofd) Wauw, dat voelt nu juist hetzelfde aan als de 

billen van mijn vrouw … 

Kale man: (wrijft zichzelf ook over zijn hoofd) Wel, ik moet zeggen dat ge honderd 

percent gelijk hebt … 

 

 

 
 

Zeven 

Er zitten twee dames aan een tafeltje, wat verder aan een tafeltje zit een man, hij kijkt 

bijzonder triest. 

Dame 1: Zeg Jeanine, (wijst naar de trieste man) hebt gij ook al gezien hoe triest 

dat die mens kijkt. 

Zou dat misschien iemand zijn die zijn vrouw pas verloren heeft ? 

Dame 2: Tja, zou best kunnen eh. Toen wij er alleen kwamen voor te staan, 

zaten we er ook maar triestig bij. 

Dame 1: Ja, maar lang heeft dat niet geduurd eh (lacht) 

Weet ge wat, ik zal hem eens vragen waarom dat hij zo triestig kijkt …ge weet 

maar nooit eh … (ze staat recht, loopt op de man toe, vraagt hem iets, hij knikt en ze zet 

zich aan zijn tafeltje. Er ontspint zich een geanimeerd gesprek waar we niets van horen, 

Dame 2 kijkt vanaf haar plaats gespannen toe. 

Dan staat Dame 1 terug recht en loopt terug naar haar vriendin en gaat zitten) 
 

Dame 2: En ..??? 

Dame 1: Een heel verhaal zenne. Ik heb hem gevraagd waarom hij er zo triest 

bij zat en hij heeft me verteld dat hij 20 jaar in de gevangenis heeft gezeten … 

Dame 2: Twintig jaar … en waarom dat ? 

Dame 1: Zijn eerste vrouw heeft hij in het bad verdronken, zijn tweede vrouw 

heeft hij gewurgd en zijn derde vrouw heeft hij vergiftigd… 

Dame 2: Amaai mijn oren … 

Dame 1: Maar weet ge wat het goede nieuws is ? 

Dame 2: Ik zou het niet weten … 

Dame 1: Hij is niet getrouwd !!! 
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Acht 

Twee vriendinnen zitten aan een tafeltje. 
 

Vriendin 1: Zeg Andrea, heb je geen zijn om bij ons in het zangkoor te komen ? 

Vriendin 2: Tja, Julie, dat weet ik zo direct niet ? Wat houdt dat eigenlijk 

allemaal in ? 

Vriendin 1: Wel euh … wijntjes drinken … moppen tappen… wijntjes drinken 

en …roddelen ..ja veel roddelen ! 

Vriendin 2: Allemaal goed en wel, maar wanneer wordt er dan gezongen ? 

Vriendin 1: Als we naar huis gaan, tiens ! 

 

 
Negen 

Een man zit aan een tafeltje, aan de bar zit een mooie vrouw met gekruiste benen. De man staat recht 

en loopt op haar toe. 

Man: Goeie dag, juffrouw, mag ik u een cocktail aanbieden ? 

Vrouw: Dank u wel maar alcohol is slecht voor mijn benen . 

Man: Oh … zwellen ze ervan ? 

Vrouw: Neen meneer, dan gaan ze open ! 

 

 
Tien 

Twee mannen zitten aan de toog. 
 

Man 1: Zeg, de vrouw van de Richard spreekt niet meer tegen hem. 

Man 2: En waarom niet ? 

Man 1: Ze vroeg hem100 Euro om naar een schoonheidssalon te gaan… 

Man 2: En ??? 

Man 1: Hij heeft haar 1000 Euro gegeven !... 
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Elf 

Een dronken man waggelt door de bar. Hij loopt naar een onbekende vrouw toe , neemt har 

in zijn armen en kust haar hartstochtelijk. 

Zij slaat hem hem keihard rond de oren. 
 

Man: (lalt) sor..ry …sorr..y eh maar gij..gij lijkt sprekend op mijn vrouw… 

Vrouw: (kwaad) Gij waardeloze, zatte, bezopen oude rotzak ! 

Man: (lalt) Miljaar …ge klinkt zelfs gelijk mijn vrouw ! 

 

 
Twaalf 

Jean zit aan de toog; Pierre komt binnen en zet zich naast de Jean. 
 

Jean: Goesting in een pintje Pierre? 

Pierre: Zeg Pierre, nu niet voor ’t een of ’t ander eh maar ge vraagt toch ook 

niet aan een koe of dat ze gras lust eh 

 

 

 

 

 

 

 

DOEK 
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BIJ DE APOTHEKER 

12 “QUICKIES” 
© ed bruyninckx 

 

 
 

Decor: Alle quickies spelen zich af in een apotheek. Het decor kan bestaan uit een toonbank 

en een kast waarin verschillende medicijnen 

Al deze zeer korte sketches spelen zich af in dezelfde apotheek; alle sketches volgen zeer snel 

na mekaar, decorwissels zijn dus niet noodzakelijk. De volgorde van de sketches kan vrij 

gekozen worden. 

 
 

Eén 

De apotheker is bezig in de kast met medicijnen. Er komt en klant binnen. 

 

 

Klant: Goeie middag meneer. 

Apotheker: Goeie middag, waarmee kan ik u helpen ? 

Klant: Heeft u condooms ? 

Apotheker: (lacht) Ik heb niet alleen condooms maar ik verkoop ze ook. 

Klant: En euh … heeft u ook condooms in verschillende kleuren ? 

Apotheker: (lacht) Ik verkoop ze in alle kleuren en geuren of moet ik … smaken 

zeggen… 

Klant: Neen, de smaak heeft weinig belang maar de kleur is wel heel belangrijk. 

Apotheker: (wil doos bovenhalen) Ik zal u even het assortiment aan kleuren tonen 

en … 

Klant: Niet nodig, ik zoek één bepaalde kleur. Heeft u zwarte condooms ? 

Apotheker: (verbaasd) Zwarte ? Neen… helaas, zwarte zitten niet in het 

assortiment. 

Klant: Jammer maar dan kunt u mij niet helpen. 

Apotheker: Ik heb wel donkerblauwe en ook donkergr … 
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Klant: Doe geen moeite meneer, het moéten zwarte condooms zijn ! 

Apotheker: Mag ik vragen waarom het nu uitgerekend zwarte condooms 

moeten zijn… een condoom is toch een condoom … 

Klant: Dan vergist u zich meneer… Het zit hem namelijk zo: Mijn goeie vriend 

Kamiel is overleden en ik wil zijn weduwe op een gepaste manier condoleren 

… (AF) 

 

 

 

 
Twee 

Er komt een klant binnen, gaat naar de toonbank. 
 

Klant: Graag 2 dozen viagra. 

Apotheker: Sorry meneer, maar daarvoor heeft u een medisch voorschrift 

nodig. Heeft u dat ? 

Klant: Neen meneer maar.. (gaat in binnenzak en haalt er een foto uit die hij toont aan 

de apotheker) ik heb wel een foto bij van mijn vriendin … (AF) 

 

 

 

Drie 

Een klant komt binnen , gaat naar de toonbank waar de apotheker staat 
 

Klant: Een doosje Durex condooms aub 

Apotheker: (neemt condooms) Alsjeblief, nog iets anders ? 

Klant; (neemt doosje, opent het en haalt er één condoom uit) Neen, dat zal het zijn. 

Apotheker: Dat is dan 12 Euro 

Intussen heeft de klant de condoom uit de verpakking gehaald, hij gooit 12 Euro op de 

toonbank, werpt de condoom op de grond en vertrappelt deze met zijn voet, goed in het zicht 

van de apoteker) 

Apotheker: (verbaasd) Wat heeft dit te betekenen ? 

Klant: Zo heb ik het roken ook afgeleerd ! (Af) 
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Vier 

Een oud vrouwtje komt de apotheek binnen, gaat naar de toonbank 
 

Vrouwtje: Neemt u me niet kwalijk, meneer de apotheker maar heeft u toevallig 

ook Acetylsalicylzuur in huis ? 

Apotheker: U bedoelt of ik Aspirine in huis heb, denk ik… 

Vrouwtje: Ja sorry hoor maar sedert ik een beetje dement geworden ben, kan ik 

die naam niet meer onthouden. (Af) 

 

 
Vijf 

Een jonge vrouw komt de apotheek binnen 
 

Vrouw: Welke voorbehoedsmiddelen verkoopt u zoal ? 

Apotheker: Wel, mevrouwtje, er zijn er verschillende maar voor de meeste is er 

wel een doktersvoorschrift nodig. 

Vrouw: Oh ja en voor welke dan wel ? 

Apotheker: Voor de pil, voor het spiraaltje voor … 

Vrouw: (onderbreekt) En kost dat veel? 

Apotheker: Veel.. wat is veel ? U moet alleszins eerst bij de dokter langs gaan 

en dan is er ook nog de kostprijs … 

Vrouw: En bestaat er geen voorbehoedsmiddel waarvoor ik niet eerst langs de 

dokter moet en dat goedkoop is ? 

Apotheker: Condooms kan ik zonder doktersvoorschrift afleveren. 

Vrouw: En hoeveel kosten die condooms ? 

Apotheker: Wel dat is afhankelijk van de grootte van de verpakking en van nog 

andere specifieke eigenschappen maar u moet toch rekenen op …(denkt na) laat 

ons zeggen 12 Euro. 

Vrouw: Twaalf Euro ? Heeft u echt niets beterkoop ? 
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Apotheker: (denkt even na) Ik kan u gratis één aspirientje meegeven … 

Vrouw: Een aspirientje …helpt dat ? 

Apotheker: (lachend) Als je het heel goed vasthoudt tussen je twee knieën kan 

er niets gebeuren … 

 

 
Zes 

Een wat oudere man komt de apotheek binnen 
 

Man: Goeie middag, ik had graag Viagra light ! 

Apotheker: Viagra light… sorry ken ik niet. Is het zoals als cola light ? 

Man: Ik zou het echt niet weten meneer de apotheker.  

Apotheker: Maar heeft het dezelfde uitwerking als de echte viagra 

Man: Eigenlijk interesseert me dat niet .. 

Apotheker: Maar waarom wil u dan per sé viagra light ? 

Man: Voor de seks heb ik het niet meer nodig want ik ben impotent maar als ik 

in mijn zwembroek op het strand loop, zal dat toch wel een ander zicht zijn met 

die viagra light eh … 

 

 
Zeven 

Een vrouw komt de apotheek binnen 
 

Vrouw: (een beetje gegeneerd) Meneer de apotheker, ik zit met een klein 

probleempje…kunt u mij helpen ? 

Apotheker: Als ik uw probleempje ken, zal ik u kunnen zeggen of ik u al dan 

niet kan helpen .. 

Vrouw: Heeft u pilletjes ? 

Apotheker: Mevrouw, ik heb honderden pilletjes ! 

Vrouw: Ik bedoel …heeft u pilletjes om mijn probleem op te lossen ? 
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Apotheker: Als u me nu zegt welk uw probleem is, kan ik u direct zeggen of ik 

u kan helpen … 

Vrouw: (buigt zich voorover naar de apotheker) Als ik ga plassen, plas ik altijd op de 

toiletbril … 

Apotheker: Sorry, maar ik denk niet dat pilletjes daar zullen helpen, ik vrees 

dat u een hazenlip heeft … 

 

 

 
 

Acht 

 

 
Een man (boertje) komt de apotheek binnen 

 

Apotheker: Dag Sjarel, alles in orde ??? 

Sjarel: Ja ja meneer den apotheker, met de koebeesten is alles in orde maar ons 

Zozefa heeft weer vreselijk last van de schijterij en daarom stuurt ze mij naar 

hier om van dat zacht schijtpapier te komen halen want van die gazetten ligt haar 

gat altijd direct open. 

Apotheker: Sjarel, mag ik nu eens iets zeggen? 

Sjarel: Doe maar meneer den apotheker, ik luister. 

Apotheker: In plaats van te spreken over schijtpapier zou je beter spreken van 

toiletpapier, dat klinkt niet zo …boers … 

Sjarel: Geen probleem meneer de apotheker, maar ja, ik ben een boerke eh 

(lacht) enfin … dus … zes rollen toiletpapier ! 

Apotheker: (geeft zes rollen) Voila zie en verder nog iets gewenst Sjarel ? 

Sjarel: Och ja, ons Zozefa moest ook nog een stuk zeep hebben. 

Apotheker: Gewone toiletzeep Sjarel ? 

Sjarel: Neen, neen ’t is voor haar gezicht te wassen ! 
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Negen 

Een vrouw komt de apotheek binnen 
 

Vrouw: Meneer heeft u misschien een zalfje voor een zweer ? 

Apotheker: En waar heeft u die zweer ? 

Vrouw: Op mijn floef ! 

Apotheker: Pardon, waar zegt u ? 

Vrouw: Awel, op mijn klut ! 

Apotheker: Sorry maar ik begrijp niet … 

Vrouw: (roept) Op mij vlagina ! 

 

 
Tien 

Een ouder koppel (man en vrouw) komt de apotheek binnen 

Apotheker: Goeie dag samen, waarmee kan ik u helpen ? 

Man: Wij kwamen eens iets vragen… 

Vrouw: Ja wij wilden graag weten wat u zoal in huis heeft… 

Apotheker:(lacht) Als ik dat allemaal moet opnoemen dan … 

Vrouw: (onderbreekt) Neen, neen, ik bedoel wat u in huis heeft dat ons kan 

interesseren. 

Apotheker: Ik luister… 

Man: Heeft u altijd voldoende viagra in huis ? 

Apotheker: Geen enkel probleem ! 

Vrouw: En die oranje-witte pilletjes tegen de vergetelheid ? 

Apotheker: Altijd voorradig ! 

Man: Een looprekje ? 

Apotheker: Dat kan ik bestellen en binnen de drie dagen is het hier. 
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Vrouw: Pampers voor senioren, zijn die er ? 

Apotheker: Ja hoor ! 

Man: Doorligzalf zal dan ook wel geen probleem zijn ? 

Apotheker: Helemaal niet. 

Vrouw: En Steradent om het vals gebit te kuisen ? 

Apotheker: Zelfs in verschillende smaken… 

(man overlegt even met vrouw, ze knikken beiden bevestigend tegen mekaar) 
 

Man: We zijn het er over eens … 

Vrouw: We leggen onze huwelijkslijst hier 

 

 

 

Elf 

 

 
Er komt een vrouw de apotheek binnen 

 

Apotheker: Dag mevrouw, waarmee kan ik u helpen ? 

Mevrouw: Ik zit eigenlijk met twee problemen … 

Apotheker: Problemen zijn er om opgelost te worden. Laat eens horen ! 

Mevrouw: Ik zou willen stoppen met roken en …ik zou ook willen afvallen 

want als ik stop met roken ga ik verdikken. 

Apotheker: (denkt even na) Ik denk dat ik de perfecte remedie heb voor uw twee 

problemen … meer zelfs… met één middel los ik de twee op .. 

Vrouw: En hoe denkt u dat te doen ? 

Apotheker: Heel eenvoudig, elke morgen, middag en avond een nicotinepleister 

op uw mond ! 



8 

 

 

Twaalf 

Apotheker is bezig in zijn apotheek, er komt een man binnen = buurman van de apotheker. 
 

Apotheker: Dag buurman, wat kan ik voor u doen ? Scheelt er iets ? 

Buur: Neen hoor, alles kits achter de rits. Ik loop gewoon even binnen, gewoon 

een praatje maken. 

Apotheker: Da’s tof… zeg ik heb gisteren nog een keitof raadseltje gehoord… 

Buur: Kom op, vertel 

Apotheker: Wat is het toppunt van durf ? 

Buur: (denkt na) Tja… het toppunt … (op dat moment rinkelt de telefoon; de apotheker 

neemt op, luistert en zegt): 

Apotheker: (in telefoon) Ik kom dadelijk bij u ! (tegen buurman): Sorry buurman 

maar ik moet effe héél dringend weg, het duurt niet langer dan vijf minuten. Wil 

jij even op de winkel passen ? Moest er een klant komen, vraag hem dan om 

even te wachten, ik ben echt direct terug ! 

Buurman: Geen probleem André, ik houd wel een oogske in ’t zeil. 

Apotheker: Bedankt Gilbert, tot seffes ! (AF) 

De apotheker is nog maar pas buiten of er komt een man heel gehaast, met de handen op de 

buik, de apotheek binnen gelopen. 

Man: Snel, snel, zo’n geel doosje daar (wijst naar de kast) Ooh rap …rap .. 

Buurman: Sorry, maar de apotheker is even weg en ik kan of mag … 

Man: Och man, sta niet te lullen, ik moet die pillen hebben (loopt achter de toog, 

pakt een geel doosje, opent het en slikt een pil naar binnen ) Ooh … juist op tijd … 

Buurman: Sorry meneer, maar ik vind toch dat dit … 

Man: Ik snap het, ik snap het. Maar geen paniek. André kent mij, hij weet dat ik 

regelmatig last heb van diarree en dan geeft hij mij altijd zo’n geel doosje mee. 

(gaat in portefeuille, haalt er 20 Euro uit en legt ze op de toog) Voila, ik ken de prijs 

zelfs van buiten . Doet de André de groetjes van de Edgard eh (AF) 

Buurman: Edgard …rare kerel … Enfin hij heeft betaald en André zal hem wel 

kennen zeker. 
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(Op dat ogenblik komt apotheker Andreé terug binnen) 
 

Apotheker: En… alles rustig geweest ? 

Buurman: Ja en neen … Kent gij een zekere Edgard ? 

Apotheker: Den Edgard wat zou ik die niet kennen, die heeft al jaren last van 

diarree en alleen mijn pillekes schijnen hem te kunnen helpen. Waarom vraagt 

ge dat, is hij hier geweest ? 

Buurman: Ja, gelijk een wervelwind is hij hier binnengestoven, heeft zo’n geel 

doosje genomen, er een pil uit gepakt, 20 Euro op den toog gelegd en gezegd dat 

ik u de groeten moest doen. 

Apotheker: Heeft hij zo’n geel doosje uit de kast gepakt ? (wijst) 

Buurman: Ja 

Apotheker: Miljaar … dan heeft hij de verkeerde pillekes mee, die geel doosjes 

die daar staan zijn pillen tegen de zenuwen. De pilllen tegen de diarree heb ik 

hier onder de toog gezet. Miljaar …ik moet hem direct belllen (draait nummer) 

Hallo …Edgard…André de apotheker hier eh … zeg hebt gij al van die pillen 

genomen ? … Wablieft … al zes ? En … ??? Goeie genade !!! (legt in) 

Buurman: En ? 

Apotheker: Hij heeft al zes pillen genomen en dat zijn pillen tegen de zenuwen. 

Hij beweert dat hij tegen honderd in ’t uur in zijn broek kakt maar dat hij het 

zich niet aantrekt !!! 

Buurman: Zeg André, nu ge het toch over kakken hebt, ik denk dat ik weet 

welk het toppunt van durf is … 

Apotheker: En dat is ? 

Buurman: Een wind durven laten als ge diarree hebt ! 

 

 

DOEK 
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BIJ DE DOKTER 

12“QUICKIES” 
© ed bruyninckx 

 

 
 

VOORAF: Al deze zeer korte sketches spelen zich af bij dezelfde dokter; alle sketches volgen 

zeer snel na mekaar, decorwissels zijn dus niet nodig. 

Afhankelijk van de sketch zitten de acteurs in de wachtzaal te wachten of er kan ook een gaan 

en komen van patiënten zijn. Aan de regisseur om dit naar eigen goeddunken in te vullen en/of 

quickies samen te voegen tot één grotere sketch. 

- één 
 

Dokter: (zit aan zijn bureau en roept) De volgende ! 

Patiënt: (komt binnen en geeft de dochter een hand) Dag eh … (denkt na) dag dokter. 

Dokter: (drukt patiënt de hand) Dag meneer Oublie, gaar u zitten 

(patiënt gaat zitten) 

En vertel eens wat er aan de hand is. 

Patiênt: Dokter ik zit met een groot probleem … 

Dokter: Problemen zijn er om opgelost te worden …vertel eens … 

Patiënt: Wel dokter, het zit zo, ik vergeet altijd alles. 

Dokter: (even nadenkend) Inderdaad meneer Oublie, dat is inderdaad een groot 

probleem. (neemt boekje en pen en schrijft) Dat is dan 29 Euro (geeft briefje aan 

patiënt) 

Patiënt: Maar dokter, u heeft me nog niet eens onderzocht… 

Dokter: Oei, het probleem is nog groter dan ik dacht… kom binnen drie dagen 

nog eens terug ! 

 

 

 

 
 

& 
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- twee 

Dokter: Zo meneer, rookt u ? 

Patiënt: Neen, dokter ! 

Dokter: Drinkt u meneer ? 

Patiënt: Geen druppel dokter ! 

Dokter: Rijdt u met de auto ? 

Patiënt: Ik rijd niet met de auto ! 

Dokter: (krabt zich in het haar) Tja meneer, u heeft een ernstige ziekte… 

Patiënt: (verwonderd) Pardon ??? 

Dokter: Meneer u heeft de belastings-ontduikers-ziekte… 
 

 

& 

- drie 
 

Patiënt: (vrouw van rond de 70) Dokter …wel euh …ik zal maar met de deur in 

huis vallen 

Dokter: Ik luister. 

Patiënt: Vijfenveertig jaar geleden ben ik verkracht door vier soldaten .. 
 

Dokter: Maar mevrouw toch … vijfenveertig jaar geleden en u komt me dat nu 

pas vertellen … 

Patiënt: (met zalige glimlach) Och dokter, ik vertel er toch nog zo graag eens 

over .. 

 

 

& 



3 

 

 

- vier 
 

Dokter: Meneer, ik heb vanmorgen uw dossier van het ziekenhuis 

binnengekregen … 

Patiënt: Ja dokter en …??? 
 

Dokter: Alles wijst erop dat u lijdt aan een ernstige vorm van seksuele 

vermoeidheid ! 

Patiënt: En hoe heeft men dat in het ziekenhuis geconstateerd ? 
 

Dokter: Op de scan van uw onderlichaam is duidelijk te zien dat u wallen heeft 

onder uw ballen ! 

 

 

& 

- vijf 
 

Dokter: Ik heb geen goed nieuws voor u meneer Slapmeulders. 

Patiënt: Slecht .. wat is slecht ? Komaan vertel het me maar ! 

Dokter: Mneer Slapmeulders, u bent impotent, volledig impotent ! 

Patiënt: Pardon … impo watte ? 

Dokter: Im-po-tent – 

Patiënt: En wat is dat dan wel dokter ? 
 

Dokter: (denk even na ) Wel meneer Slapmeulders, ik zal het u zo uitleggen: 

impotent zijn dat is mikado spelen met gekookte spaghetti. 

 
 
 
 

 

& 
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- zes 
 

Patiënte: (knap vrouwtje komt al huilend binnen) Ik ben zo ongelukkig, zo ongelukkig 

(snikt luid) 
 

Dokter: (heel bezorgd) Kom, kom, kalm maar , ga zitten … Wat scheelt er ? 

Patiënte: Mijn seksleven …. Oooh … 

Dokter: Heeft u zo’n slechts seksleven ??? 
 

Patiënte: Slecht ? Maar neen .. ’s morgens twee keer … ’s middags twee keer 

en ’s avonds minstens vier keer … (huilt weer verschrikkelijk) 

Dokter: Maar u heeft een seksueel leven om jaloers op te zijn … Maar waarom 

huilt u dan zo ? 

Patiënte: .. Ik weet niet meer waar ik woon !… (verder huilen en snikken ) 

 

 

& 

- zeven 
 

Patiënt: (vrouw) Dokter, het spijt me verschrikkelijk maar er is een 

verschrikkelijke missing gebeurd bij ons thuis … 

Dokter: Een missing … wat bedoelt u … 

Patiënt: Awel … met de medicijnen ! 

Dokter: Heeft u een te hoge dosis ingenomen ? 

Patiënt: Ik niet maar mijne man wel ! 

Dokter: Dus uw man heeft alle pillen tegen de diarree in één keer ingenomen en 

hij… 

Patiënt: (onderbreekt categoriek) Luister dokter mijne man heeft in plaats van de 

pillekes die u had voorgeschreven tegen zijn diarree al mijn pillekes tegen de 

zenuwen ingenomen … 

Dokter: Oei, dat ziet er niet zo goed uit… Ik … 
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Patiënt: Och dokter doe geen moeite, mijne man kakt nog altijd tegen honderd 

in ’t uur in zijn broek maar hij trekt het zich niet meer aan !... 

 

 

& 

- acht 
 

Patiënt: ( komt op met handen in de zakken )Dokter , wat moet ik doen ??... Ik voel 

me klote … 
 

Dokter: Heel simpel …doe uw handen uit uw broekzakken 
 

 

& 

- negen 
 

Patiënt: Dokter, u heeft me de morning after pil voorgeschreven … 

Dokter: Dat klopt mevrouw. En wat is het probleem ? 
 

Patiënt: Ik ben de bijsluiter vergeten en ik weet hoegenaamd niet meer wat 

daar allemaal opstond … 

Dokter: Het belangrijkste dat er op die bijsluiter staat is: neuken voor gebruik ! 

& 

- tien 
 

Dokter: Meneer De Greef, ik moet zeggen dat de winter u blijkbaar geen goed 

doet. 

Patiënt: Wat bedoelt u dokter ? 

Dokter: Wel, ik heb hier de uitslagen van de testen binnen … 

Patiënt: En …??? 
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Dokter: Uit die testen blijkt dat u niet alleen winter-tenen heeft maar 

…bovendien ook sneeuw-ballen 
 

& 

- elf 
 

Patiënt: Dokter, ik voel me de laatste tijd niet zo lekker; wilt u mij eens grondig 

onderzoeken ? 

Dokter: Daarvoor ben ik er toch, nietwaar. Laat me eens kijken (onderzoekt de 

patiënt ) Wel meneer Delbwoit, dat ziet er goed uit, eigenlijk mankeert u 

helemaal niets. Het enige waaraan uw lichaam behoefte heeft is frisse lucht en 

lichaamsbeweging. Wat doet u eigenlijk voor de kost ? 

Patiënt: Wel euh , ik ben facteur, dokter ! 

 

 

& 

- twaalf 
 

Patiënt: Dokter, ik denk dat ik een geslachtsziekte heb. 

Dokter: En waarom denkt u dat meneer Vossen 

Patiënt: Wel euh … 

Dokter: U heeft dus ongetwijfeld veel seksueel contact ? 

Patiënt: Ah ja, dat is zeker eh dokter … 

Dokter: Heeft u pijn aan uw geslachtsorgaan ? 

Patiënt: Belange niet, het is alleen maar … 

Dokter: Komaan meneer Vossen, wat is er juist aan de hand ? 

Patiënt: Wel euh …mijne charel ziet helemaal blauw .. 

Dokter: Tiens, tiens, blauw zegt ge … laat me eens kijken (dokter met patiënt 

achter par-a-vent) Zo zo … ja kleed u maar terug aan .. 
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Patiënt: En, is het een erge ziekte dokter ? 

Dokter: D’er is helemaal niets ergs aan de hand meneer Vossen, u heeft last van 

spataders van het veel staan ! 

 

 

& 



 

 

BIJ DE PSYCHIATER 

12 “QUICKIES” 
© ed bruyninckx 

 

 
 

EEN 

Psychiater: En meneer, wat kan ik voor u doen? 

Patiënt: Meneer de psychiater, ik moet van mijn vrouw naar u komen omdat ik 

van katoenen sokken houd. 

Psychiater: Daar is toch niets mis mee, meneer ! Ik hou zelf ook van katoenen 

sokken ! 

Patiënt: Maar dat is geweldig dokter ! En hoe heeft u ze het liefst ? Met mosterd 

of met olie en azijn ???... 

 

 
TWEE 

Patiënt: Dokter, ik weet het zeker… ja, ik ga me vóór de trein gooien ! 

Psychiater: Maar meneer Van Dingenen, ik heb u al zo dikwijls gezegd dat u 

een positieve draai moet geven aan uw leven … 

Patiënt: Wel dokter, laat het me dan anders zeggen: …Ik ga mijn leven op de 

rails zetten … 

 

 
DRIE 

Psychiater: Dag meneer Poulet …En …bent u al op vakantie geweest zoals ik u 

had aangeraden ? 

Patiënt: Ja dokter, ik heb gedaan wat u me gezegd heeft en ik ben drie weken 

met vakantie gegaan. 

Psychiater: En hoe voelt u zich nu ? 

Patiënt: Ik voel me kiplekker . 



 

 

Psychiater: Prima ! Dan is uw probleem ook opgelost, neem ik aan. 

Patiënt: Toch niet dokter, ik zit nog met een probleem ! 

Psychiater: Hoezo meneer Poulet… en wat is uw probleem dan wel ? 

Patiënt: Nu ik me kiplekker voel, vraag ik me af wanneer ik eieren zal kunnen 

leggen. 

 

 
VIER 

Psychiater: Dag mevrouw, wat kan ik voor u doen ? 

Patiënt: Wel, ik kom eigenlijk voor mijn man, dokter. 

Psychiater: En wat scheelt er met uw man ? 

Patiënt: Hij denkt dat hij onzichtbaar is…. 

Psychiater: Zo…dan zult u hem toch een keer mee naar hier moeten brengen 

eh. 

Patiënt: Maar dokter, hij zit hier naast mij ! 

 

 
VIJF 

Psychiater: Zo meneer, laat ons beginnen met de testen. Teken hier eens een 

boom… 

Patiënt: Hoezo ? Moet gij misschien ook plassen ? 

 

 
ZES 

Man en vrouw komen samen binnen 
 

Psychiater: Dag mevrouw, dag meneer, waarmee kan ik u helpen ? 

Vrouw: Het is voor mijn man dokter. Hij vertelt de laatste tijd de meest 

onmogelijke dingen. 

Psychiater: Klopt dat meneer ? 



 

 

Meneer: Ik vertel alleen wat ik met mijn eigen ogen vaststel. 

Psychiater: Geef eens een voorbeeld. 

Meneer: Als ik ’s nachts ga plassen en ik doe de deur open, springt het licht 

vanzelf aan… 

Vrouw: (springt recht) Verdomme Gerard, dat zijt gij dus die elke nacht in onze 

ijskast plast ! 

 

 
ZEVEN 

Patiënt: Dokter soms denk ik dat ik een sla ben … 

Psychiater: Ahha en u kropt dan alles op of … 

Patiënt: En dan weer denk ik dat ik een w.c.-pot ben en ik zie geen reet 

Psychiater: Geen probleem; …u heeft alleen maar dringend een nieuwe bril 

nodig ! 

 

 
ACHT 

(Patiënt komt al roepend en in paniek binnen) 

Patiënt: Dokter…dokter 

Psychiater: Rustig, rustig meneer de Boeuf. Er is niets aan de hand…jhe weet 

wat ik u gezegd heb: “ U bent géén braadworst “ Ik herhaal: “ U bent géén 

braadworst” 

Patiënt: Maar dokter, ik kwam daarjuist een hond tegen en … 

Psychiater: En je weet dat je geen braadworst bent ! 

Patiënt: Ja dokter, ja ik weet dat ik geen braadworst ben maar die hond weet dat 

niet ! 



 

 

NEGEN 

Patiënt: Dokter, mijn huisdokter heeft me verteld dat ik met al mijn psychische 

problemen nog maar drie weken te leven heb. Ik wil een second opinion. 

Psychiater: (bekijkt haar aandachtig) U bent nog lelijk ook ! 

 

 
TIEN 

Patiënt: Dokter ik denk dat ik een moderne staan lamp ben… 

Psychiater: Zo zo … eens kijken (bekijkt patiënt langs alle kanten) Zet u eens 

in die hoek daar … ja en nu hier, vlak bij mijn bureau ….ja en nu daar bij het 

raam … 

Patiënt: Helpt dit om van mijn waanidee af te raken, dokter ? 

Psychiater: Helemaal niet, neen neen … 

Patiënt: Waarom moet ik dan op die verschillende plaatsen gaan staan? 

Psychiater: Ik wil weten waar ik je het best kan plaatsen om optimaal veel licht 

te hebben … 

 

 
ELF 

Psychiater: Zo meneer Dieudonnez, om een beter inzicht te krijgen in uw 

problemen zou ik u willen vragen om dus maar vanaf het begin te beginnen 

vertellen. 

Patiënt: Wel dokter, in den beginne schiep ik hemel en aarde … 

 

 
TWAALF 

(Patiënt komt binnen met een touw waaraan een leeg bierblikje is vastgemaakt.) 

Psychiater: Dag meneer Van Dyck, hoe maakt u het ? Haha, ik zie dat u Bobbie 

heeft meegebracht. 

Patiënt: Neem me niet kwalijk dokter, maar u kunt toch duidelijk zien dat dit 

Bobbie niet is eh… Dat is gewoon een bierblik ! 



 

 

Psychiater: Goed zo meneer Van Dyck, u maakt duidelijk flinke vorderingen. 

Ik zal alles in uw dossier noteren. Dan zie ik u terug binnen veertien dagen ! 

Patiënt: (gaat af - bij het afgaan draait hij zich om naar het bierblikje) 

Die hebben we dik bij zijn pietje gehad eh Bobbie ! 

 

 

 

 

 

 

 

& 
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CAFEPRAAT 

12 “QUICKIES” 
© ed bruyninckx 

 

 
 

Decor: Alle quickies spelen zich af in een café. Het decor kan bestaan uit een tapkast met 

enkele barkrukjes ervoor en in het café twee of meerdere café tafels met stoelen errond. 

Al deze zeer korte sketches spelen zich af in hetzelfde café; alle sketches volgen zeer snel na 

mekaar, decorwissels zijn dus niet noodzakelijk. 

Afhankelijk van de sketch kunnen de acteurs aan de bar of aan een tafeltje zitten; er kan ook 

een gaan en komen van gasten zijn. Aan de regisseur om dit naar eigen goeddunken in te 

vullen. 

 

 

Sketch 1: 

Twee mannen zitten aan een tafel met de kaarten te spelen. 
 

Man 1: Dat is nu al de vijfde keer dat ik thuiskom van ’t kaarten en dat er een 

vreemde man onder mijn bed ligt. Ik ben dat beu !! 

Man 2: Dat snap ik. En ?? Wat gaat ge nu doen ? Niet meer komen kaarten ? 

Man 3: Niet meer komen kaarten ? Ik denk er nog niet aan… ik heb gewoon de 

poten van onder het bed gezaagd. 
 

 
 



Sketch 2 
 

Er zitten twee vrouwen aan een tafeltje of aan de toog. 
 

Vrouw 1: Ik heb door mijn huwelijk van mijn man een miljonair gemaakt ! 

Vrouw 2: Knap zeg ! En wat deed jij dan voor je met hem getrouwd was ? 

Vrouw 1: Ik, ik deed niets ! Hij was multimiljardair ! 
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Sketch 3 

Karel en André zitten aan een tafeltje in het café 
 

Karel: André jongen, ik denk er sterk aan om mijn vrouw te verlaten. 

André: Allez Karel, en waarom dan? Bedriegt ze u ? 

Karel: Als het dat maar was. Neen jongen, het is nu al drie maanden dat mijn 

Charlotte nog tegen mij gesproken heeft. 

André: (drinkt eens van zijn pint) Ja Karel, maar als ik u was zou ik toch nog maar 

eens goed nadenken vooraleer ik zo’n ingrijpende beslissing zou nemen. Ja, 

denk er toch nog maar eens goed over na. 

Karel: Oh ja en waarom dan wel ? 

André: Zeg nu zelf Karel, waar ga je ooit nog zo’n vrouw vinden, dat zal bijna 

on-mo-ge-lijk zijn !!! 
 

 

 

 

 



Sketch 4 

Twee dames aan de bar 
 

Julie: Zeg Josée, hebt gij er wel eens bij stil gestaan hoe het komt dat men altijd 

beweert dat het merendeel van de vrouwen zo’n slechte chauffeurs zijn ? 

Josée: Dat is niet moeilijk eh Julie. Het merendeel van de rij-instructeurs zijn 

immers mannen. 
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Sketch 5 

Twee vriendinnen zitten aan een tafeltje; 
 

Vriendin 1: Och Isabelle, sedert ik getrouwd ben, is seks helemaal niet leuk 

meer ! 

Vriendin 2: Allez Francine, wat vertelt gij nu ? En hoe komt dat ? 

Vriendin 1: Och meiske toch…. Telkens als we er willen aan beginnen, komt 

mijne man de kamer binnen ! 

 

 




Sketch 6 

Twee mannen zitten aan de bar. 
 

Man 1: Zeg Gilbert, ziet ge die blonde vamp daar ? (wijst) Awel die maakt me 

nu eens echt helemaal heet zie. Wat denkt ge, zou ik kans maken ? 

Man 2: Tja John dat is moeilijk om dat zo maar te zeggen … maar weet ge 

wat… als ge succes hebt, wilt ge het dan aan mij vertellen ? 

Man 1: Natuurlijk Gilbert maar euh … waarom eigenlijk ? Bent gij ook 

geïnteresseerd ? 

Man 2: (aarzelt) Wel … euh John …ik ben haar man ! 
 

 

 



Sketch 7 
 

Koppel (man en vrouw) aan café tafeltje; Ze ruziën. 
 

Man: Och mens, begint weer niet eh… 

Vrouw: Ik snap nog niet hoe ik het ooit in mijn hoofd heb kunnen halen om met 

jou te trouwen. 
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Weet ge… voor dat ik u kende heb ik zeker de kans gehad om er met 5 anderen, 

wat zeg ik…om zeker met 10 anderen te trouwen die allemaal, stuk voor stuk 

een pak slimmer waren dan jij ! 

Man: (drinkt rustig van zijn glas, glimlacht) Ja, dat hebben ze dan stuk voor stuk 

bewezen door niet met jou te trouwen ! 

 

 

 
 





Sketch 8 

Twee vrouwen aan een tafeltje 
 

Vrouw 1: Kent gij het verschil tussen een kroeg en de G-spot ? 

Vrouw 2: Ik zou het niet weten ! 

Vrouw 1: Hoe ? Kent gij de G-spot niet ? 

Vrouw 2: Wat zou ik dat niet kennen .. maar wat heeft dat met een kroeg te 

maken ? 

Vrouw 1: Awel, welk verschil is er nu tussen een kroeg en de G-spot ? 

Vrouw 2: (diep nadenkend) …Neen …ik zou het echt niet weten … 

Vrouw 1: Allez meiske… een kroeg wordt door mannen altijd blindelings 

gevonden (lacht) 

 

 



Sketch 9 

(Twee mannen aan de toog) 
 

Johnny: Miele, ik ben het beu eh… Ik wil scheiden van mijn vrouw 
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Miele: Allez Johnny, wat scheelt er ? 

Johhny: Ik ben dat stillekes aan beu eh, dat is nu elke avond hetzelfde liedje. 

Miele: Wat is er elke avond het zelfde ? Maakt ze elke avond hetzelfde eten 

klaar ? 

Johnny: Maar nee…ze loopt elke avond alle kroegen van ’t stad plat ! 

Miele: Is dat echt ? Is die zo hard aan den drank verslaafd ? 

Johnny: Maar nee, Miele, zij is altijd op zoek naar mij (drinkt pint leeg) 

 

 




Sketch 10 

Man zit aan de bar, spreekt met barman 
 

Man: (drinkt zijn glas leeg en gebaart de barman van er nog één te geven. Barman doet glas 

nog eens vol en zet het voor de klant, deze neemt het op en drinkt het ad fundum leeg en 

gebaart van het nog eens te vullen. Barman vult het … 

Barman: Amaai, precies grote dorst ? 

Klant: Dorst … wie … (rondkijkend) …ikke ? Maar nee, ik heb geen dorst. 

Barman: Sorry meneer maar ik dacht … 

Klant: Ge moet niet denken …ik drink op mijn huwelijk …. 

Barman: Ah ah ik snap het …meneer heeft een slecht huwelijk… 

Klant: (drinkt zijn glas leeg, gebaart voor een nieuw glas)) 

Een slecht huwelijk ? Man ik heb een sprookjeshuwelijk ! 

Barman: Proficiat, schitterend ! (geeft nieuw vol glas) 

Klant: Ja ik heb een sprookjeshuwelijk ! Als ik thuiskom zit er altijd een heks 

op mij te wachten (drinkt glas ad fundum leeg ) 
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Sketch 11 
 

Er zit een man aan de toog; er komt een andere man binnen en hij zet zich naast de man aan 

de toog. 

Man 1: (= die man die al aan de toog zat) Hallo ! Alles kits ? Drink een pintje op 

mijn kosten ! 

Man 2: (=man die binnenkwam) Neen dank u wel …Ik heb dat ooit eens één keer 

gedaan en daar is een boel ellende van gekomen ! 

Man 1: Zullen we een !kaartje leggen ? 

Man 2: Kaarten ? Oh neen ! Eén keer gedaan maar nooit meer ! 

Man 1: Een partijtje darts dan, vind je dat niet leuk ? 

Man 2: Sorry maar ik heb dat één keer gedaan en ik heb me enorm 

verveeld…Maar, weet je wat ? Mijn zoon komt zo dadelijk en die zal misschien 

wel een partijtje willen spelen … 

Man 1: Zeker uw enige zoon ? 
 

 

 



Sketch 12 
 

In een cafe, twee tafeltjes naast mekaar. Aan het ene tafeltje zitten twee mannen, één ervan 

leest in de krant; aan het andere tafeltje zit een koppel: man en vrouw 

Man:(legt krant neer) Straf eh … Ik lees hier juist dat het wetenschappelijk 

bewezen is dat een man 20.000 woorden per dag spreekt en een vrouw 30.000! 

Man 2: Tiens dat is raar ! Als ik ’s avonds thuiskom heb ik mijn 25.000 

woorden al lang gesproken en zij moet nog aan haar 30.000 woorden beginnen. 

Man ernaast: (neemt krant, bladert erin ) Ik heb dat ook gelezen maar in mijn krant 

hier (toont) staat dat vrouwen slechts 15.000 woorden spreken. 

Man: Dat zal dan wel een drukfout zijn. 
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Vrouw: Dat is geen drukfout, dat is heel normaal, wij moeten alles ook twee 

keer zeggen ! 
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DE KROEG 

12“QUICKIES” 
© ed bruyninckx 

 

 
 

VOORAF: Al deze zeer korte sketches spelen zich af in dezelfde kroeg; alle sketches volgen 

zeer snel na mekaar, decorwissels zijn dus niet noodzakelijk. 

Afhankelijk van de sketch kunnen de acteurs aan de bar of aan een tafeltje zitten; er kan ook 

een gaan en komen van gasten zijn. Aan de regisseur om dit naar eigen goeddunken in te 

vullen 

 

SKETCH 1 
 

Barman 

klant 

vrouw van klant 
 

(Klant zit aan de bar is in gesprek met barman) 

Barman: Toch goed eh Miele dat gij hier zo dicht bij woont eh 

 
Klant: Ja John, als ge vier huizen van uw stamkroeg woont, heeft dat heel wat 

voordelen: ge kunt te voet komen, ge kunt een pint meer drinken en … 

(zijn vrouw komt binnen, klant ziet dit niet) 

 
Barman: (heeft vrouw wel zien binnenkomen zegt al lachend) …en ge kunt op ieder 

moment uw vrouw zien binnenkomen 

 
Klant: (draait zich en ziet zijn vrouw) Ah schatteke 

 
(de vrouw zegt niets maar loopt recht naar de bar, pakt de volle pint die bij haar man staat en 

kiepert die over zijn hoofd ) 

 
Klant: (heel verbaasd z’n hoofd ‘droog’ schuddend) Allez schatteke, wat doet gij nu ? 

 
Vrouw: Wat ik doe ? Wat is dat hier ? (haalt briefje uit haar tas en leest) 

Mariloe 

33-65-90 … Awel.. wat hebt ge te zeggen ? 
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Klant: Maar scheteke toch, ik ben vorige week met de Gerard naar de 

paardenkoers geweest en ik heb op Mariloe gewed en ik had alle inzetten 

genoteerd. 

 
Vrouw: (beschaamd) Oh zoeteke, sorry eh; sorry, sorry dat ik zo wantrouwig 

geweest ben… (tegen barman): John geef mijn zoeteke zo eens ne grote Gouden 

Carolus Grand Cru om het goed te maken … 

 
Barman: Zo eentje van 75 centiliter ? 

 
Vrouw: Ja hij heeft dat verdiend. (kust haar man op de wang) Amuseert u nog eh 

schatteke. (loopt naar de deur, draait zich naar de barman) Ah John zet die fles maar 

op die van mij zijn rekening eh. (AF) 

 
Klant: (droogt z’n hoofd nog af met z’n zakdoek) Pff … amaai dat was … 

 
Barman: (onderbreekt) Nat zeker .. hier (geeft handdoek) ge zijt nog nat achter uw 

oren… 

Man droogt zich verder af, barman zoekt onder de toog naar een fles Gouden Carolus, haalt 

ze boven, ontkurkt ze en zet ze samen met een leeg glas voor de man op de toog. Op dat 

ogenblik komt de vrouw terug binnengestormd..) 

Klant: (verwonderd) Maar lieveke, wat … 

Vrouw antwoordt niet, loopt recht naar hem toe, neemt de fles en slaat ze op zijn hoofd stuk) 
 

Vrouw: Hier zie …uw paard heeft juist naar huis gebeld ! 

 

 

& 

SKETCH 2 
 

Barman 

klant 

twee licht beschonken vrouwen 
 

Aan een tafel zit een man met een volledig kaal hoofd de krant te lezen. Aan de bar zitten twee 

licht aangeschoten vrouwen. 
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Vrouw 1: Nu zou ik toch wel eens iets willen weten… 

 
Vrouw 2: Vraag maar Marjetje, als ik het weet zal ik antwoorden 

 
Vrouw 1: Maar Nancy ik wil u niets vragen maar aan die daar (wijst met hoofd 

naar de kaalkop) 

 
Vrouw2: Oh aan die kletskop, awel vraag het hem dan eh. 

 
Vrouw 1: Ja maar … 

 
Vrouw 2: Durft ge niet ? Zal ik het hem … 

 
Vrouw 1: (staat recht) Neen, neen … laat maar (loopt naar man toe) Hm euh 

meneer … 

 
Man: Ja wat is er ? 

 
Vrouw 1: Mag ik u eens iets vragen ? Iets waarop ik graag al heel lang een 

antwoord had gehad en … 

 
Man: En de vraag is ? 

 
Vrouw 1: Gij zijt kaal eh … 

 
Man: (verveeld) Als ge dat niet ziet zijt ge stekeblind ! 

 
Vrouw 1: Ohla, wacht efkes, dat was mijn vraag niet, dat was alleen een 

vaststelling. Mijn vraag is of het waar is dat alle kaalkoppen het doen ? 

 
Man: Zeg waar stuurt gij op aan … doen … wat doen ??? 

 
Vrouw 1: Een gat in hun broekzak maken ! 

 
Man: Wat voor flauwe kul is me dat nu … waarom zouden alle kaalkoppen een 

gat in hun zak moeten maken …en waarom zou ik dat ook moeten doen ? 

 
Vrouw 1: Awel dan zoude ook eens in uw haar kunnen krabben (gaat lachend 
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terug naar de toog bij haar vriendin) 

 
Vrouw 2: Dat doet er mij aan denken dat ik die meneer eigenlijk eens iets moet 

uitleggen (ze loopt naar de man toe ) 

Zeg meneer … 

 
Man: Niet onnozel komen doen eh, ik luister niet meer naar flauwe grappen 

over… 

 
Vrouw 2: (onderbreekt) Neen, neen, ik zou niet durven ! Ik wil u alleen efkes een 

wetenschappelijke uitleg geven over uw kaalhoofdigheid. 

 
Man: (minder nors) Dat klinkt al een stuk beter dan dat onnozel gedoe van uw 

vriendin. Ik luister ! 

 
Vrouw 2: Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met voorhoofdskaalheid 

harde denkers zijn… 

 
Man: (geïnteresseerd) Aah ja … 

 
Vrouw 2: Het is ook bewezen dat mannen die achteraan op hun hoofd kaal zijn 

heel harde werkers zijn… 

 
Man: Interessant maar… ik ben helemaal kaal …Wat zegt de wetenschap 

daarover ? 

 
Vrouw 2: De wetenschap zegt dat mensen die helemaal kaal zijn dat die denken 

dat ze hard werken … (lachend terug naar de toog ) 

& 

SKETCH 3 
 

Barman 

klant 

Een man komt de kroeg binnen en gaat aan de toog zitten. 
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Barman: Goeie morgen meneer, en wat mag het zijn ? 

 
Klant: Drie pinten ! 

 
Barman: Drie ? Zei u drie pinten ? 

 
Klant: Ja drie (beklemtonen) pinten 

 
Barman: Oké, oké (de barman tapt drie pinten en zet ze alle drie samen voor de man op 

de toog) 

 
Klant: Bedankt maar u mag er twee direct terug uitgieten (neemt derde pint) 

 
Barman: Pardon … uitgieten… en waarom als ik vragen mag ? 

 
Klant: (met pint nog in de hand) Omdat de eerste twee mij nooit smaken..( heft pint 

en drinkt ze ad fundum leeg) 

 

 

& 

 
SKETCH 4 

 

Barman 

4 klanten 

Drie goed beschonken klanken zitten lallend aan de toog; ze hebben het over drinken en 

autorijden. Eén van hen steekt zijn glas in de hoogte en roept naar de barman 

 

Klant 1: Garçon, geeft er hier nog eens vier! (ze lallen verder) 

 
Barman: (brengt de vier pinten) Vier pintjes maar euh, nu niet voor ’t een of ’t 

ander mannen, zijn jullie met de auto ? 

 
Allen: Ja en dan ?... 

 
Barman: Ik zou toch maar oppassen met al die alcoholcontroles … 
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Klant 2: Controles …controles… wij hebben een BOB ! 

 
Klant 3: (steekt pint omhoog, drinkt ze ad fundum leeg) En die BOB dat ben ik ! Kom 

geef er mij nog ene … one for the road ! 

 
Barman: Ja maar, ik … 

 
Klant 3: Ikke .. ikke wil een pint … 

 
Barman: Maar … 

 
Klant 3: Luister eh jongen (haalt gele BOB sleutelhanger tevoorschijn)… ziet ge dat 

hier (steekt sleutelhanger onder de neus van de barman)… kunt ge lezen ?.. 

Ziet ge wat daar op staat … een B … een O … en nog een B… BOB … en weet 

ge wat dat betekent ? 

 
Barman: Ja dat gij straks met de auto gaat rijden en … 

 
Klant 3: (onderbreekt) en dat ik moet zorgen dat het klopt met die letters .. 

 
Barman: Ik snap er de ballen van ! 

 
Klant 3: Ik moet zorgen dat het klopt: B…ben …. O…ook… B…bezopen 

Ik ben BOB … ik Ben Ook Bezopen !!! 

 

 

& 

 
SKETCH 5 

 

Barman 

2 klanten 

De barman is achter de toog bezig; aan de toog zit een kleine man met voor zich een grote 

volle pint. Er komt een grote man binnen, hij gaat naast het mannetje zitten, neemt de pint en 

kiepert ze in een teug naar binnen. Het mannetje begint luid te huilen. 
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Grote man: Moet ge nu zo beginnen huilen omdat ik uw pint leegdrink ? 

Komaan man, wees ne vent 

 
Mannetje: Ach man, ik kom vanmorgen op mijn werk en ik word daar op 

staande voet ontslagen… ik terug naar huis … heel mijn huis leeg … mijn 

vrouw er mat mijn beste vriend vandoor … alles weg … auto … meubels…Ik 

naar de bank …al mijn rekeningen geplunderd …Toen dacht ik bij mezelf: ik 

kan er beter een einde aan maken … ik pleeg zelfmoord ! Ik terug naar huis…ik 

denk: ik hang mezelf op… breekt het touw toch wel zeker. Toen ben ik naar hier 

gekomen, heb een pint besteld en er een driedubbele dosis rattengif in gedaan 

…en dan komt gij binnen en drinkt mijn glas leeg … wheeeeeeeeeeee (huilt heel 

luid) 

 

 

& 

SKETCH 6 
 

2 klanten 
 

Twee mannen zitten aan een tafel in het café. 
 

Man 1: Zeg gij zijt en gezellig manneke. Gij zit nu al bijna een uur naar die 

kapstok te gapen. 

 
Man 2: Ja, ik kijk naar mijn jas. 

 
Man 1: Doe nu toch niet zo onnozel ! Ik zit toch ook niet voortdurend naar mijn 

jas te kijken. 

 
Man 2: Dat is ook niet meer nodig. Uwe jas is al meer dan een uur weg ! 

 

 

& 
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SKETCH 6 
 

Barman 

klant 

Man: Een dubbele whisky (haalt foto uit zijn binnenzak en bekijkt hem, drinkt zijn whisky 

leeg) Nog een dubbele whisky ! (haalt foto uit zijn binnenzak en bekijkt hem, drinkt zijn 

whisky leeg) Nog een dubbele whisky (haalt foto uit zijn binnenzak en bekijkt hem, drinkt 

zijn whisky leeg) 

Barman: Sorry, ik wil niet onbeleefd zijn maar waar zit gij nu altijd naar te 

kijken ? 

 
Man: Dat is een foto van mijn vrouw en van zodra ze er goed begint uit te zien 

weet ik dat het tijd is om naar huis te gaan …. Kom geeft mij nog maar een 

dubbele …. 

 

 

& 

SKETCH 7 
 

Barman 

3 klanten: stotteraars 

 

 

Man 1: A..a..w..ww..el, w.ww..ie..k..k..kan.b…be.ss..st..el..len 

z…z..zond…er..s..st..sto..t.er..en m…oet n…ni..niet b..b..be.t..t..a..len. 

W..wie..s..st..st..stot..tert m..m..moet b..be..be..ta..talen ! 

 
Barman: Wat mag het zijn ? 

 
Man1: Cola ! 

Man 2: Pint ! 

Man 3: Koffie ! 

Barman: Espresso of cappuccino ? 



9 

 

 

 

Man 3: G..g..god…v..v..ver…d..doe..m..me…kl…kl..klo..te v..v..vent ! 

 

 

& 

SKETCH 8 
 

Barman 

1 klant: stotteraar 
 

Een stotteraar zit aan de toog en bestelt 
 

Klant: Een bo..bo..bo..kop koffie 

Hij krijgt zijn koffie leeg en als de barman weer in zijn buurt komt bestelt hij 
 

Klant: Een bo..bo..bo..kop koffie 

Hij drinkt zijn koffie leeg, als de barma die wat verderop^staat, in zijn richting kijkt, steekt de 

klant zijn hand op en zegt heel vlug 

Klant: Een borrel ! 

Barman: Wat zegt u meneer ? 

Klant: Een bo..bo..bo..kop koffie 

 

 

& 

 
SKETCH 9 

 

Barman 

2 klanten 

Aan de toog zit een klant, een tweede klant komt binnen en zet zich naast hem aan de toog. 
 

Klant 1: Een borrel Gerard ? 

Klant 2: Da’s heel vriendelijk Kamiel maar… ten eerste heb ik last van mijn 

maag … ten tweede heb ik mijn vrouw beloofd om niet meer te drinken… ten 
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derde heb ik al drie borrels binnen en … ten vierde…weet ge wat… geef mij 

maar een borrel ! 

 

 

& 

SKETCH 10 
 

Barman 

2 klanten 

Twee mannen zitten aan de bar. Klant 1 bestelt een whisky. 
 

Klant 1: (tegen barman) Nog een whisky graag. 

Klant 2: Zeg Armand, neem me niet kwalijk eh maar ik dacht dat ge gezegd had 

dat jouw dokter ge nog had toegestaan om één whisky per dag te drinken ?.. 

Klant 1: Klopt Julien, ik volg zijn voorschrift heel stipt op; deze whisky 

bijvoorbeeld is die van 14 november 2016. (datum eventueel aanpassen, moet enkele 

maanden later liggen dan datum van opvoering) 
 

& 

 
SKETCH 11 

 

Barman 

2 klanten 

Een man zit aan de toog, de barman is druk bezig achter zijn toog. In het café zit een man aan 

een tafel met een koffie voor zich, hij leest de krant. 

Plots staat de man aan de toog recht en loopt naar de klant aan de tafel. 
 

Klant 1: Sorry maat, gij zijt homo eh … 

 
Klant 2: (kijkt naast zijn krant, glimlacht) Neen, sorry ik ben geen homo 

Klant 1 gaat terug naar de toog, drinkt van zijn pint en bekijkt de man aan de tafel erg 

aandachtig. Hij drinkt zijn pint leeg en doet de barman teke er nog eentje te geven. Als de 

nieuwe pint voor hem staat, nipt hij ervan en loopt weer nar de man aan de tafel. 

 

Klant 1: Zeg, gij zijt homo eh … 
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Klant 2: ( licht geïrriteerd) Neen, ik ben géén homo ! 

Hoofdschuddend gaat klant 1 terug naar de toog, drinkt van zijn glas en blijft de man aan de 

tafel doordringend bekijken. Hij drinkt zijn glas leeg en bestelt een andere pint. Hij loopt naar 

de tafel van klant 2: 

 

Klant 1: Gij zijt homo eh ? 

 
Klant 2: (vouwt zijn krant dicht) Neen, ik ben géén homo ! 

 
Hoofdschuddend gaat klant 1 terug naar de toog, drinkt van zijn glas en blijft de man aan de 

tafel verder doordringend bekijken. Hij drinkt zijn glas leeg en bestelt een andere pint. Hij 

loopt met wat onzekere tred naar de tafel van klant 2. 

 

Klant 1: (licht lallende stem) Gij zijt homo eh, 

 
Klant 2: (heeft er genoeg van en zegt terzijde naar publiek) Ik zal hem dan maar een 

plezier doen;( zegt tegen klant 1): Ja, ja ik ben een homo ! 

 

Klant 1: (bekijkt de man aandachtig en zegt dan) Awel dat zou je nochtans niet 

zeggen (draait zich om en loopt terug naar de toog) 

 

& 

SKETCH 12 
 

Barman 

1 klant 

De klant komt het café binnen en gaat aan de toog zitten. 

 
Barman: En voor meneer ? 

 
Klant: Een gin tonic met veel ijs. 

 
Barman: Sorry meneer, geen ijsblokjes meer en … het spijt me ten zeerste maar 

ik ben ook het recept kwijt ! 
 

& 
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RECHTBANK 

12 “QUICKIES” 
© ed bruyninckx 

 

 
 

VOORAF: Al deze zeer korte sketches spelen zich af in dezelfde rechtszaal alle sketches 

volgen zeer snel na mekaar, decorwissels zijn dus niet noodzakelijk. 

Alle “beklaagden” kunnen bv. al in de rechtszaal zitten; een ‘zaalwachter’ kan de namen 

afroepen maar afhankelijk van het aantal beschikbare acteurs is dit zeker niet noodzakelijk. 

Het is aan de regisseur om deze quickies te ‘omkaderen’ 

 

 
ZAAK 1: 

 

RECHTER 

BEKLAAGDE: meneer Schellekens 

AANKLAGER: mevrouw Poisson 

 
 

Rechter: Meneer Schellekens, mevrouw Poisson hier (wijst naar haar) heeft een 

klacht tegen u ingediend omdat u tegen haar “dag vuil varken” zou gezegd 

hebben. Ik acht de feiten bewezen en veroordeel u daarom tot een boete van 250 

Euro. Hebt u nog iets te zeggen ? 

Beklaagde: Meneer de juge, ik heb alleen nog een vraagske. 

Rechter: Ik luister. 

Beklaagde: Ik begrijp dus dat ik tegen mevrouw Poisson niet “dag vuil varken” 

mag zeggen … 

Rechter: Dat klopt meneer Schellekens, ik heb u daarom juist veroordeeld … 

Beklaagde: Maar, meneer de juge maar mag ik tegen een varken “ dag madame 

Poisson zeggen ? 

Rechter: Dat kan niemand u verbieden. 

Beklaagde: ( tot madame Poisson) Goeiemorgen en tot ziens madame Poisson ! 

& 
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ZAAK 2: 

 

 

RECHTER 

INBREKER 

Rechter: U heeft dus ingebroken in de villa van de baron… Vertel me nu eens 

hoe u die kluis eigenlijk heeft open gekregen 

Inbreker: Ach edelachtbare, dat heeft geen enkele zin, u zou het toch nooit 

kunnen nadoen !... 
 

 

& 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAAK 3: 

 

 

RECHTER 

BEKLAAGDE 

Rechter: Meneer, nu moet u eens heel goed naar me luisteren ! U mag me 

vertellen wat u wil, ik geloof u toch niet !! 

Beklaagde: Edelachtbare, ik ben schuldig ! 

 

 

& 
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ZAAK 4: 

 

 

RECHTER 

BEKLAAGDE 

Beklaagde: Meneer de rechter, meneer de edelachtbare juge, als u me de tijd 

geeft, kan ik aantonen dat ik helemaal onschuldig ben. 

Rechter: Oké, goed ! Ik veroordeel u tot 20 jaar, dat moet volstaan ! 

 

 

& 
ZAAK 5: 

 

 

RECHTER 

BEKLAAGDE: een vrouw van 80 

DE MAN VAN DE BEKLAAGDE: zit in de zaal 
 

Rechter: Mevrouw, u wordt beschuldigd van winkeldiefstal. Klopt dat ? 

Beklaagde: Jawel, meneer de hoog edel geborene. 

Rechter: Meneer de rechter, volstaat hoor. En wat hebt u gestolen ? 

Beklaagde: Een doos abrikozen in eigen sap, meneer de hoog edelachtbare 

geborene, ik had honger ! 

Rechter: Hoeveel abrikozen zaten er in dat blik ? 

Beklaagde: Zes meneer de edelachtbare hoog geborene. 

Rechter: U had honger maar het is en blijft diefstal. Ik veroordeel u tot 6 dagen 

gevangenisstraf. 

Man van de beklaagde: (staat recht en vraagt) Mag ik iets zeggen meneer de 

rechter ? 

Rechter: Doet u maar. 

Man van de beklaagde: Ze heeft ook nog een blik doperwten gestolen … 
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ZAAK 6: 
 

RECHTER 

BEKLAAGDE 

 

 

 
Rechter: Meneer, ik veroordeel u tot een boete van 25.000 Euro omdat u onze 

minister president een idioot noemde. Heeft u daar nog iets aan toe te voegen ? 

 
Beklaagde: Nog heel veel meneer de rechter, maar mijn geld is op ! 

 

 

& 
ZAAK 7 

 

RECHTER 

BEKLAAGDE: valsmunter 

 

 

Rechter: Zo meneer Poen, u weet waarom u hier staat ? 

Beklaagde: Ik zou het begot niet weten, ik heb een brief gekregen dat ik mij 

hier vandaag om 9.00u moest komen aanbieden en het is begot al half elf … 

Rechter: meneer Poen, kalm aan een beetje eh. Ik zal uw geheugen even 

opfrissen: u wordt beschuldigd van valsmunterij. 

Beklaagde: (lacht) Da’s een goei: valsmunterij … waar halen ze het uit, waar 

halen ze het uit ?!? 
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Rechter: Bij u thuis werd al het materiaal aangetroffen dat gebruikt wordt bij 

valsmunterij. 

Beklaagde: Maar enfin, ik ben begot onschuldig ! Seffens gaat ge me ook nog 

beschuldigen van verkrachting ! 

Rechter: (verbaasd) Heeft u dan ook iemand verkracht. 

Beklaagde: Maar neen, maar ik heb begot wel al het materiaal in huis. 

 

 

& 
ZAAK 8 

 

RECHTER 

BEKLAAGDE 

Rechter: Meneer Vossen, op 14 februari heeft u een dame aangerand. 

Beklaagde: Een dame ? 

Rechter: (boos) Ja meneer, een dame ! En nog wel een dame van 92 jaar ! 

Beklaagde: Ah … 92 jaar. 

Rechter: Bent u niet beschaamd meneer Vossen, een dame van 92 jaar op klaar 

lichte dag aanranden ??? 

Beklaagde: Meneer de juge, ik wil wel verzachtende omstandigheden inroepen. 

Rechter: Verzachtende omstandigheden… welke verzachtende omstandigheden 

kunt u inroepen ? 

Beklaagde: Ik denk dat dit beroepsmisvorming is van mijnentwege. 

Rechter: (verwonderd) Be-roeps-mis-vor-ming ?!?! 

Beklaagde: Ja meneer de juge, ik ben antiquair !!! 

: 
 

& 
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ZAAK 9 
 

RECHTER 

BEKLAAGDE 

 

Rechter: Meneer Haast, reed u met uw wagen op zaterdag 25 mei op de E40 

richting kust ? 

Beklaagde: Ja en neen meneer. 

Rechter: Dat is geen antwoord.. was het ja … of was het neen ? 

Beklaagde: Ja én neen 

Rechter: Niet met mijn voeten spelen eh meneer Haast. Ik herhaal mijn vraag: 

reed u op zaterdag 25 mei met uw wagen op de E40 richting kust ? 

Beklaagde: Ja, ik reed op zaterdag 25 mei op de E40. 

Rechter: Ah zo .. en waarom antwoordt u dan ja en neen ? 

Beklaagde: Omdat het mijn wagen niet was. 

Rechter: Goed, ik zal de vraag anders stellen: reed u op zaterdag 25 mei met 

een wagen die niet de uwe is op de E40 richting kust ? 

Beklaagde: Ja en neen ! 

Rechter: (wanhopig) Meneer Haast, denk eraan, ik kan u vervolgen wegens 

smaad aan de rechtbank en wegens het belemmeren van de rechtsgang. Voor de 

laatste keer: waarom is het nu weer ja en neen ? 

Beklaagde: Omdat ik op 25 mei op de E40 reed in een wagen die niet de mijne 

is en … (stopt) 

Rechter: (ongeduldig) Ja ..ja en wat dan met die neen ? 

Beklaagde: Omdat ik niet in de richting van de kust maar in de richting van 

Brussel reed ! 

 

 

& 
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ZAAK 10 
 

RECHTER 

BEKLAAGDE 

 

Rechter: Beklaagde, heeft u uw echtgenote betrapt in uw eigen bed met een 

vreemde man ? 

 
Beklaagde: Jawel edelachtbare. 

 
Rechter: En geeft u toe dat u dan een wapen gegrepen heeft ? 

Beklaagde: Jawel edelachtbare ik heb een pistool gegrepen 

Rechter: En toen heeft u uw vrouw doodgeschoten ? 

Beklaagde: Jawel edelachtbare. 

 
Rechter: Maar waarom heeft u in godsnaam uw vrouw doodgeschoten en niet 

die vreemde man. 

 
Beklaagde: Edelachtbare, ik meende dat het voor mij gemakkelijker zou zijn 

om één keer mijn vrouw dood te schieten dan elke week weer een andere 

vreemde man. 

 

& 
 

ZAAK 11 
 

RECHTER 

BEKLAAGDE 

 

Rechter: U reed 150 km per uur op een plaats waar de snelheid gelimiteerd is 

tot 50 km per uur. Dat is een zware verkeersinbreuk ! 

 

Beklaagde: Ik denk het niet meneer de voorzitter. Ik denk dat het een groot 

misverstand is. 
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Rechter: Helemaal niet mevrouw. Kijk (haalt foto uit dossier) U bent geflitst in 

een wagen met u als bestuurder en met aan boord nog twee andere passagiers. U 

haalde een snelheid van 150 km per uur ! 

 
Beklaagde: (neemt foto en bekijkt hem) Maar dan is er toch niets aan de hand ! 

 
Rechter: Mevrouw, u mag 50 rijden en u rijdt 150 dat is 3 maal de toegelaten 

snelheid ! 

 
Beklaagde: Meneer de rechter, we zaten met z’n drieën in de wagen … 

 
Rechter: Dat heeft er helemaal niets mee te maken. 

 
Beklaagde: Toch wel, toch wel. U zegt zelf dat ik 50 mocht rijden, welnu: ik 

reed vijftig en elke medepassagier reed ook 50 … drie keer 50 is 150 … Voor 

mij is dit géén overtreding ! 

 

 

& 

 
ZAAK 12 

 

RECHTER 

BEKLAAGDE 

 

Rechter: Beseft u dat u een zwaar misdrijf heeft begaan ? 

 
Beklaagde: Hoe zo een zwaar misdrijf ? 

 
Rechter: U wordt beschuldigd van racistische uitspraken in een café in 

Antwerpen. 

 
Beklaagde: Ik heb geen uitspraken gedaan en zeker géén racistische; ik heb 

enkel en alleen een vraag gesteld. 



9 

 

 

Rechter: (kijkt in het dossier) Ik zie hier in uw dossier het volgende staan, ik 

citeer: …Beklaagde kwam café Istamboel, een Turks café aan de Vlaamse kaai 

binnen en riep … 

 
Beklaagde: (onderbreekt) makakken 

 
Rechter: Ja inderdaad en u beseft dus niet dat dit een racistische uitspraak is ? 

 
Beklaagde: Maar meneer de juge, ik vroeg alleen in mijn dialect of ik gebruik 

mocht maken van het toilet …ma’k kakken ??? 

 

 

 

& 
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OP CONSULTATIE 
 

 
12 QUICKIES 

© ed bruyninckx 

 

VOORAF: Al deze zeer korte sketches spelen zich af bij dezelfde dokter; alle sketches volgen 

zeer snel na mekaar, decorwissels zijn dus niet nodig. 

Afhankelijk van de sketch zitten de acteurs in de wachtzaal te wachten of er kan ook een gaan 

en komen van patiënten zijn. Aan de regisseur om dit naar eigen goeddunken in te vullen en/of 

quickies samen te voegen tot één grotere sketch. 

1. 

Patiënt: (komt binnen in het dokterskabinet en laat zich zuchtend op een stoel vallen) 

Dokter ik voel me zo verschrikkelijk ellendig. 

Dokter: (loopt op de patiënt toe en bekijkt hem één voor één inde ogen) Tja, ik zal u 

modderbaden voorschrijven ( gaat achter bureau zitten) 

Patiënt: (verbaasd) Modderbaden ??? gaan die helpen; 

Dokter: Neen, helemaal niet maar dan kunt u alvast aan de grond beginnen te 

wennen. 
 

& 

2. 
 

Patiënt: (hakkelt ) D.. D..da..dag d..d..do..k..t..eee.e..r. I..ikk..e k..k.ko..om.. 
 

Dokter: (onderbreekt) Ja, ja meneer Vandertalen, u komt voor de uitslag van uw 

onderzoek, en ik moet u zeggen dat …. 

Patiënt: Da da..da et.. ni..go…goe is ..? 
 

Dokter: Inderdaad meneer Vandertalen, er is iets mis met uw prostaat en ik zal 

u moeten opereren .. 

Patiënt: P..p.pr…o..sst..sta..at w.wa is .d..da ? 
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Dokter: Wel, meneer Vandertalen, dat is heel eenvoudig uit te leggen: u plast 

zoals u spreekt en daarom heeft u last van uw prostaat. 
 
 
 

& 

3. 
 

Patiënte: (vrouwelijk nogal corpulent) Dag dokter 
 

Dokter: Goeie middag mevrouw De Ligne, neemt u me niet kwalijk dat ik zo 

maar meteen met de deur in huis val. Volgens mij bent uw enkele kilootjes, om 

niet te zeggen enkele kilo’s bijgekomen !... Heeft u zich aan het dieet gehouden 

zoals ik het u heb voorgeschreven ? 

Patiënte: Stipt en helemaal ! 

Dokter: En echt niets meer ? 

Patiënte: Niets meer dokter… behalve natuurlijk mijn gewone maaltijden !... 
 
 

 

& 

4. 
 

Patiënt: Dokter ik voel me niet echt ziek maar ik zit met een probleem: ik praat 

altijd tegen mezelf !... 

Dokter: Maar dat is helemaal niet erg! 

Patiënt: Maar het maakt me wel enorm ellendig! 
 

Dokter: Luistermeneer, héél veel mensen praten tegen zichzelf en dat heeft 

helemaal niets te betekenen… 
 

Patiënt: Dat kan best zijn dat het niet zo veel uit maakt maar het is toch zo 

ontzettend vervelend… ik maak mezelf de hele tijd uit voor het rot van de 

straat … 
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& 

5. 
 

Dokter: (heeft de patiënt juist onderzocht: in oren neus en keel gekeken... keel gevoeld;; op 

de borst geluisterd; hij gaat terug achter zijn bureau zitten) 

Ik kan de diagnose nog niet met zekerheid stellen maar ik geloof dat drank de 

oorzaak is. 

Patiënt: Als dat zo is dokter, wil ik nog wel eens terugkomen als u weer nuchter 

bent … 
 

& 

6. 
 

Patiënt: Neemt u me niet kwalijk dokter, maar eigenlijk kom ik voor mijn 

vrouw. 

Dokter: Heeft ze een bepaald voorschrift nodig ? 
 

Patiënt: Ik weet het niet dokter…Ziet u… het probleem is dat er geen beweging 

in haar mond is te krijgen.. ze kan geen woord meer uitbrengen ! 

Dokter: (even nadenkend) Heel waarschijnlijk een geval van kaakklem. 

Patriënt: Toch niks echt gevaarlijks hoop ik. 

Dokter: Neen, normaal gezien niet. 
 

Patiënt: Oeff.. dat is een pak van mijn hart ! 
 

Dokter: Voor alle zekerheid zal ik in de loop van de laten namiddag eens langs 

komen … 
 

Patiënt: U zou me een enorm groot plezier doen dokter als u volgende week 

eens zou willen langskomen ! 
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7. 
 

Dokter: Luister meneer Spitaals, als u nu stopt met roken kunt u beslist 70 jaar 

worden… 

Patiënt: Neemt u me niet kwalijk dokter, ik ben al 70 jaar ! 
 

Dokter: Meneer Spitaals, als u niet gerookt had zou u nu misschien al wel 80 

geweest zijn ! 
 
 
 

& 

8. 
 

Patiënt: Dokter.. het is verschrikkelijk … ik kan mijn vrouw niet meer zien staan 

… zeg me: wat moet ik doen ??? 

Dokter: Héél simpel … haar laten zitten ! 
 
 

 

& 

9. 
 

Patiënt: (knappe vrouw – opgewonden- ) Dokter, het is genoeg geweest … ik hou 

het niet meer uit bij mijn man… Ik ga weg van hem ! 

Dokter: (staat recht doet schort uit) Wacht even … ik ga met u mee ! 
 

 

& 
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10. 

Dokter: (heeft patiënt onderzocht- t.t.z. aan de lever gevoeld- ) Ja meneer, die lever van 

u … Wat drinkt u ? 
 

Patiënt: Oh dat is me allemaal gelijk dokter, wat u in huis heeft en open staat is 

goed … 
 

Dokter: Meneer, ik waarschuw u… als u zo nog een jaar doorgaat met zo 

ongezond te leven, bent u binnen twee maanden dood … 

Patiënt: Awel dokter, ik heb nu een beslissing genomen … ik drink niet meer … 

Dokter: Dat is een heel verstandige beslissing ! 
 

Patiënt: Hola, hola wacht efkes eh; ik was nog niet uitgesproken eh: ik zei dus ik 

drink niet meer … maar … ook niet minder eh ! 
 
 

 

& 

11. 
 

Dokter: Meneer u heeft een geslachtsziekte ? 
 

Patiënt: Een geslachtsziekte… maar enfin dokter… ik heb in heel mijn leven nog 

nooit geslacht ! .. 
 
 

 

& 

12 
 
 

 

Dokter: En meneer Gastmans, heeft het purgeermiddel dat ik u heb 

voorgeschreven geholpen? 
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Patiënt: Ja uitstekend dokter …Enfn … ’t is te zeggen… Toen ik de 

voorgeschreven dosis nam, deed het helemaal niets …Ik heb dan maar ineens 

het hele flesje leeggedronken… 

Dokter: Maar meneer Gastmans dan zult u wel ontzettend veel naar het toilet 

moeten geweest zijn ? 

Patiënt: Och dat viel best mee .. twee keer maar … 

Dokter: (verbaasd) Twee keer maar ? 
 

Patiënt: Ja de eerste keer van ’s morgens half acht tot ‘s middags twee uur en 

de tweede keer van drie uur tot ’s avonds zeven uur … 
 

 

& 
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TOOGHANGERS 

12QUICKIES 

 
EEN 

© ed bruyninckx 

 

Een man zit aan de bar met een vol glas voor zich, wezenloos voor zich uit te staren. Na een 

poosje komt er een man binnen en gaat naast de man zitten. 

Man: Scheelt er iets man ? Ge zit daar zo te staren ? 

Man: Ja, omdat het vandaag de 5
de

 van de 5
de

 maand is. 

Man: Dat snap ik niet … 

Man: Heel mijn leven heeft iets met het cijfer 5 te maken …Ik ben geboren in 

55 op de 5
de

 van de 5
de

 maand om 5 uur ’s morgens. Wij woonden in nummer 5 

van de Vijf April Warande op de 5
de

 verdieping …Toen ik voor de 5
de

 keer naar 

het bal ging, leerde ik de 5
de

 dochter uit een gezin kennen en na 5 maanden 

verkering zijn wij getrouwd op de 5
de

 van de 5
de

 maand …Wij hebben 5 

kinderen en … 

Man: Maar dat is toch fantastisch.. getrouwd op uwe verjaardag en …maar 

natuurlijk ….het is vandaag niet alleen uw verjaardag maar ook uw 

huwelijksverjaardag … Proficiat ! Dat moet ge toch vieren !!! 

Man: Dat wou ik ook doen .Ik dacht: “Ik ga vandaag eens wedden op de 

paarden…” 

Man: En ?.... 

Man: Ik heb vijf keer vijfduizend Euro ingezet op paard nummer 5 in de 5
de

 

race … 

Man: En … gewonnen ? 

Man: Gewonnen ??? Niks gewonnen … het paard werd 5
de

 ! 

& 
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TWEE 

Drie jongemannen zijn aan het drinken in een café, wanneer plots een dronken man 

binnenkomt, eerst bijna omvalt maar zich uiteindelijk rechthoudt aan de kant van een tafel. 

Hij wijst met zijn vinger naar de middelste van de drie en roept: 

Dronken man: Jouw moeder geeft de beste sex in de hele stad!" 

De jongeman negeert hem De dronken man loopt verder en zijgt neer aan het einde van de 

bar. Even later kruipt hij terug recht, loopt terug naar de jongeman: 

 
 

Dronken man: Ik heb juist uw moeder langs achteren gepakt, en het was ge- 

wel-dig !. 

De jongeman negeert de zatlap. Die waggelt terug naar de toog. Wat later komt de zatlap 

terug gestrompeld naar de jongeman … 

Dronken man: Uw moeder vond het fan-tas-tisch om seks te hebben met mij ! 

Jongeman: Ga naar huis, pa, je bent straalbezopen!” 
 
 
 

& 

DRIE 
 

Twee mannen zitten aan de bar. 
 

Man1: Vierentwintig jaar zijn mijn vrouw en ik gelukkig geweest. 

Man 2: En wat is er toen gebeurd ? 

Man 1: Toen hebben we mekaar ontmoet ! 
 

 

 

& 

VIER 
 

Man1: Ja, ik ben voor de derde keer weduwnaar geworden ! 

 
Man 2: De derde keer . Vertel, wat is er gebeurd ? 
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Man 1: Mijn eerste vrouw heeft giftige paddenstoelen gegeten en is gestorven. 

Man 2: Wat erg ! En uw tweede vrouw ? 

Man 1: Ja, het klinkt onwaarschijnlijk maar zij heeft ook giftige paddenstoelen 

gegeten en … ze was de pijp uit ! 

Man 2: Dat is inderdaad een heel apart toeval .. en euh .. uw derde vrouw ? 

Man 1: Die is van de trap gevallen !... 

Man 2: Gewoonweg gevallen ? 

Man 2: Ja, ik heb haar een beetje geholpen met eraf te vallen … ze wou niet van 

mijn paddenstoelen eten ! 
 

 

 

& 

VIJF 
 

Een man zit aan de bar voortdurend te huilen en te snikken. Er komt een andere klant naast 

hem zitten, bekijkt hem even en begint dan een gesprek. 

Man 1: Wat scheelt er jongen, waarom heb je zo’n verdriet ? 

Huilende man: Ach jongen, mijn vrouw is weggelopen ! 

Man 1: En wanneer is ze weggelopen ? 

Huilende man: Zo’n vijf jaar geleden ! 

Man 1: Wablief … vijf jaar geleden en gij zit daar nog altijd tranen met tuiten 

voor te huilen ?? 

 
Huilende man: Ah ja, ze is vanmorgen terug gekomen … 

 

& 



4 

 

 

ZES 

Twee oude(re) vrouwen zitten in een café aan een tafeltje met een koffietje voor zich, ze eten 

ook een speculoosje…Aan een tafeltje ernaast zit een oude(re)ma, hij leest de krant. 

Leontine: Om hem recht te krijgen, moet he hem nat maken… 

Francine: En om hem nat te maken moet ge er op zuigen … 

( spelen met speculoosje en koffie ) 
 

Leontine: Om hem te laten staan moet ge eraan likken.. 

Francine: En om hem erin te krijgen moet ge goed mikken en duwen .. 

Man: ( houdt de krant omlaag) Ja dames, een draad in een naald steken, kan aardig 

lastig zijn eh (lacht) 
 

& 

ZEVEN 
 

Twee oude dames zitten aan een tafeltje en ze praten over de veranderingen die er de laatste 

60 jaar zoals hebben plaatsgevonden… 

Angèle: Awel Germaine, wat vindt gij dat er de laatste 60 jaar heel hard 

veranderd is ? 

Germaine: Daar moet ik niet lang over nadenken zenne Angèle, dat is zonder 

twijfel mijnen huisdoktoor… 

Angèle: Wat zegde gij nu …uwen huisdoktoor ??? 

Germaine: Ja, toen ik 20 was moest ik mij helemaal uitkleden en op zijn 

onderzoekstafel gaan liggen, toen ik 40 was zei hij: “ Doe uw bloes uit en ga 

maar zitten en nu, nu dat ik 80 is het: “ Steek uw tong eens uit en blijf maar 

staan “…. 
 

& 
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ACHT 

Twee dames aan een tafeltje, ze drinken koffie 
 

Dame 1: Wel, Marie -Louise, ik heb een besluit genomen …ik wil scheiden van 

mijne man… 

Dame 2: Is’t echt Suzanne… en waarom ? 

Dame 1: Mijne man behandelt mij als een hond. 

Dame 2: Behandelt hij u dan zo slecht ? 

Dame 1: Neen ! 

Dame 2: Slaat hij u ? 

Dame 1: Maar neen … 

Dame 2: Wat is er dan ? 

Dame 1: Hij wil dat ik hem trouw ben !! 
 

 

 

 
 

& 

NEGEN 
 

Twee mannen zitten aan de toog. 
 

Man 1: Speelt gij nog altijd  toneel Julien ? 

Man 2: Neen Fons, dat is gedaan …finito ! 

Man 1: Gedaan ? Waarom ? Had ge geen goesting meer om te spelen ? 

Man 2: Ja wel, wreed veel goesting maar ik mag niet meer spelen ! 

Man 1: Hoe ge moogt niet meer spelen ? Van wie moogt gij niet meer spelen … 

van den dokter ? 

Man 2: Maar neen, den dokter heeft daar niets mee te zien. Ik mag niet meer 

meedoen van de regisseur … 
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Man 1: Wat is er dan gebeurd ? 

Man 2: Wel, in het laatste stuk dat we speelden… 

Man 1: Was dat niet dat stuk over dat schip dat met man en muis is vergaan ? .. 

Man 2: Ja, “De ramp met de driemaster” 

Man 1: Komaan, vertel, wat is er gebeurd ? 

Man 2: Ik speelde de rol van de kapitein en ik moest zeggen: “Ik heb jaren op 

mijn schip gesleten …” meer niet … 

Man 1: En omdat ge dat gezegd hebt moogt ge niet meer meespelen …? Wat 

voor flauwe kul is me dat … 

Man 2: Och, ik heb me missproken ….ik zei: “ Ik heb jaren op mijn slip 

gescheten …” 
 

& 

TIEN 
 

Een man en een vrouw zitten aan de toog . 
 

Vrouw: Weet je, ik zou graag heel snel willen afvallen. 

Man: Dat is heel simpel…schrijf u in voor de miss –verkiezingen ! 

Vrouw: Doe niet zo onnozel, war slaat dat nu weer op ?! 

Man: (lacht) Dan valt ge als eerste af ! … 
 

 

 

 

 

& 

ELF 
 

Twee oude dames zitten aan een tafeltje op café. 
 

Dame 1: Ouder worden, dat is toch niets anders dan pijn en ongemak eh . 
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Dame 2: Awel, ik vind van niet ! Ik voel mij net een pasgeboren baby !! 

Dame 1: Een pasgeboren baby ? Hoe zo ? 

Dame 1: Ik heb geen haar meer… geen tanden … en euh … ik denk dat ik nu in 

mijn broek aan ’t kakken ben …. 
 

& 

TWAALF 
 

Drie mannen zitten aan een tafeltje 

 

Man 1: Mijn vrouw keek voor ze zwanger werd naar de film 'De Tweeling' en 

prompt raakte ze zwanger van een tweeling." 

 
Man 2: Nou, dat herken ik wel, mijn vrouw las de drie musketiers en 9 maanden 

later werd onze drieling geboren. 

Man 3 verslikt zich in zijn bier vliegt naar de kapstok en duikt als een gek in zijn jas. 

 
Man 1: He, wat gebeurt er ? 

Man 2: "Waarom ben je ineens zo gehaast ? 

 
Man 3: Mijn vrouw is net weer zwanger en ze is vanmorgen begonnen met het 

boek “Ali Baba en de 40 rovers!" te lezen ….. 

 

 

& 


