
DAAR KOMEN DE BOKKEN 

Door Luc KERKHOFS 
 
(6 D & 8 H of 8D & 6H) 
 

Personages: 
 
GERARD : 40, Voorzitter, trainer. 
CHANTAL : 40, Zijn vrouw. 
SOFIE : 16, Zijn dochter. 
POL: 50, Klusjesman. 
BART : 18, Speler 
FELIX : 35, Speler. 
MARILOU : 30, Vrouw van Felix. 
NICO : 25, Speler. 
ROOSJE: 22, Vrouw van Nico. 
HARINGA : 45, Sponsor, visboer, Nederlander. 
TINNEKE : 30, Journaliste van de vrije radio. 
DESIRE : 50, Boer. 
JULIETTE : 45, Schepen van Sport. 
VELDWACHTER : 50, 
 
 

Decor: 
 
Een eenvoudige voetbalkantine uit nep-betonplaten. Twee tafels met stoelen 
staan links en rechts verspreid. Links vooraan; een deur die naar toilet, naar 
kleedkamers en naar berging leidt. Rechts vooraan; deur die naar het 
voetbalveld leidt. Fond centraal; toog met enkele barkrukjes. Centraal achter 
toog; deuropening naar keuken die afgeschermd wordt door slingers. Links 
en rechts kan men achter de toog. Verdeeld aan de muur; groepsfoto van de 
ploeg, kapstok, vogelpik, toneelaffiches, affiches met 'verkoop van 
bouwgronden', reclame van plaatselijke handelaars, etc. Men kan enkel naar 
de bierkelder langs keuken. In de berging staat de generator, grasmaaier, 
spullen om de kalklijnen te trekken, ballen, etc. De vierde muur vormt een 
groot geïmproviseerd raam waardoor men de wedstrijd vanuit de kantine kan 
volgen. Schuin vóór het doek en voor een deel in de zaal staat een trainers-
bankje (dug-out). Boven de trainersbank hangt een scorebord en een 
voetbalklok. 
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EERSTE BEDRIJF 
 
(ZATERDAGNAMIDDAG 14.00 u. Bestuursvergadering van FC DE 
BOKKEN. Felix staat aan de toog. Nico speelt vogelpik. Gerard staat achter 
toog. Vóór Felix staat een sigarenkistje op de toog. Felix drinkt z'n pint leeg) 
 

FELIX: (roept) Gerard...! Gerard, doe mijne pot nog eens vol en geef die 
vogelpikker ook iets! 
 
(Gerard op van keuken) 
 

FELIX: Allé Gerard, waar blijft mijn hoogie-boogie? 
GERARD: Rustig aan Felix. Seffens zijt ge al zat voor dat de vergadering begint! 
FELIX: (met de glimlach) Toch niet van die twee pintjes zeker! 
NICO: (kijkt op uurwerk) Hoe laat begon die vergadering? 
GERARD: Om twee uur. Maar daar zijn er hier bij 't bestuur die de klok nog niet 

kennen! (heeft ondertussen een pint getapt) Alstublieft Felix! Wat voor u 
Nico? 

NICO: (komt z'n glas leegdrinken) Voor mij een pintje. 
FELIX: Die Hollandse visboer is nooit op tijd! Die moet eens goed op z'n vingers 

getikt worden! 
NICO: Dat is juist! Schrijf dat eens op Gerard want anders wordt dat weer vergeten! 
GERARD: Gij zijt secretaris, hé Nico! 
FELIX: Dat is toch waar zeker! Dat is altijd dezelfde zever! (imiteert met Hollands 

accent) "Nou moet je es effe naar mij luisteren. Ik heb het hartstikke druk in 
mijn zaak hoor!" Zèg...! Ik heb thuis ook werk zalle! (heeft pint al half 
leeggedronken) 

BART: (op) Dag mannen! 
ALLEN: (ieder op z'n eigen manier) Dag Bart. 
NICO: (tikt op horloge, ad Bart) Zeg, weet gij hoe laat het is? 
BART: (verontschuldigt zich) Ja, ik weet het. Maar ik ben nog niet laatst, zie ik! 

Onze Hollander is er ook nog niet! 
NICO: Die heeft nog niet eens tijd om naar de bestuursvergadering te komen! Dan 

moet ge ook geen voetbalploeg willen sponsoren! 
FELIX: Watte...? Noemt gij dat sponsoren? Het enigste dat hij ooit gesponsord 

heeft dat zijn onze eerste voetbaltruikes! 
BART: En wat voor truikes dan nog! Na één keer wassen hingen ze al tot boven 

mijne navel! 
 
(Felix z'n pint is weer leeg. Hij zet ze klaar om opnieuw te vullen. Gerard 
weigert) 
 

FELIX: Geef den Bart ook eens iets! 
BART: Voor mij ne Stout, Gerard! Zeg, maar wat is er eigenlijk gaande omdat we al 

op ne zaterdagnamiddag moeten  
vergaderen? 

GERARD: (tapt) Ik zal dat seffens allemaal wel uitleggen. (presenteert pint) 
Alstublieft Bart! (stapt met z'n pint en een map met paperassen naar een 
tafeltje) Allé vooruit mannen, kom hier zitten! 
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(iedereen bekijkt Gerard verwonderd) 
 

GERARD: (vervolgt) Komaan mannekes, we gaan er aan beginnen hé! 
FELIX: Ik moet er al niet meer aan beginnen! (ad lege pint) Die van mij is al leeg! 
GERARD: (afkeurend) Gij kunt ook geen volle of geen lege pint zien staan! 
FELIX: Jamaar, blijf maar zitten zalle Gerard! Ik zal zelf wel eens tappen! (achter 

toog) Wil er nog iemand iets drinken? 
GERARD: (streng) Felix, als ge niet maakt dat ge hier aan tafel zit dan zal ik u 

seffens eens komen halen! 
 
(verwonderde blikken achter de rug van Gerard. Men zet zich bij hem aan 
tafel. Felix zet sigarenkistje op tafel) 
 

NICO: Gij doet zo gewichtig, Gerard? Wat is er gaande? 
GERARD: (ernstig) Mannen, dit is een heel belangrijke vergadering!  

 
(Gerard morst op z'n kleren en staat recht. Nico en Felix wrijven de kleren 
van Gerard droog. Als Nico even met z'n zakdoek op het kruis van Gerard 
dopt haalt deze zwaar uit) 
 

GERARD: Gaat het zo nogal daar beneden, ja? (zet zich en opent map) Ik heb zo 't 
een en 't ander opgeschreven! (leest) Beste bestuursleden, ge weet toch 
ook wel dat voetbalclub FC DE BOKKEN dit jaar haar tienja-..... (draait blad 
om en vervolgt).....-rig bestaan viert!  

FELIX: Is dat al tien jaar? 
NICO: Dat kan niet, Gerard! 
BART: Jawel mannen. Ze zijn begonnen toen ik in 't derde studiejaar zat. 
NICO: (opgewekt) Als dat waar is dan gaan we feesten! 
FELIX: (schudt met sigarenkistje. We horen enkel het gerammel van wat 

wisselgeld) Hoort ge dat? Daar kunt ge nog net een paar tuttefruttebollen 
mee draaien en dan is 't op! 

NICO: En hoe gaan we dat vieren, Gerard? 
FELIX: Zouden we niet gaan beginnen met nen tourneé generale? (wil al naar toog 

gaan) 
GERARD: (houdt hem tegen) Hier gij...! Rustig allemaal! We gaan dat seffens 

allemaal bespreken. Ik heb de dagorde van de vergadering opgemaakt! 
Luister...! Punt één: (leest maar niet zonder moeite) Viering van het 10-jarig 
bestaan van FC DE BOKKEN. Punt twee: Wat gaan we doen? Gaan we 
receptie geven? Wie gaan we uitnodigen? Punt drie: Hoe gaan we aan geld 
geraken?  

FELIX: Heel belangrijk! Goed gezien, Gerard! 
BART: Toch geen wafels gaan verkopen zeker? Den deze niet meer zalle! De 

laatste keer ben ik bijna gebeten door een hond! 
GERARD: Zwijg nu eens efkes! (vervolgt op papier) Gaan we een grote tombola 

geven? Of een zettersprijskamp inrichten? Of wat dan ook! Als 't maar geld 
opbrengt! Punt vier: We moeten een voetbaltornooi inrichten. Geen 
tornooike van Janneke en Mieke, neen! Een groot tornooi! Misschien wel 
den beker van de gemeente...! In elk geval, het moet iets speciaals worden! 



 4 

Voila mannen! Dat was 't! Nu weet ge in grote lijnen waar het over gaat! We 
gaan dat seffens punt voor punt bespreken! 

FELIX: Dan denk ik toch dat het beter is dat onze sponsor daar bij is! We moeten 
dringend nieuwe truikes hebben, zeker als dat tornooi er komt! 

GERARD: Dan moet 'm op tijd hier zijn! (kijkt op horloge) Het is ondertussen kwart 
na twee geworden en we hebben nog een afspraak met de reporter van 
radio ...! (plaatselijke radio gebruiken) Die kan elk moment hier zijn. 

NICO: Radio ...? Waarom? 
GERARD: Ge moet aan alles denken, Nico! 
BART: Een pluim voor de voorzitter! 
FELIX: En nen Hoegaarden voor de kassier! (wil weer naar toog) 
GERARD: (met strenge blik) Hier gij...! We gaan eerst dat interview doen voor de 

radio, dan kunnen we achteraf in één stuk verder vergaderen. 
 
(Pol op van het veld. Hij merkt dat iedereen bij een grote pint aan tafel zit. Hij 
droogt z'n bezweet gelaat en blijft onnozel staan kijken) 
 

POL: Gaat dat hier zo, ja? 
GERARD: (heeft wat medelijden) Pol, ge weet het bier staan hé! 
FELIX: Nu dat er toch getapt wordt..., (toont lege pint) Pol doe die van mij ook nog 

eens vol! 
POL: Ja ja, gij zijt schoon praters! Maar de Pol kan hier altijd allen zijne nestel 

afdraaien! 
NICO: En wat denkt ge dat wij hier aan 't doen zijn? 
POL: Nog nen boek kaarten en ge kunt beginnen! 
GERARD: Pol, gij zijt onze beste werker! Dat weet iedereen. Maar daar moet hier 

nog 't een en 't ander geregeld worden met die paperassen. Anders loopt de 
boel hier in 't honderd! 

POL: Dan moet ge dat maar eens gaan regelen daar op het veld in den hoek aan 
die ene cornervlag! Daar is wat te zien! Daar loopt het ook in 't honderd! 
(moedeloos) Ik weet niet meer wat ik moet aanvangen! En zo'n hopen zand! 
(wijst een meter hoog) En kweken...! Kweken...! Die kweken er nogal op los! 
Ik heb mijne rug nog niet gedraaid of ze zijn weeral bezig! 

FELIX: Daarom zijn het konijnen, hé Pol! 
POL: (drinkt) Jamaar, ik kan daar niet mee lachen! Ik zit ermee hé! En dat terwijl gij 

allemaal hier op uw lui kont zit! Ge moest verlegen zijn! (drinkt z'n pint leeg 
en af naar berging) 

NICO: De Pol heeft gelijk! Daar moet dringend iets aan gedaan worden! 
FELIX: We kunnen zó toch geen tornooi gaan geven, hé Gerard! 
BART: De spelers gaan nog verongelukken! 
POL: (op met spade) Ge kunt doen wat dat ge wilt, maar die nesten moeten eruit...! 

(stapt richting buitendeur en blijft in deuropening staan) Allé lamzakken, gaat 
maar eens op uw achterste poten staan en kom mij eens efkes helpen! 

NICO: Jamaar, moeten we daarvoor die vergadering zo maar stilleggen dan...? 
POL: (spottend) Ik kan die konijnen ook vragen of dat ze vandaag willen stoppen en 

of dat ze morgen willen verder doen als gij tijd hebt! (spoort aan) Allé Gerard! 
(af) 

GERARD: Kom mannen, we zullen eens mee gaan kijken! Dat is zo gebeurd! En 
dan zijn we van Pol z'n gezaag af! 
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NICO: Hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat nu mogelijk! 
 
(iedereen volgt Pol naar buiten. Enkel Bart blijft achter. Hij amuseert zich met 
de vogelpik. Terwijl hij de pijltjes gooit komt Sofie binnen van keuken. Ze 
merkt Bart, sluipt op haar tenen tot achter hem en houdt haar handen voor 
z'n ogen) 
 

BART: Sofie...? (keert zich om en ze omhelzen elkaar innig) 
SOFIE: (wringt zich los uit de armen van Bart) Niet te lang, Bart. Seffens komt onze 

Pa binnen! 
BART: Uwe Pa kan mij gestolen worden! Weet ge dat! Daarbij, GIJ zijt mijn lief en 

niet uwe Pa! Kom...! (wil haar weer kussen) 
SOFIE: Wacht efkes, Bart! 
BART: Ik heb al zo dikwijls moeten wachten! Wat is 't? Mag ik u nu nog kussen of 

niet? 
SOFIE: Ja, maar hier niet! Ge kent onze Pa! 
BART: Sofie, ik zou willen dat dat heimelijk gedoe nu eens eindelijk gedaan was! 
SOFIE: Nog een beetje geduld, Bart!  
BART: Hoelang nog, Sofie? Ge zegt dat al zes maanden! 
SOFIE: Jamaar, nu ga ik aan onze Pa toestemming vragen om met u te verkeren! 
BART: Dat moet ge aan zo iemand vragen! Ik ken zijn antwoord al! (imiteert 

Gerard) Snottebel, gij zijt nog niet droog achter uw oren...! 
SOFIE: Bart, hij is en hij blijft mijne Pa nog altijd! 
BART: Uwe Pa is ne steenezel! Hij denkt dat gij van porselein zijt zeker! Hij moet u 

maar onder een stolpke zetten dan is 'm content!  
SOFIE: Bart, zoiets moogt ge niet zeggen! 
BART: Ge zegt hem gewoon dat wij verliefd zijn op elkaar! Punt uit! Dat is toch heel 

normaal tussen jonge mensen, zou ik denken! 
SOFIE: Als onze Pa daar ook zo over dacht, dan waren er geen problemen! Maar 

dat is nu ene keer niet zo! Ik wil het juiste moment afwachten om hem dat te 
zeggen! Zo'n moment dat 'm in een goei bui is! 

BART: In een goei bui...? Uwe Pa...? Laat me niet lachen! Dan kunt ge nog lang 
wachten! 

SOFIE: En als ik niet van porselein ben, van wat dan wel? 
BART: (liefjes) Van chocolat...! Kom hier dat ik u laat smelten! (kust) 

 
(Ze horen beweging aan de buitendeur en schrikken) 
 

SOFIE: Kom...! 
 
(Sofie sleurt Bart mee achter de toog. Ze verstoppen zich. Haringa komt 
binnen) 
 

HARINGA: Hallo...! Niemand in de keet...?  
 
(Haringa haalt spray uit z'n binnenzak en spuit die over z'n lichaam. Hij drinkt 
vervolgens alle restjes bier leeg van de glazen die op tafel staan, spuit met 
een ander flesje nog wat spray in z'n mond. Bart en Sofie komen loeren 
vanachter de toog) 
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HARINGA: (roept naar de keuken) Hallo...? Hoii...? (roept dan naar berging) 

Niemand thuis? (gapt wat snoep mee vanachter toog en stopt dat in z'n 
zakken, vervolgens terug af) 
 
(Sofie en Bart komen tevoorschijn) 
 

SOFIE: (snuift enkele keren) Amaai..., dat ruikt nogal! 
BART: Vindt ge? Ik ruik u nogal wat liever! 
SOFIE: Hebt ge dat gezien? (gebaar sprayen) 
BART:  (imiteert met Hollands accent) Nou, die zal effe graag lekker ruiken! 
SOFIE: Hij is zeker bang dat ze zeggen dat 'm naar vis stinkt! 
BART: Is dat een reden om de lucht zo te verpesten? 
SOFIE: Och, ge kent 'm hé! Als ze altijd achter uwe rug moesten zeggen dat ge 

naar vis stinkt dan vindt gij dat op den duur ook vervelend. En 't is toch niet 
abnormaal dat ne visboer naar vis stinkt zeker! 

BART: Ik ruik toch liever chocolat! Ik zou u gaarne helemaal willen oppeuzelen, 
Sofieke! 
 
(Sofie en Bart stoeien speels) 
 

SOFIE: En waar zoudt ge dan beginnen, Bart? 
BART: (monstert figuur van Sofie) Ge kunt moeilijk een stuk chocolade middendoor 

bijten hé! 
SOFIE: Zoudt ge dat dan willen misschien? 
BART: Ik zou gaarne aan die twee nootjes daar willen beginnen! (wil haar weer 

kussen) 
SOFIE: Gij deugniet! (keert zich naar het raam) Zeg, houdt die mannen in de gaten 

hé! Als onze Pa ons hier zo moest zien staan dan kreeg 'm de stuipen, denk 
ik! 

BART: Weet u Ma al dat we verkering hebben? 
SOFIE: Ons Ma...? Maar Bart, die is nog erger! 
BART: Dat begrijp ik niet hé! Dat ze zoiets niet kunnen verdragen...! 
SOFIE: Ik ben nog maar 16, hé Bart. Vergeet dat niet! 
BART: Ik 18! En wat dan? Als twee jonge mensen elkander gaarne zien, dan kan 

niemand dat toch tegenhouden zeker! 
SOFIE: Maar ik studeer nog, Bart! 
BART: Ik toch ook!  
SOFIE: (blij) Nog een paar maanden en ge zijt elektrieker. (merkt nu door het raam 

dat de mannen richting kantine komen. Nog wat snelle kusjes. Sofie wil er 
vandoor gaan. Lief smekend) Zeg, komt anders naar 't kapelleke seffens! 

BART: Maar 't is een belangrijke vergadering! 
SOFIE: Och..., die vergaderingen van onze Pa die ken ik! Die duren meestal maar 

een kwartier! 
BART: Sofie, ik ben binnen vijf minuten aan 't kapelleke! 
SOFIE: Beloofd...? 
BART: Ja beloofd! 

 
(kusje op eigen vingers en vingers richting Sofie. Sofie af langs keuken. Bart 



 7 

veinst wat gymnastiekoefeningen in afwachting dat de heren binnenkomen) 
 

POL: (tot de rest) Hebt ge ze zien lopen! Dat waren meer dan twee nesten! Daar 
ben ik zeker van! 

NICO: Daar moet toch eens iets aan gedaan worden, hé Gerard! 
FELIX: Als daar ne speler met zijne voet in geraakt... die gaat erin tot hier! (wijst tot 

aan middel) 
HARINGA: Nou jongens, kunnen we er niet voor zorgen dat die beesten de een of 

andere ziekte krijgen? Mixamotose bijvoorbeeld! 
POL: Ja, dan krijgen ze zo'n dikke mottige kop als gij! 
HARINGA: Heb jij je jezelf al eens in de spiegel bekeken, balgehakt! 

 
(Pol gebaart van "de pot op" en gaat naar toog) 
 

GERARD: (staart naar Bart die oefeningen doet, tevreden) Zie hier eens mannen! 
Dat is tenminste ne sportman...! (klopje op schouders van Bart) 't Was beter 
dat de rest van de ploeg er ook zo over dacht! 

FELIX: Wij zijn al wat ouder, hé Gerard. 
GERARD: En dan hebt ge dat niet meer nodig zeker...? 
NICO: Als ge al weet hoe het moet, dat is toch ook al veel! 
BART: Gerard, moet ik nog hierblijven? Ik zou gaarne nog wat gaan trainen in de 

bossen om mijn conditie nog wat aan te scherpen! 
 
(Pol hangt een konijnepoot op de rug van Bart) 
 

GERARD: (tevreden) Als 't om de goei zaak is Bart, dan moogt ge van mij de 
vergadering verlaten! 

BART: Ge weet het, hé Gerard, voor de voetbal is niks mij te veel!  
 
(Bart voelt een konijnepoot op z'n rug en neemt hem weg. Pol gaat lopen. 
Bart erachter, grijpt Pol beet en steekt konijnepoot in z'n broek. Pol keelt als 
een varken en schudt de poot door z'n broekspijp naar beneden) 
 

BART: Pol, ge gaat het nooit afleren hé! 
POL: We mogen toch wel eens lachen zeker! 
BART: Saluut...! (af) 
GERARD: Als ik elf spelers had met ne moreel gelijk den Bart dan durfde ik wel 

tegen den Anderlecht spelen! Die Bart, dat is tenminste ne voetballer! 
HARINGA: Daar kunnen jullie nog veel van leren! Trainen moet er gedaan worden 

als je werkelijk iets wil bereiken! Trainen...! Geen bier meer in de keet! Geen 
potten pakken! Zo is het, voorzitter! (beetje gegeneerd nu) Euh..., excuseer 
voorzitter, een trappistje graag om mijn dorst te lessen. 
 
(Gerard gaat tappen voor Haringa) 
 

FELIX: Voor mij een pint van den Haring! 
HARINGA: Ja Felix, jij hebt meer keelgat dan kop! 
POL: (snuift in de lucht) Wat stinkt er hier zo? 

 



 8 

(alle ogen op Haringa gericht) 
 

POL: (draait rond Haringa) Zou dat kunnen dat goeie vis zo hard stinkt? (af naar 
berging) 
 
(Gerard zet trappist voor Haringa op tafel. Allen rond de tafel) 
 

GERARD: Waar waren we gebleven? 
FELIX: Gingen we een pintje drinken? 
GERARD: Nee...! 
NICO: Die reporter van radio... komt toch wel? Ze hebben u toch geen blaaskes 

wijsgemaakt, Gerard...? 
GERARD: Maar nee! Die is verleden week nog bij mij aan de deur geweest! 
NICO: En wat gaat ge allemaal vertellen, Gerard? 
GERARD: Hier se...! Ik heb de vragen al gekregen! 
HARINGA: Sorry voorzitter, maar zou het niet beter zijn wanneer ik effe het praatje 

voor de radio doe? Ja, zie je, de zaak is dat we op de radio goed moeten 
overkomen. Een goeie beurt maken, zeg maar. 

FELIX: Een goei beurt bij de vrouwen, ja! 
GERARD: Jamaar, ik ben hier toch de voorzitter! (voelt zich bijna gepasseerd, 

beetje gepikeerd) 
HARINGA: Natuurlijk voorzitter. Maar als sponsor meen ik toch ook te kunnen 

stellen dat... 
NICO: Ze gaan u niet verstaan met dat 'gejij en gejouw'! 
FELIX: (imiteert Haringa mimisch) En met dat Nederlands geouwehoer! 

 
(Haringa wil reageren maar Pol komt met veel tumult op van berging met 
een houten rek, een boormachine en een gereedschapkist die hij op de 
grond laat neerploffen) 
 

NICO: Wat gaat ge daarmee doen, Pol? 
POL: Die plank tegen de muur boren! Daar komt den Beker van ...... (naam 

gemeente) op! 
GERARD: Jamaar.... 
POL: (onderbreekt) Ge hebt juist zelf gezegd dat ge den Beker van .......... gaat 

inrichten! 
GERARD: Daar zijn we nog lang niet! Dat duurt nog bijna een half jaar! 
FELIX: Laat hem stillekes doen, Gerard. 
HARINGA: Zolang ie werkt en zijn mond maar houdt, doet ie lekker niks verkeerd. 

 
(Pol zal het rek tegen de muurwand gaan hangen. Meten, aftekenen, etc. 
Maar in zijn overloop reageert hij op Haringa) 
 

POL: (dreigt met boormachine) Pas op wat dat gij zegt, hé kaaskop! Of ik zal uwe 
kop eens vol gaten boren! En dan hebben we kaas met gaatjes! 

HARINGA: Vooruit voorzitter, we hebben geen zee van tijd om ons met dergelijke 
futiliteiten bezig te houden! 

NICO: Wat gaan we doen? Voortgaan met de vergadering of wachten op die 
reporter van radio ........? 
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GERARD: (maakt zich boos, luid) Als die reporter hier niet binnen de twee minuten 
is dan... (journaliste komt binnen met bandrecorder en micro, Gerard 
tempert en dan minder luid) ...dan kunnen we beginnen! (beleefd lachje naar 
Tinneke) 

TINNEKE: Goedemiddag heren. Het is toch hier dat ik moet zijn hé voor die 
reportage van FC DE BOKKEN? 

HARINGA: Maar natuurlijk juffrouw. Je bent op de juiste plaats. (neemt liefjes haar 
handjes vast) 

GERARD: (probeert ABN te spreken. Wil ook haar handje vastnemen maar merkt 
niet dat hij de hand van Haringa vastheeft) Jawel juffrouw van de radio! Gij 
zijt hier op de juiste plaats gebeland! (kust onbewust de hand van Haringa, 
tumult) Juffrouw van de radio, ik ben de voorzitter! 

TINNEKE: Ja ja, u ken ik al, maar wie zijn deze andere heren? 
GERARD: Dat is Haringa, onze sponsor. 
HARINGA: Dag schoonheid...! (kust haar hand) Ja, ik zorg ervoor dat het gehele 

voetbalteam hier vlot blijft draaien. Ik zorg voor de smeer, ahum..., begrijp je! 
POL: Voor smerige lucht, ja! 
HARINGA: (gebaar van geld) Geen sponsor, geen voetbal, weet je. En euh 

ahum..., naar mijn bescheiden mening heb ik reeds een aardige contributie 
geleverd, zeg maar! (nu even amicaler tot Gerard) Is het niet voorzitter? 

GERARD: (fluistert luid naar Haringa) Mouwveger! 
TINNEKE: Pardon, voorzitter. 
GERARD: Euh..., dat hij schoon kan praten. (even stilte, dan verder voorstellen) En 

dat is de Nico. 
NICO: Dag juffrouw. 
GERARD: En dat is de Felix hier. 
FELIX: Dag madam! 

 
(Ook Pol sluit zich aan om Tinneke een hand te drukken, maar Gerard stelt 
hem niet voor. Gerard merkt nu de uitgestoken hand van Pol en stelt hem 
dan toch maar voor) 
 

GERARD: En dat hier... dat is de Pol, onze terreinverzorger! 
POL: Dag mammazèl...! Ze zouden nogal ogen trekken als ze mij niet moesten 

hebben! Ik moet hier helemaal alles... 
 
(Pol wil z'n uitleg gaan doen, maar Gerard duwt hem met een kleine 
beweging opzij) 
 

GERARD: 't Is al goed, Pol! Brengt gij maar eens rap iets te drinken voor de 
juffrouw! 

FELIX: En voor ons ook! 
GERARD: (presenteert stoel) Zet u, juffrouw! 

 
(Pol haalt plechtig een bierviltje met pen achter toog, komt als een echte 
kelner terug bij Tinneke) 
 

POL: Wat mag het zijn, mammazèl...? 
TINNEKE: Een cola, meneer! 
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POL: (noteert traag) Eén cola! (0wil richting toog stappen) 
FELIX: En wij...? 
POL: Zuipt gij maar water van de kraan! (haalt een cola voor Tinneke) 
HARINGA: En waar denk je, zou de opname optimaal tot zijn recht kunnen komen, 

juffrouw? 
TINNEKE: oh, dat blijft gelijk. 

 
(allen rond de tafel. Als blijkt dat Tinneke de andere tafel neemt dan stormt 
iedereen naar daar toe) 
 

TINNEKE: Mag ik stilte graag tijdens de opname? 
HARINGA: Hoor je het, jongens? Hou 'm effe dicht terwijl ik mijn exposé geef. 
GERARD: (verbouwereerd, protest) Jamaar, zo heb... 
NICO: We zwijgen al, éh voorzitter! 
FELIX: Wij kunnen zwijgen als een graf! 
TINNEKE: Goed, dan gaan we nu starten! 
POL: (brengt de cola voor Tinneke) Alstublieft mammazèl...! 
TINNEKE: Dank u. (test in micro) Eén... twee... 
POL: (stoort) Heeft de mammazèl daar gaarne een rietje bij? 
TINNEKE: Nee, dank u! (test opnieuw) Eén... twee... 
POL: (stoort opnieuw) Of een ijsbloksken? 
TINNEKE: Nee, dank u! (in micro) Test, één... twee....! Test, één... twee...! 
POL: (onderbreekt weer) Ge moogt van uwe cola drinken, zalle mammazèl! 
TINNEKE: Ik ga eerst testen, mijnheer! 
POL: Ge moet die niet testen, dat is hele goeie want den brouwer heeft die gisteren 

nog maar juist gebracht! 
GERARD: (streng) Pol, is 't nu goed ja? 

 
(Reportage begint. Haringa en Pol zitten vrij dicht bij Gerard waardoor deze 
wat nerveus wordt en waarop Felix, Nico en Haringa met ironisch 
leedvermaak inspelen) 
 

HARINGA: Nou kijk Gerard, als ik jou was, had ik toch een mooi hemdje 
aangetrokken! 

NICO: En uw haar had ge ook wel eens mogen kammen! 
HARINGA: En een kleurrijk bijpassend dasje zou je ook schattig leuk gestaan 

hebben! 
POL: Gerard, zijn uw schoenen wel gekuist? 
GERARD: (duwt iedereen opzij) Maar mannen, hoe kan ik nu toch fatsoenlijk 

praten als ge hier rond mij staat te draaien en te zeveren? 
POL: Nu versta ik het ook! Hij staat er weeral gaarne alleen op! We tellen weer niet 

mee! Maar als 't om te werken is dan staat de Pol alleen! 
GERARD: Pol, is 't nu gedaan ja? 
TINNEKE: (in micro) Goedenavond beste sportliefhebbers. We zitten hier... 
POL: (onderbreekt) Goeieavond, zegt die! 't Is twee uur na de noen! 
HARINGA: (boos tot Pol) Sodemieter op man...! 
TINNEKE: (doet nogmaals een poging, in micro) Goedenavond beste 

sportliefhebbers. We zitten hier in de kantine van FC DE BOKKEN waar we 
dadelijk een gesprek zullen hebben met hun voorzitter, Gerard Van De Plas! 
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Dag mijnheer Van De Plas! 
GERARD: (tracht ABN te spreken, maar slaagt daar niet in) Dag juffrouw van de 

radio! Goedenavond beste kijkers! 
TINNEKE: Mijnheer Van De Plas, hoe.... 
GERARD: (onderbreekt) Zeg maar 'Gerard' zalle! 

 
(Pol werkt verder aan z'n rek. Bij tussenpozen zal hij gepast antwoorden 
tijdens volgend vraaggesprek) 
 

TINNEKE: Gerard, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Om zo maar een 
voetbalploeg uit de grond te stampen is er toch een beetje beginkapitaal 
nodig? 

GERARD: Kapitaal...? Nee nee, juffrouw van de radio. Wij zijn zeker geen 
kapitalisten! Wij zijn maar gewoon mensen die met hun twee voeten op de 
grond blijven staan! We promberen alles op te lossen met wat gezond 
verstand en met hard te werken! Tien jaar geleden hebben we met enkele 
mannen de koppen... (verbetert) ...de hoofden bij elkander gestoken en we 
hebben iets uitgespeculteerd waar iets aan te verdienen was! 

TINNEKE: En wat was dat dan? 
GERARD: Wel, gij zult daar misschien mee lachen juffrouw van de radio, maar we 

hebben wat groenten uit onzen hof gehaald en die per Amerikaans opbod 
verkocht! 

TINNEKE: En welke groenten verkochten jullie zo al? 
GERARD: Daar waren onderandere bloemkolen bij, rode kolen, (met meer en meer 

vuur) witte kolen, krulkrolen, savooi..., eu... -kolen, zelfs Chinese kolen... 
POL: (is dichterbij gekomen met boormachine in de hand, vervolgt)... en mijn 

spruitjes! 
 
(Haringa maakt handgebaar naar Pol dat hij moet zwijgen) 
 

TINNEKE: En hoe bent u aan de naam "FC DE BOKKEN" gekomen? 
GERARD: Wij hebben nogal een harde kop, juffrouw van de radio! Wij zijn geen 

lammerkes, nee nee! Wij laten ons zomaar niet naar de slachtbank leiden! 
POL: Wij zijn "bokken"! 
HARINGA: (maakt driftig gebaar naar Pol) Hou toch eens effe je kop, man! (tot 

Tinneke) Euh sorry juffrouw, maar hij zit er altijd tussen hé! 
TINNEKE: U hebt hier wel een prachtig voetbalveld. Hoe bent u daar aangeraakt? 
GERARD: (overdreven dicht bij cassette) Dat was hier vroeger een stuk zeer 

slechte bosgrond, juffrouw! We hebben er met veel helpende handen een 
voetbalsjotveld kunnen van maken! 

POL: En ik zorg al 10 jaar dat alles in orde blijft! (fier) Ons voetbalveld dat mag 
gezien worden! 

TINNEKE: (kijkt rond) En u hebt hier ook alle nutsvoorzieningen, merk ik? 
GERARD: Wablieft...? 
TINNEKE: (herhaalt) Nutsvoorzieningen...? 
GERARD: Oh, moet u nootjes hebben...! (teken naar Pol) 

 
(Pol gaat achter toog een potje met nootjes vullen) 
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HARINGA: Nou Gerard, de juffrouw wil weten of we hier ook water- en 
elektriciteitsdistributie hebben! 

GERARD: (gebaar van zwijgen en dan tot Tinneke) Nee juffrouw van de radio! Voor 
het water hebben we een put geslaagd. En den elentric... (herstelt fout, 
maar) den elektrieksiteit maken we zelf met een oude dieselmotor. Die staat 
hierachter in ons bergkot...! 

TINNEKE: En wat zijn uw voornaamste financiële bronnen? 
GERARD: Wat voor bronnen...? 
TINNEKE: Wel ja, zijn de opbrengsten van de kantine voldoende om zo'n 

voetbalploeg draaiende te houden? 
GERARD: Nee juffrouw van de radio. Dat staat hier allemaal goed vastgenageld 

hoor! 
TINNEKE: Wordt uw ploeg ook gesponsord door een of andere firma? 
HARINGA: Nou zeg! Tien jaar geleden heb ik de eerste shirts geschonken! 

Helemaal gratis hoor! Van vishandel "Haringa"! 
FELIX: Ja, en nu gaat hij ons weer een nieuw stel truikes bezorgen. 
HARINGA: (zit met handen aan Tinneke, kan niet anders dan toestemmen) Euh ja, 

vanzelfsprekend. 
NICO: Ge ziet, 't Is wel een Hollander, maar 't is er ene met een groot hart! 
POL: (vervolgt, ad handen van Haringa) En grote handen! 

 
(Haringa voelt zich betrapt. Pol zet potje met nootjes voor Tinneke op tafel) 
 

TINNEKE: Gerard, uw ploeg heeft het ver gebracht. Eigenlijk bent u begonnen met 
niets! 

GERARD: Dat klopt juffrouw van de radio! Met nikske...! (verbetert) Allé, met niets! 
POL: Da's niet veel hé! Dat kunt ge nog niet vasthouden! 
TINNEKE: (sluit af) Ziezo beste sportliefhebbers, dat was dan een korte impressie 

vanuit de kantine van FC DE BOKKEN! (zet bandrecorder uit) 
FELIX: Madame, zou dat niet mogelijk zijn om een plaatje te draaien voor mijn 

moeder? Die verjaart morgen! 
TINNEKE: Dan belt ge best rechtstreeks naar de studio! (pakt in) Zo heren, dat was 

het dan! Ik wens de ploeg nog veel succes en misschien tot een volgende 
keer. 

HARINGA: (veert recht en houdt deur open, handje kussen) Bedankt juffrouw en 
nog veel succes met de radio. Doei! 

GERARD: Goedendag juffrouw! 
POL: (salueert met hand) Dag mammazèl! 

 
(Tinneke af. Ze wordt nog door iedereen nagegroet bij de deur) 
 

HARINGA: Nou jongens, is me dat een lekkere brok zeg! 
GERARD: Allé mannen, dat zit er ook weeral op! Nu kunnen we doorgaan met 

onze vergadering. 
FELIX: Dat was zo rap gedaan! 
NICO: Dat vond ik nu ook se! 
POL: Ze heeft niet eens van hare cola gedronken, de tuttebel! Dan zal ik 'm zelf 

maar uitdrinken zeker. (drinkt) 
HARINGA: Pol, jij vieze gozer! 
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GERARD: We gaan voort met ons vergadering! Stilte! Punt één: ....  
 
(Pol trekt de aandacht door een luide boer te laten)  
 

GERARD: (vervolg) De viering van... 
 
(Pol begint onder luid rumoer een gat in de muur te boren) 
 

GERARD: (roept) Zèg Pol, kunt ge daar niet efkes mee wachten tot de vergadering 
gedaan is? 

POL: Jamaar, en dat rek dan? 
NICO: Doe dat straks maar! 
HARINGA: Wie heeft jou überhaupt de opdracht gegeven om dat rek net hier op te 

hangen? 
POL: Sinterklaas...! 
GERARD: (doet een nieuwe poging) Punt één: De viering van ons 10-jarig bestaan! 

Wat gaan we doen? 
FELIX: Dat weet ik niet, maar dat moet iets groot zijn zodat de gazetten er vol van 

staan! 
GERARD: Gaan we een receptie geven? 
NICO: Dat is veel te stijf! Dat is voor chique volk! 
FELIX: Weet ge wat we beter kunnen doen? We geven een gratis vat! 
GERARD: Voor wie? 
NICO: Voor de spelers natuurlijk! 
GERARD: Die drinken al genoeg, hier aan den toog. 
HARINGA: Nou, vind ik persoonlijk een receptie toch een ietsiepietsie meer stijl 

hebben! We zijn misschien maar een gewoon ploegie maar daarom mogen 
wij toch ook wel eens keurig uitpakken naar de buitenwereld toe! (vinger in 
de lucht, snoevend) Public relations, that's it! 

POL: Gij se Jan m'n voeten dat ge daar zit...! 
HARINGA: En wat heb je nou aan een ton bier behalve dronkemansgelul? Wat heb 

je d'r an? Nee, naar mijn bescheiden mening moeten we naar buiten treden. 
Prestige...! Nou, begrijpen jullie dat niet? 

FELIX: (imiteert Hollands accent) Nee, dat begrijpen wij niet! 
GERARD: En wie gaan we dan uitnodigen? 
HARINGA: Iedereen! We moeten toch bekend worden! 
NICO: We zijn zo ook al bekend! ... Ge ziet wel. De radio komt nu al interviews 

afnemen! 
GERARD: Dat heeft ons wel 500 ballen gekost! 
FELIX: (verlangt verantwoording) gerard...! (schudt met sigarenkistje) 
GERARD: Zijt maar gerust, Felix. Ik heb die wel uit m'n eigen zak betaalt! 

 
(Boer Desiré stoot kwaad binnen) 
 

GERARD: Allé wat nu weer...? 
DESIRE: (boos) Paljassen...! Dat moet gaan gedaan zijn hé! 
GERARD: Wat scheelt er, Desiré? 
DESIRE: Ik heb er niks op tegen dat ge hier tegen nen bal loopt te stampen. Zot 

zijn dat doet niet zeer, maar... 
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FELIX: (onderbreekt) Luister eens, boerke...! 
DESIRE: (vervolgt luider) Ge moet van mijn veld afblijven of ge gaat iets 

meemaken!!! (rood van woede) 
GERARD: Jamaar....! 
DESIRE: Ik heb 14 dagen geleden maïs gezaaid en... 
POL: (onderbreekt lachend) En hij staat er al op zeker? 
DESIRE: Gij moet mij niet uitlachen, hé paljaske! (tegen allen) Gij zijt nog erger dan 

klein jong! Hebt gij dan geen verstand? Ge loopt al die jonge plantjes kapot 
met uw lompe voeten! 

POL: (lachend) Het zullen de konijnen wel geweest zijn! 
DESIRE: (grijpt Pol vast, tilt hem op en zet hem op toog) En nu gaat gij zwijgen, hé 

lulleman! (terug tot de anderen) Konijnen...? (kijkt om en merkt dat Pol van 
toog wil maar Pol klimt er vliegensvlug terug op) Konijnen met 
voetbalschoenen aan zeker...! (kijkt weer om naar Pol die weer van de toog 
wil komen, dan dreigend naar Pol, grijpt hem bij de keel) 

HARINGA: (achter de rug van Desiré) We moeten die schade vergoeden hoor! 
FELIX: (schudt met sigarenkistje) Met wat...? Met potscherven zeker? 
HARINGA: (ad Felix) We motten die landbouwer aan onze kant krijgen! Als we een 

tornooi organiseren dan kunnen we dat grote weiland van boer Desiré best 
gebruiken als parking! 

GERARD: Goed gezien, Haringa! Ge hebt gelijk! (slijmend tot Desiré) We gaan 
daar geen ambras over maken, hé Desiré! 

HARINGA: Natuurlijk niet. We kunnen dat beter uitpraten bij een pilsje! 
 
(Gerard tapt een pint voor Desiré) 
 

DESIRE: Daar valt niet over te praten! Ik heb een hoop schade en dat MOET 
vergoed worden! 

GERARD: (tot Desiré) Hier drink maar eens. 
DESIRE: Hoe kunt ge nu drinken met zo'n paljas op den toog! (tot Pol) Dààr zitten 

gij, op de tafel! 
 
(Pol wipt van toog en gaat met veel schrik op de tafel zitten) 
 

HARINGA: Hoeveel had jij gedacht, Desiré? Is 500 frank genoeg? 
DESIRE: (drinkt) Wat hebt ge tegenwoordig nog voor 500 fr? 
GERARD: (vertrouwelijk) Desiré, ik zou u iets willen vragen! Binnen een paar 

maanden geven we hier een groot voetbaltornooi en daar zal heel wat volk 
op af komen! Maar ge weet juist zo goed als wij dat hier in die smalle straat 
geen plaats is om auto's te parkeren!  

HARINGA: Wanneer we dan voor één dag jouw weiland in bruikleen kregen om als 
parking te gebruiken! Uiteraard, voor wat hoort wat, snap je! (gebaar van 
geld) 

GERARD: (tapt nog een pint voor Desiré) Drink nog maar eens uit, Desiré! 
HARINGA: Kom Desiré, ouwe rukker, wat is jouw prijs? (zeer amicaal) 
DESIRE: 1.000 frank! 
HARINGA: We gooien het op een akkoordje! 1.000 frank voor de parking en 1.000 

frank voor de geleden schade aan jouw maïs! Akkoord? (open hand) 
DESIRE: (slaat toe) Verkocht! 
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GERARD: Ja, we zitten op 't moment maar slecht bij kas, maar we zullen zó 
afspreken; gij komt uw 2.000 frank halen op ons voetbaltornooi! 
Afgesproken! (schouderklopje) 
 
(Pol is ondertussen stilletjes achter de rug van Desiré geslopen, hangt bij 
hem een konijnepoot op de rug en dan vliegensvlug weer op de tafel) 
 

DESIRE: Afgesproken! (drinkt pint leeg) Allé Saluut dan want mijn koeien wachten 
niet! (af) 

POL: (komt van de tafel en roept hem nog na) Saluut en de wind vanachter! (tot de 
aanwezigen) Die heeft sjans gehad se...! 

FELIX: Gratis steendood! En ik dood van dorst! 
HARINGA: Voorzitter, gaan we nu nog starten met de vergadering, ja? Ik heb thuis 

nog een hele klus te klaren hoor. 
NICO: (tegen Felix) Hij moet zijne vis nog gaan kuisen! 

 
(Allen, behalve Pol, weer rond de tafel) 
 

GERARD: (vervolgt) Punt twee: Hoe gaan we aan geld geraken? 
FELIX: Dat werd tijd! Mannen, ons kas is bijna leeg! En nu komt daar nog 2.000 

frank poef bij! (boze blik naar Gerard) Ik zeg het maar hé! 
POL: Als den Haring zo niet op zijn geld zit dan is dat zo opgelost! 
HARINGA: (vliegt recht) Wat heb jij aan te merken op mijn persoon, kerel? 
POL: Voor u ga ik niet op den toog zitten, hé Kaasbol! 
GERARD: Kom Pol, we hebben genoeg gezeverd. Geven we misschien ne 

zettersprijskamp? 
FELIX: In de parochiezaal? 
GERARD: Ja, waar anders! 
NICO: Bah, ne zettersprijskamp zegt mij niet zoveel. 
HARINGA: Kunnen we niks origineels bedenken? 
POL: Gij zeker niet! Gij zijt al origineel. 
GERARD: Mannen, 't is eender wat dat we gaan doen als het maar geld opbrengt! 

 
(Veldwachter komt gewichtig binnen. Haringa wendt zich tot hem) 
 

HARINGA: Dag meneer de veldwachter! 
VELDWACHTER: Goedemiddag heren. Ik heb juist met boer Desiré gesproken! 

Het wordt hoogtijd dat ge van die man z'n veld afblijft! Als ik van u was dan 
zou ik daar een hele hoge draad naast dat veld spannen dan was dat 
probleem opgelost! 

POL: En gaat gij dat dan betalen? 
VELDWACHTER: (richt vinger dreigend naar Pol) En gij..., gij gaat die konijnen 

gerust laten, hé ventje! Of ik ga u een proceske aan de hand doen! En dat 
kunt gij betalen! Hebt ge dat verstaan! 

POL: (kordaat) Die konijnen moeten van ons veld blijven! 
VELDWACHTER: (rondkijkend) Ge hebt hier eigenlijk een schoon voetbalveld en 

een prachtige kantine! (heeft dorst) Zeg, tussen haakjes, hoe zit het met die 
tapvergunning? Uw plafond was toch te laag! Of is dat ondertussen al om-
hoog gebracht? 
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GERARD: Nee Veldwachter, het plafond is niet omhoog gebracht, maar... 
POL: (vervolgt) We hebben de vloer laten zakken! 
HARINGA: Meneer de Veldwachter, we zouden met jou eens ernstig onder vier 

ogen moeten praten over die weg naar ons terrein! 
FELIX: Ja, dat vind ik ook! Leg dat maar eens goed uit. 
NICO: Ons veld moet goed bereikbaar zijn! Ook per auto! 
VELDWACHTER: Wat willen de heren daarmee zeggen? 
HARINGA: Aan het begin van dit straatje staat een verkeersbord "VERBODEN 

INRIT VOOR AUTO'S EN MOTO'S, uitgezonderd landbouwgebruik"! 
POL: Moeten wij misschien met den tractor naar hier komen? 
GERARD: Eigenlijk mogen we dus niet met den auto tot hier rijden. 
VELDWACHTER: Ahaa..., ge weet het dan toch. En dat heb ik altijd al door de 

vingers gezien! Ge ziet dat ik nog niet zo contrair ben, hé mannen! 
GERARD: Inderdaad Veldwachter, maar zou het niet mogelijk zijn om dat bord te 

verplaatsen tot net voorbij de oprit naar ons terrein! 
VELDWACHTER: Jamaar mannekes, zo gemakkelijk gaat dat allemaal niet zalle! 

Weet ge wie daar allemaal zijne zegen moet over geven? (somt op) De 
commissaris, de verkeerscommissie, de milieuraad, de socio-culturele raad, 
het schepencollege, de gemeenteraad, het provinciebestuur en ahaa... IK! 

GERARD: Nog een pintje voor de Veldwachter zeker? 
VELDWACHTER: (al iets milder) Ik zal al mijn persoonlijke invloed aanwenden, 

maar... ik zeg het u; het zal niet gemakkelijk zijn want we zitten hier in een 
groen zone! (grijpt pint) Ik zeg het nog eens; ik zal zien wat ik kan doen! 
Maar laat nu alstublieft boer Desiré gerust! (drinkt) 

POL: Wij laten die gerust! Maar hij laat ons niet gerust! 
GERARD: Wij hebben met den Desiré afgesproken dat die schade zal vergoed 

worden! Dat is in orde! En gij denkt eens aan die verkeersplaat?  
HARINGA: Je begrijpt toch wel, meneer de Veldwachter, als we hier een heus voet-

baltornooi organiseren, de beker van de gemeente ...... bijvoorbeeld, dan 
moeten de supporters toch tot hier kunnen geraken. 

GERARD: We kunnen ze toch niet zo ver te voet laten lopen! 
VELDWACHTER: Ik doe mijn uiterste best. En nu moet ik echt gaan! Nog ne 

goedendag samen! (stapt richting buitendeur. We merken dat er een konij-
nepoot op z'n rug is geprikt) 

POL: Hebt ge alles, veldwachter? 
VELDWACHTER: Hoe...? Ge speelt toch niet met mijn voeten hé! 
POL: Dan zou ik nooit durven! 
VELDWACHTER: En ge weet het hé! Laat de konijnen gerust of ge krijgt met mij te 

doen hé! 
POL: Ik zal een stukske voor u bewaren! 
VELDWACHTER: Gij blijft niet lachen, maatje...! (af) 
GERARD: En nu... terug vergadering! En als er nu nog ene komt storen die smijt ik 

met m'n eigen handen in den bierkelder! Waar waren we gebleven? Punt 
Drie: Hoe gaan we aan geld geraken? 

FELIX: Verschuif dat maar naar achter, Gerard! Want dat zal moeilijk zijn als ze hier 
allemaal gratis komen zuipen! 

NICO: Okee! Punt Vier! 
GERARD: Okee, we gaan een voetbaltornooi inrichten! Den beker van .....! (naam 

van gemeente) 
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POL: Dat zou ik niet doen, hé Gerard! Ge weet niet wat dat ge allemaal op uwe nek 
haalt! Ze gaan heel ons kantine afbreken!  

HARINGA: Ik zou durven voorstellen dat... 
POL: (onderbreekt) Wat kent gij daarvan, se Hollander van 't achtste knoopsgat? 

(geeft stootje) 
HARINGA: Voorzitter, ik sta erop dat Pol onmiddellijk de vergadering verlaat! 
POL: Watte...? Zonder mij zijn ze hier niks! 
HARINGA: Voorzitter, Pol is niet bij het bestuur! Ik protesteer met klem tegen zijn 

aanwezigheid! 
POL: Pol is alleen maar goed om te werken terwijl de heren van 't bestuur achter 

een grote pint zitten! 
HARINGA: Ik eis dat Pol nú deze vergadering verlaat of ik hou het zelf voor 

bekeken! 
POL: Ah ja! 
NICO: Sorry Pol, maar 't is hier alleen vergadering voor de mensen van 't bestuur! 
FELIX: Ge hebt trouwens de kans gekregen om kassier te worden, maar ge wilde 

niet! 
POL: Omdat er bij waren die mij niet betrouwden! 
GERARD: Pol, is 't gras al afgedaan? 
POL: Nee, daar heb ik nog geen tijd voor gehad! 
GERARD: (kordaat) Pol, ga het gras dan nu maar afdoen! 
POL: Gerard, ik... 
GERARD: (onderbreekt) Ik weet het, Pol! Maar bestuur is bestuur! Ik kan daar ook 

niks aan veranderen! 
POL: Wel..., dan ga ik het gras afdoen se...! (gebaar van 'de pot op' naar Haringa 

en dan af naar berging) 
HARINGA: (boos) Wat...? Heb je nou ooit van je leven...? (roept nog na) Jij mis-

kleun die je bent...! 
GERARD: Voor de laatste keer: Welk tornooi gaan we inrichten? Als den Beker van 

....... niet goed is! Wat dan wel? 
 
(we horen geluid van fietsbellen op de achtergrond) 
 

GERARD: Wat is dat nu weer? 
NICO: Dat zijn ons vrouwen die een toerke gaan doen zijn met de fiets! 

 
(Haringa onmiddellijk recht, gebruikt vlug weer spray, Gerard laat zich 
moedeloos op z'n stoel vallen als Chantal met Sofie, Marilou en Roosje 
binnenkomen. Niet allemaal tegelijk zodat Haringa hen kan begroeten. 
Marilou draagt een witte blouse. Chantal duwt een teneergeslagen Sofie 
voor zich uit, richting Gerard) 
 

HARINGA: (naar deur toe en charmeren) Hier m'n Roosje zie. 
ROOSJE: Dag meneer Haringa. 
HARINGA: En ons Mariloutje, m'n toetje! 
FELIX: (snel tussengooien) 't Is precies paaitijd voor den haring! 
MARILOU: Dag Haringa. 
HARINGA: Ah Chantalleke, mijn kind. (merkt nu een norse Chantal met Sofie. 

Chantal loopt Haringa straal voorbij) 
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CHANTAL: Gerard, kom eens hier! Wat zijt gij aan 't doen? 
GERARD: Aan 't vergaderen! Waarom? 
CHANTAL: Ge kunt beter uw dochter in de gaten houden want ze stond te vrijen 

met één van uw sjotters aan 't kapelleke! 
GERARD: (komt terug tot leven) Watte...? 
CHANTAL: Ze stond te kussen...! 
GERARD: Kussen...? 
SOFIE: Ik stond gewoon met iemand te praten! Noemt gij dat kussen? 
CHANTAL: Nee zeker! Wat zal 't anders geweest zijn? Of denkt ge misschien dat ik 

niet weet wat dat kussen is? 
GERARD: (boos) Sofie...! Gij zijt nog niet droog achter uw oren! Gij zijt nog maar 16 

jaar! Weet ge dat?  
SOFIE: (verbetert) Al 16 jaar en 4 maanden! 
GERARD: Ge weet zeker niet waar dat ge mee bezig zijt? Of zijt ge vergeten dat ge 

nog twee jaar moet studeren! Waar zult ge dat nog zien? Nog maar 16 jaar 
en al staan te vrijen gelijk ne grote! Voor straf drie weekends thuisblijven...! 

FELIX: Kunnen we nu misschien verder vergaderen? 
GERARD: Felix zwijg...! 
SOFIE: Maar ik zie hem gaarne, Pa! 
GERARD: Gaarne zien..., gaarne zien....! En dan nog een van mijn spelers...! (ad 

Chantal) Wie was 't? Joske zeker? Of den Hans? 
CHANTAL: Nee, den Bart...! 
GERARD: Watte...? Den Bart...? Dat kan niet want den Bart is gaan trainen in de 

bossen...! (zijn frank valt) Dat dat kieke wacht...! 
NICO: Een schoon training, moet ik zeggen! Tien keer rond het kapelleke lopen en 

dan het Lieve Vrouwe aanbidden? 
FELIX: Zo zou ik ook wel willen gaan trainen! 
MARILOU: Dat moet gij zeggen! Ge kust thuis nog niet eens! 
ROOSJE: Zeg, krijgen wij hier nog iets te drinken want ik heb grote dorst! 
GERARD: Dat moet hier eerst uitgepraat worden! 
MARILOU: (bemiddelt) Gij zijt toch ook jong geweest zeker, Gerard! 
SOFIE: Onze Pa niet! Die is volwassen geboren! Wist ge dat niet? 
GERARD: En zwijg, snotneus! Of ik geef u een lap rond uw oren zodat ge nooit 

meer kunt kussen! 
 
(Sofie begint te wenen) 
 

GERARD: (dichter bij Sofie, wordt nerveus) Heeft hij nog iets anders gedaan dan 
kussen? 

SOFIE: Ja! 
CHANTAL: (bijna hysterisch) Oooh...! 
GERARD: Watte...? Toch niet...? 
CHANTAL: En dan nog bij 't kapelleke...? (maakt kruisteken) Jezus Maria Jozef! 

Dat is heiligschennis! 
GERARD: Heeft hij aan u zitten prutsen, ja of nee? Kom zeg het! 
SOFIE: (kort, geveinsd, kwaad) Ja! 
CHANTAL: Oh...! En heeft hij iets gebruikt? 
SOFIE: (kort en droog) Zijn handen! 
GERARD: Oh...! De smeerlap! Wat heeft hij gedaan...? 
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SOFIE: (kort, droog en triomfantelijk) Hij... hij heeft de nestels van mijn schoenen 
dichtgebonden! 

NICO: Amaai..., den Bart kennende! 
FELIX: Ik denk dat 'm eerder iets anders zal losbinden! 

 
(Sofie wil wenend naar buiten lopen, maar Gerard houdt haar tegen) 
 

GERARD: Waar gaat ge naartoe? 
SOFIE: Naar huis! Ik wil u niet meer zien! (wenend) Wacht maar tot ik achttien ben! 
GERARD: Watte...? Gij se snotneus...! Maak dat ge naar huis zijt! 

 
(Sofie wenend af, slaat deur achter haar dicht) 
 

CHANTAL: Die jeugd...! Verschrikkelijk! 
ROOSJE: Gelukkig dat ge maar één dochter hebt, Chantal!  
MARILOU: Wat zoudt ge doen moest ge er zo een stuk of zeven hebben? 
FELIX: Dat doet de Gerard café 'De veertien billekes' open! 
MARILOU: (snuift in de lucht) Wat stinkt hier...? De reuk staat weer goedkoop 

zeker? (heeft last aan zitvlak) 
ROOSJE: Dat Drie-Provincieënpad (plaatselijke fietsroute gebruiken) is langer dan 

ik dacht! 
MARILOU: Chantal, breng mij eens een kussen! M'n achterste doet zeer van op de 

zadel van mijne fiets te zitten!  
HARINGA: Zal ik die bipsen van jou een keertje lekker masseren? 
CHANTAL: Zeg, dat is hier geen Oosters bordeel, hé Haringa! 
MARILOU: Felix, ge moet de ketting van mijne fiets eens smeren! Hoe dikwijls heb 

ik dat nu al gezegd? 
FELIX: Daar zal ik tijd voor hebben zeker! 
MARILOU: Ge hebt toch tijd om pinten te pakken! 
ROOSJE: Zeg Nico, mijn verzet is kapot! De grote vitesse marcheert niet maar! 
NICO: Jamaar, dat is nog maar pas gemaakt Roosje!  
ROOSJE: Ik kan er ook niet aan doen! 't Is kapot! 
CHANTAL: Gerard, en wanneer zet ge mijn zadel nu eens eindelijk vast? Elke keer 

als ik omkijk dan draait mijne zadel mee! 
GERARD: Ge moet niet omkijken als ge met de fiets rijdt! 
CHANTAL: En wanneer pompt ge mijn banden nu eens eindelijk op? 
GERARD: Chantal, moet ik daar nu op antwoorden? We zitten hier midden in een 

belangrijke vergadering. 
FELIX: Dat rijdt ene keer weg met de fiets en dan blijkt er niks in orde! Weet ge wat 

ik zal doen? Ik zal voor uwe Nieuwjaar nen bulldozer kopen, Marilou. Zijt ge 
dan content? 

MARILOU: Koop dan ineens maar een auto voor mij! Een kleintje! Ik ben met 
weinig content! (nu met dubbelzinnigheid in de stem) Eh Felix...? 

FELIX: (verstaat het niet) Met mijn preeke zeker! Dat zal nogal gaan! 
NICO: En ik zal voor ons Roosje een trottinet kopen. Daar kan ze niks aan kapot 

doen behalve de banden! 
GERARD: Dan koop ik voor ons Chantal een tractor. Daar kan alles (groot 

achterwerk gebarend) fatsoenlijk op! 
CHANTAL: Kijk maar naar uw eigen, halve slag dat ge daar staat! 
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HARINGA: De dames zouden best ook een goede sponsor zoeken die je 
oerdegelijk materiaal kan bezorgen. 

MARILOU: Zeg, krijgen wij hier nog iets te drinken, of hoe zit dat? 
ROOSJE: Ja, hoe kan er geld in kas komen als ge de mensen met dorst laat 

zitten? 
FELIX: Dat vind ik ook, Roosje! (houdt z'n lege pint ondersteboven) 
CHANTAL: Gerard, tap gij eens!  
GERARD: Maar Chantal...! 
CHANTAL: Ik ben ook moe, Gerard! 
GERARD: Chantal, laat ons nu eens efkes gerust hier. Van deze vergadering hangt 

de toekomst van de ploeg vanaf! 
ROOSJE: Is 't zo serieus? 
NICO: Ja, 't is serieus. 
CHANTAL: Ik zal weeral maar toegeven hé! 
HARINGA: Chantalleke is een verstandig vrouwtje! 

 
(Chantal achter toog en tapt, Haringa achter Chantal aan en wil haar een 
klopje op haar achterwerk geven. Chantal trekt haar kontje weg) 
 

MARILOU: (heeft het gezien, tot Haringa) Gij zoekt dat verstand anders wel laag! 
 

CHANTAL: Wat wilt ge drinken, dames? 
MARILOU: Voor mij ne babycham! 
ROOSJE: Voor mij ne water. 
CHANTAL: Gerard, babycham halen! 
GERARD: 't Is niet waar hé...! 
CHANTAL: Gerard...!!! 
GERARD: Kunt ge dat nu zelf niet? 
CHANTAL: Gerard!!! 

 
(Gerard met tegenzin af naar keuken, Felix tapt snel voor de heren) 
 

CHANTAL: Horens krijgt ge van die venten? Waarom dat ze die geschapen 
hebben dat begrijp ik nog altijd niet! 

NICO: Wat zoudt ge doen als ge zonder zat? 
CHANTAL: Leven Nico, en beter dan nu! 
FELIX: Waarom zijt ge er dan mee getrouwd? 
CHANTAL: Om mijne kabas te dragen als ik naar de winkel ga! 
FELIX: Wie weet waarom dat er nooit een vrouw geboren is die èn schoon is èn 

slim is...? Dan was 't ne vent geweest! 
VROUWEN: (ieder op eigen manier) Heu heu...! Een flauw! 
MARILOU: En waarover gaat die belangrijke vergadering? 
ROOSJE: Welke brouwer het bier mag leveren waarschijnlijk! 
FELIX: (tot Marilou) Daar kent gij toch niks van! 
MARILOU: GIJ kunt daar alles van! 
ROOSJE: Eén vrouw kan soms meer weten dan tien venten! 
NICO: Ja. Hoe dat 't niet moet, dat weet een vrouw, ja! 

 
(Gerard komt tevoorschijn met babycham) 
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GERARD: (zet babycham op de toog vóór Chantal) Voila! Zijt ge nu content? 
CHANTAL: En trek niet zo'n vies gezicht, Gerard! 
GERARD: Dat moet gij zeggen! 

 
(Chantal dropt haar voet op de tenen van Gerard) 
 

GERARD: Aaaaah...! 
CHANTAL: Hebt ge me verstaan? Of moet ik nog eens stampen? 
GERARD: Ge moet ons rustig laten vergaderen! 
MARILOU: Waarom dat? Wij zijn hier ook klanten! 
HARINGA: Tuurlijk Mariloutje! Jullie mogen van mijn part rustig zitten blijven. 
GERARD: Ge moogt blijven, maar ge moet zwijgen! 
FELIX: Hier hebben de vrouwen nu eens niks te zeggen! 
GERARD: (terug aan tafel) Dus mannen, het wordt ofwel ne grote tombola, ne 

zettersprijskamp of ne bonte avond! 
HARINGA: Maar voorzitter, dat klinkt allemaal zo hoogst ordinair, zo passé! 
MARILOU: Is 't om iets in kas te krijgen? 
FELIX: (speelt) Zei er iemand iets? 
ROOSJE: Ik weet wat ge moet doen! 
NICO: Ja, ik ook! U er niet mee bemoeien! 

 
(de vrouwen keren zich boos af en praten verder stil onder elkaar) 
 

HARINGA: Jamaar jongens, misschien hebben de dames wel een leuk ideetje in 
petto! 
CHANTAL: Och Haringa, laat ze maar doen. Al sjans dat gij anders zijt! 

GERARD: (kijkt plots op) Wat wilt ge daarmee zeggen, Chantal? 
FELIX: Anders? Zeg dat wel, ja! 
HARINGA: (zeer zelfgenoegzaam) Het zijn de charmes, vrienden. De mannelijke 

charmes. 
GERARD: Allé komaan mannen, laat ons de knoop doorhakken! 
CHANTAL: (met overtuiging) Als wij nu eens ne playback gingen inrichten...? 
MARILOU: Een goed gedacht! Daar komt een hoop volk op af! 
ROOSJE: Ja, dat is 't! Ne playback of ne soundmix! Maar wie gaat er dan zingen? 
MARILOU: Ik stel me direct kandidaat! 
FELIX: Dat zingen van u dat ken ik! Da's juist een slijpmachien dat in gang schiet! 
ROOSJE: Ik wil ook wel meedoen! 
NICO: Roosje, dat is iets voor mensen die kunnen ZINGEN! Niet ZAGEN hé! 
HARINGA: Maar nee, Nico! Bij playback zet je doodeenvoudig een singeltje op. Je 

doet net alsof. 
GERARD: (met minachting in z'n stem) Ja, zoiets dat kan iedereen! 
HARINGA: Nou voorzitter, dat is toch juist de bedoeling! Dan krijgen we een hele 

volle zaal! 
CHANTAL: En ik doe misschien ook wel mee! 
GERARD: Gij niet, hé Chantal! Oh nee...! Ik ga me daar door u niet belachelijk laten 

maken hé! 
CHANTAL: Ik wist het nog niet zeker dat ik zou meedoen..., (versnelling hoger) 

maar omdat gij me zo behandelt doe ik zeker mee! Voila! 
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GERARD: Maar wat gaan de mensen denken, Chantal? 
CHANTAL: Dat moeten zij weten! IK-DOE-MEE!!! 
FELIX: En waar gaat ge dat doen? 

 
(Vanuit de berging horen we dat Pol z'n grasmaaier niet in gang krijgt) 
 

MARILOU: In de parochiezaal zeker! Daar is plaats genoeg! 
NICO: En wanneer zou dat kunnen doorgaan? 
ROOSJE: Binnen een maand of twee! 
HARINGA: Nou, dan ben je al hartstikke laat, vrees ik! Als de parochiezaal al niet 

reeds besproken is! 
 
(weer mislukte poging van Pol om grasmaaier te starten) 
 

CHANTAL: Dan huren we een tent en we zetten die hier naast het veld! 
 
(mislukte poging van Pol om grasmaaier te starten) 
 

MARILOU: Al moeten we 't laten afroepen op de preekstoel, onze playback gaat 
door! 
 
(de vrouwen applaudisseren. De mannen kijken gepikeerd sip en drinken 
van hun pint. Pol komt van berging met zwarte smeerhanden) 
 

POL: Gerard, ik krijg dat grasmachien niet in gang! 
GERARD: Dat hebben we al gehoord, Pol! 
HARINGA: Inderdaad, want je stoort wel behoorlijk de vergadering met dat kabaal! 
POL: En gij stoort mijne zender, pladijs dat ge daar zit! 
MARILOU: Polleke, ge moet dat ding buiten in gang trekken! 
FELIX: Chantal, tap hier nog eens! 
CHANTAL: Vraag dat maar aan mijne Gerard! 

 
(Gerard met pinten af naar toog, maar duwt Pol opzij waardoor die toevallig 
z'n vuile handen op de witte blouse van Marilou zet en twee zwarte sporen 
nalaat, tumult) 
 

MARILOU: (bijna hysterisch) Ooooh...! Wat hebt ge nu gedaan...? Mijn nieuw 
blouse naar de knoppen! Maar dat gaat u geld kosten, kereltje! 

POL: Dat ziet ge van hier! Wie doet er nu ook een witte blouse aan om hier in de 
kantine te komen zitten! Daar 
moet ge wel goed zot voor zijn!  
 
(Marilou wil op Pol stuiken, men houdt haar tegen tot ze wat kalmeert) 
 

POL: Gerard, kom eens kijken naar dat grasmachien. Of ge kunt uw gras zelf 
afrijden! 

GERARD: En ons vergadering dan? 
POL: Ge kunt kiezen. Ofwel doet gij het gras af ofwel helpt ge mij efkes met dat 

grasmachien! 
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GERARD: Het zal de bougie wel zijn! 
POL: Waar zit die ergens? 
HARINGA: (met lachje) Weet je dat niet? Daarom heb je voorzeker nog geen vrouw 

kunnen vinden! 
POL: Dat moet gij zeggen, visboer! Elke vrouw gaat van u lopen! Ge stinkt uren 

tegen windop! 
HARINGA: (voelt zich in het bijzijn van de vrouwen vernederd, redt met flauwe 

glimlach zijn gezicht) Kan je nog niet tegen een geintje? Chagrijn! 
GERARD: Kom, 't is al goed. Ik zal wel efkes meegaan. 

 
(Gerard en Pol af naar berging) 
 

HARINGA: Ja zeg, zo schieten we nooit op! Sorry hoor jongens, maar ik moet 
binnen een halfuurtje thuis zijn voor de business! 

NICO: Dan draait de commerce goed zeker, Haringa? 
HARINGA: Dat hou je niet voor mogelijk, man. Met die hormonen in 't vlees 

vandaag de dag! De mensen eten meer en meer vis! Bovendien is vis heel 
wat gezonder dan vlees. En heel goed voor de mannelijke potentie! 

FELIX: Is dat echt? 
MARILOU: Dan brengt maar ne kilo of tien vis mee voor mijne Felix! Want die denkt 

de laatste tijd dat 'm op ne paardenmolen zit! 
NICO: Ne goeie haan moet vlees èn vis eten, Felix! Maar als ge zo'n vrouw hebt als 

gij dan is dat nog niet genoeg! 
HARINGA: (met lachje naar Marilou en een beetje handtastelijk) Dan moet je daar 

elke dag nog 20 hardgekookte eieren bij eten, ha ha! 
GERARD: (op) Voilà! Die zal z'n plan nu wel kunnen trekken zeker. Kom mannen, 

we moeten vandaag beslissen wat dat we gaan doen! 
HARINGA: Een playback is volgens mij een uitstekende denkpiste! 
GERARD: Omdat het idee van de vrouwen komt zeker...? 
FELIX: Dat brengt toch niet te veel onkosten mee! 
NICO: Onkosten zijn er altijd! 
ROOSJE: Die hebben wij thuis ook! 
MARILOU: En nog geen beetje als ge met zone vent zit als ik! (gebaar van drinken) 
FELIX: Hela madame...! Moet ik uw rekening ook eens maken, madame? Elke 

maand een nieuw kleed of 't scheelt niet veel! En die potten verf die ge aan 
uw gezicht smeert! En die coiffeur! 

MARILOU: Moet ik uw pinten ook eens beginnen te tellen, mijnheer? 
FELIX: (fluistert tot Nico) Als ze 'mijnheer' zegt dan is ze kwaad zalle! 
ROOSJE: Ne man dat leeft enkel van bier en voetbal! 
CHANTAL: Tegen wie zegt ge 't! 
NICO: En een vrouw van te kletsen en rond te rijden met de fiets! 
FELIX: Wie moet er voor u gaan werken? 
ROOSJE: Ge moest content zijn dat ge voor mij nog kon gaan werken! 
GERARD: Allé nu toch mannen... en vrouwen! Kalm alstublieft! 

 
(Haringa wil weer ongemerkt wat spray op z'n lichaam spuiten, maar dat 
heeft Marilou gemerkt) 
 

MARILOU: En als gij nu niet gaat ophouden met dat gestink dan ben ik seffens 
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weg! 
GERARD: (klopt behoorlijk boos op tafel) Potverdomme, is dat eindelijk gedaan ja! 

(plotse verbazende stilte) Kunnen we dan nu eens eindelijk ongestoord 
vergaderen...? 
 
(nu trekt Pol in de berging z'n grasmaaier in gang en komt ermee in kantine 
gereden. Hij rijdt naar Marilou! Zij moet op tafel vluchten. Geweldig rumoer! 
Roosje en Chantal willen Pol tegenhouden, maar ook zij moeten uiteindelijk 
op de tafels klimmen. Pol rijdt achter Haringa die naar buiten vlucht. Pol volgt 
met grasmaaier. Na weinige seconden komt Pol terug binnen. Haringa zit nu 
schrijlings op de grasmaaier. Pol rijdt ermee door de kantine. Haringa 
schreeuwt moord en brand) 
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TWEEDE BEDRIJF 
 
(VRIJDAGAVOND, twee maanden later. Repetitie van de playback-
wedstrijd. Er staat een klein podium. Het houten rek van Pol is tegen de 
muur vastgemaakt. Bart en Sofie zijn bezig met het installeren van het 
materiaal voor het repeteren van de playback-wedstrijd, onderandere: kabels 
sleuren, micro, muziekboxen, lichtspot, statieven, etc.) 
 

BART: Sofie, steek dat contact daar eens in! 
SOFIE: Is dan alles klaar? 
BART: Ja. Dan kunnen we een soundcheck doen!  

 
(Sofie steekt voorzichtig contact in, Bart staat nu achter haar en laat haar 
schrikken door in z'n handen te klappen) 
 

SOFIE: Gij se deugniet! Moet ge mij nu doen schrikken? 
 
(Ze kussen elkaar) 
 

BART: Wacht eens efkes, nu gaat ge wat horen!  
 
(Bart zet muziek zachtjes aan. We horen een prachtige slow) 
 

BART: Mag ik deze dans van u, juffrouw? 
SOFIE: Jamaar, seffens komt hier iemand binnen! 
BART: En dan? Wat maakt nu een gewoon danske! En daarbij, het regent dat 't 

giet! Wie komt er nu door met zo'n rotweer? 
 
(Ze dansen dicht bij elkaar, maar al gauw wordt het kussen. Het is echte 
liefde. Gerard en Chantal komen binnen met paraplu. Gerard staat aan de 
grond genageld als hij het vrijend koppeltje ziet. Chantal heeft problemen 
met het in elkaar plooien van haar paraplu. Ze botst tegen Gerard aan. Ze 
wil Gerard al naar z'n voeten geven als ze op zijn teken ook het vrijend 
koppeltje merkt. Ze maakt danig geschrokken een snelle beweging waardoor 
Gerard de paraplu tegen z'n hoofd krijgt) 
 

CHANTAL: (aan de grond genageld) Oh....!! 
GERARD: (kreet van pijn) Ah....!! (wil snel tussenbeide komen, maar struikelt over 

enkele kabels en komt juist aan de voeten van het dansend paartje terecht) 
Hela...! Wat zijt gij daar aan 't doen...? 

BART: En gij? 
 
(Gerard staat recht, weigert te antwoorden) 
 

SOFIE: We zijn de muziekinstallatie aan 't installeren! 
BART: (vervolgt) Ja, we moesten nog wat contacten uitproberen! 
GERARD: Ik zal seffens mijne voet eens uitproberen onder UW contact! Verstaat 

ge dat! 
SOFIE: Maar wij waren... 
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GERARD: Ik heb goed gezien wat dat ge daar stond te doen! Moet ge daarvoor 
naar hier komen? 

SOFIE: Maar Pa, als gij liever hebt dat wij dat buiten gaan doen dan... 
GERARD: (onderbreekt) Hier wordt niet gekust! En zeker niet door u! Snotneus dat 

ge daar staat! (wendt zich tot Chantal) Chantal, zegt gij nu ook eens iets hé! 
Gij staat daar maar! 't Is ook UW dochter! 

CHANTAL: Wat moet ik zeggen? Ik heb al zoveel gezegd! Maar 't haalt niks uit! 
BART: (haalt diep adem en stort het eruit) Gerard...., Chantal..., ik zie uw dochter 

gaarne! Waarom zou ik ze dan niet mogen kussen? 
GERARD: Omdat gij veel te jong zijt om te kussen! Daarom...! 
BART: Maar ik ben al achttien! 
GERARD: En ons Sofie is nog maar zestien! (dreigend tot Bart) En ik wil niet dat gij 

aan mijn dochter zit te prutsen...! Verstaan! 
 
(Chantal houdt Gerard tegen) 
 

BART: Maar ik zat niet aan haar te prutsen! 
CHANTAL: Oh nee...? Ge waart ze misschien aan 't reanimeren? 
GERARD: (roept luid) Ge zijt nog veel te jong om daar zo staan te kussen! 
SOFIE: Maar Pa, ik ben al zestien! Op onze school heeft iedereen al een vrijer! 
GERARD: Dan zoekt ge maar een ander school! 
BART: Gerard, Chantal, we moeten eens serieus gaan praten! 
GERARD: Daar wordt hier niet serieus gepraat! (herpakt zich) Toch niet over uw 

gestoei met mijn dochter! Pas op, hé kereltje als er met haar iets gebeurt hé! 
Als ge maar goed beseft dat ik u verantwoordelijk stel! 

SOFIE: En wat zou er met mij kunnen gebeuren, Pa? Dat zou ik wel eens willen 
weten! 

CHANTAL: Maar kind, als ge dat te weten komt dan is 't al te laat! Vraag dat maar 
aan uwe Pa! 

SOFIE: (wendt zich tot Gerard en verlangt mimisch uitleg) Pa...? 
CHANTAL: Allé Gerard, leg haar dat eens uit! 
GERARD: (weet niet hoe te beginnen, twijfelt) Daar zal hier niks uitgelegd worden 

vóór dat ge oud genoeg zijt! 
BART: Maar, maar ik kan haar dat ook uitleggen...! 
GERARD: Gij moet niks uitleggen! Gij moet alleen met uw pollen van mijn dochter 

blijven! Verstaan...? 
 
(Felix en Marilou komen binnen met paraplu) 
 

FELIX: (gepikeerd tot Marilou) En waarom mag ik niet onder uwe paraplu? 
MARILOU: Omdat gij altijd lacht als ge een mens over straat ziet gaan met een 

paraplu! Daarom! 
 
(Felix en Marilou merken dat er iets scheelt) 
 

FELIX: Wat is er gebeurd? Toch niemand dood zeker? 
GERARD: (ad Bart) Nee, maar dat kan nog komen als ze hun handen niet kunnen 

thuishouden! 
MARILOU: Chantal, gij ziet zo bleek! 
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CHANTAL: Daar se...! We hebben ze getrapeerd! Die waren hier stevig aan 't 
verkeren! 

MARILOU: Da 's straf! Dat hebben wij vroeger nooit gedaan, hé Felix? 
GERARD: Gij moet er nog mee lachen, gij! 
MARILOU: Och Gerard, laat die jonge mensen toch doen! Ze hebben er de leeftijd 

voor! 
GERARD: Ik laat die NIET doen! En zeker niet in mijn kantine!  
BART: (plagend) Dan doen we 't buiten in de bossen! 
GERARD: Ik zal u seffens eens met uw bos pakken! 
FELIX: Gerard, wat is dat nu toch? (speelt op rijm) Van wat kussen en wat tassen 

kan toch niks wassen! Of zijt gij niet jong geweest? 
SOFIE: Onze Pa jong? Pffft...! 
CHANTAL: Sofie, zwijg! 
MARILOU: En den Bart is nog zo'n lieve jongen! 
FELIX: En nog een goeie sjotter ook! Zo'n schoonzoon zou ik zelfs wel willen! 
MARILOU: Gij...? Laat me niet lachen! Dan gaat ge met iets anders voor den dag 

moeten komen dan met die losse flodders van u! 
CHANTAL: (duwt Sofie weg van Bart) Sofie, aan den andere kant gij! 
SOFIE: Zeg Ma, we doen toch niks hé! 
CHANTAL: Dat moest er nog bij komen! Dat ge iets begon te doen terwijl wij er 

allemaal op stonden te zien! 
MARILOU: Toen ik zo oud was als Sofie had ik zeker al wel tien vrijers versleten! 

En die zeiden allemaal dat ik het beste kon kussen van uren in den omtrek! 
FELIX: Dat is nog goed aan u te zien. Uwe mond staat er nog altijd scheef van! 
MARILOU: (uitgeblust ad Felix) En met de lelijkste van de tien ben ik getrouwd! 
GERARD: Allé, dat weten we nu ook weeral! Is die muziekinstallatie bijna 

aangesloten, Bart? 
BART: Nog een halfuurke wat kabels bijeen binden! 
GERARD: Doe maar voort dan! (tot Sofie) En gij komt niet verder dan hier hé! 

Verstaan? Of ge vliegt terug naar huis! Snotneus! 
 
(Gerard af naar keuken, Chantal achterna. Bart staat rechts op hoek van 
toog, Sofie staat links. Ze maken beiden mimische bewegingen naar elkaar 
terwijl Marilou en Felix hen proberen te volgen) 
 

FELIX: Krijgen wij hier nog iets te drinken, ja? 
MARILOU: Allé, 't regent nu al drie dagen aan één stuk en nu heeft die nog dorst! 

Verstaat iemand dat? Ikke niet zalle! 
 
(Bart werkt verder aan de muziekinstallatie, Sofie tapt) 
 

FELIX: Vindt ge ook niet dat dat hier nu eens echt deugd doet als 't hier eens niet 
naar vis stinkt? (imiteert Haringa zingend voor micro) Nou jongens, spraytje 
hier, spraytje daar, spraytje Haringa.  
 
(Haringa komt bij het laatste woord binnen. Hij ergert zich danig aan de 
misplaatste grap van Felix) 
 

HARINGA: (klapt traag en flauw in z'n handen) Geweldig geestig! Ha Sofietje, geef 
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mij eens een trappistje. En geef de hele keet iets vandaag! 
FELIX: Waar gaan we dat schrijven! 

 
(Gerard en Chantal op) 
 

HARINGA: Ah, dag Chantalleke! En voorzitter, alles kits achter de rits? 
 
(Gerard gromt wat binnensmonds terwijl Roosje en Nico binnenkomen. Pol 
op van berging) 
 

NICO: Als dat zo blijft regenen dan blijven we hier aan het veld niet geraken met 
onze auto! 

FELIX: Dan gaan we hier nog verzuipen! 
ROOSJE: Den oprit is ene modderpoel! 
POL: Dat is de sponsor z'n schuld! 
HARINGA: Mijn schuld...? Hoezo? Jullie weten net zo goed als ik dat ik m'n uiterste 

best doe om alles in goede banen te leiden! 
GERARD: Gij hebt toch beloofd dat ge een paar camions maaskiezel zou laten 

brengen op dat stuk van 't straatje naar hier! En waar zitten ze...?  
POL: Nog in Holland misschien? 
HARINGA: Alles op z'n tijd, hé mensen. Ik ben nog steeds geen wandelende 

geldautomaat! En die nieuwe shirts, a propos..., weten jullie goed wat dat die 
mij gekost hebben? Dat scheelt mij een flinke slok op de borrel, zeg maar! 

NICO: Dat zal wel! Die ander truikes waren ook al tien jaar oud, hé Haringa! 
FELIX: Schandalig zoals wij er de laatste tijd bijliepen! We konden al beter onze 

pyjama aantrekken!  
NICO: In zo'n kleren spelen, dan kunnen we niet winnen. 
ROOSJE: Anders wel, zeker? 
NICO: Pas op, hé Roosje. We komen in conditie. Is 't nie, Bart? 
BART: (nog steeds aan het werk met de installatie) Hmmm...! 
SOFIE: Zonder den Bart zou het heel wat minder zijn. 
GERARD: Als gij hem gerust laat, toch! 
POL: (bij micro) Zeg Bart, en hoe zit dat hier met dat spel? Komt dat vandaag nog 

in orde? 
BART: Hoor maar eens! (zet de muziek aan) 
POL: (gezicht vertrekt) Oh, da 's schoon! 
BART: Wacht tot ze beginnen te zingen, Pol! Dan wordt dat nog vele schoner! (tot 

vrouwen) Wie heeft er goesting om eens te testen? 
POL: Als er getest moet worden dan zal ik dat wel doen! 
CHANTAL: Hoe? Doet gij ook mee? 
POL: Ja, wist ge dat niet? 
CHANTAL: Allé Gerard..., dat kan toch niet hé! Dat volk gaat allemaal lopen! 
GERARD: Pol, gene zwans hé!  
HARINGA: Nou Pol, zo'n wedstrijd dat is geen lachertje hoor! Dat is iets voor 

ervaren zangeressen! 
POL: (bekijkt de vrouwen) En dat moet ik geloven zeker! Ik kan beter zingen dan 

die vier zevertrezen hier! 
MARILOU: Gij? Wat denkt gij wel van ons? Holbewoner...! 
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(Ondertussen heeft Roosje haar jas uitgetrokken en plaats genomen achter de 
micro. Ze maakt teken naar Bart die de muziek aanzet: een moderne hit, 
dreunmuziek met zeer weinig tekst) 
 

ROOSJE: (playbackt, kan de tekst niet meer volgen en roept naar Bart) Stop! Stop! 
(dan verlegen) Ik ben mijn tekst vergeten! 

POL: Tekst? Is dat tekst? Dat is geen lied ! 
HARINGA: Pol, wat weet jij nu van house music! 
NICO: Jamaar Roosje, zaterdag is die wedstrijd al! 
ROOSJE: Sorry Nico, ik heb deze week geen tijd gehad om dat nummer te 

repeteren! 
NICO: En ge wilt daar aan meedoen...? 
ROOSJE: (boos) Laat me gerust! 
BART: Nog iemand goesting om te proberen? 
GERARD: Eén test is genoeg, Bart! Breek uwen boel maar af nu! 
FELIX: Maar Gerard, dat kan toch niet! 
GERARD: Zet dan maar wat muziek op, maar gene playback meer! 
MARILOU: Waarom moesten wij dan naar hier komen? 
GERARD: Wie heeft gezegd dat gij naar de kantine moest komen? 
MARILOU: Felix...? Wat moesten wij hier dan komen doen? 
FELIX: (twijfelt) Euh...! Wel ja, die installatie testen hé! 
MARILOU: Gij se bedrieger! 't Is alleen voor uw pinten, ja! (af naar toilet om zich te 

verkleden) 
CHANTAL: Ik wil ook wel eens proberen! 
GERARD: Chantal, laat dat! Dat is iets voor jonge mensen! Toch niet voor iemand 

als gij zeker! 
CHANTAL: (haar ogen schieten vuur) Wat wilt ge daarmee zeggen? 
GERARD: Niks! 
CHANTAL: Gerard...! Ik vraag u iets! 
GERARD: Wel, ge hebt jonge mensen en... (minder luid) ... oude mensen! 
CHANTAL: Ik begrijp het al! Wacht maar manneke! Gij zijt met mij nog niet 

gedraaid! (achter toog, roept nog) Nu gaat ge seffens wat horen, se 
mannen! (af naar keuken om zich te verkleden) 

HARINGA: (klapt in de handen) Bravo Chantalleke, zet 'm op, meisje! 
POL: (springt Gerard bij) Houd uwe kop, kaasbol! (naar Gerard) 't Is toch waar, hé 

Gerard! 
SOFIE: (ziet de kans om een tweespalt te drijven tussen haar ouders) Ons Ma 

heeft gelijk! Daarbij die heeft allure voor de showbiss! (roepend in de richting 
van de keuken) 

HARINGA: Jazeker schatje. Nou..., en charmes al vanaf ze jong was! 
GERARD: (ook richting keuken, achter toog) Chantal, houdt uw daar nu niet mee 

bezig! De mensen gaan achter uwe rug lachen! Ik ga met u niet meer onder 
de mensen durven komen!  
 
(Chantal op als imitatie van Zangeres Zonder Naam met zwarte pruik) 
 

CHANTAL: (hooghartig passerend) Dan ga ik wel alleen! (verder door naar micro, 
tot allen) Nu gaat ge verschieten, se mensen! 

GERARD: (plagend) Wacht, ik zal gaan zitten. Als ik dan moest verschieten dan val 
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ik niet van zo hoog! 
CHANTAL: (teken naar Bart) Bart, zet 'm maar op! 

 
(Bart zet muziek aan. We horen "Ach vader lief toe drink niet meer" van 
Zangers Zonder Naam. Haringa en Felix wiegen heen en weer met de 
aansteker in de lucht. Chantal zingt met volle overgave één strofe en begint 
dan te wenen. Bart zet muziek wat stiller) 
 

CHANTAL: (barst in snikken uit) Sorry mensen, als ik dat lied hoor dan begin ik 
altijd te wenen! 

HARINGA: (troostend en van de gelegenheid gebruik makend om z'n handen te 
gebruiken) Kom kom, met een beetje grienen erbij, zal jouw liedje erin gaan 
als zoete koek. 

GERARD: Heel de zaal gaat op zijnen buik van 't lachen, ja! 
CHANTAL: (tot Gerard) Kunt gij 't beter misschien? Lulleman dat ge daar zit...! 

(boos achter toog) En denk niet dat ik daar volgende zaterdag ene vinger 
uitsteek hé! Want ik blijf thuis! Zoek maar iemand anders die daar wil 
tappen! Maar ikke niet hé! 

BART: Heeft er nog iemand goesting? 
 
(ondertussen komt Marilou verkleed als Madonna met sexy beha weer op) 

 
GERARD: (heeft Marilou nog niet gemerkt) Nee Bart! Zo is 't genoeg geweest! 
MARILOU: Hela...! En ikke dan?  

 
(Marilou stapt tot voor Gerard die zich verslikt in zijn pint bier. Haringa kijkt 
de ogen uit z'n hoofd. Felix geërgerd, moet dringend doorspoelen, kan niks 
gezegd krijgen) 
 

GERARD: Marilou, toch geen Maradonna zeker! 
SOFIE: (roept uitbundig) Madonna...! 
CHANTAL: (ad Gerard) Ja, zelfs als 'm dan al eens iets sexy ziet, dan denkt 'm nog 

aan de voetbal! 
MARILOU: (nu hooghartig straal voorbij tot aan de micro) Uit mijne weg allemaal! 

(duwt Gerard opzij) Bart..., ge kent mijn plaat hé! Laat maar komen! 
 
(Bart start de muziek. We horen een sensueel lied van Madonna. Onder het 
lied maakt ze erotische gebaren waarop Felix gepikeerd de muziek uitzet) 
 

MARILOU: Zoudt ge daar uw pollen eens niet afhouden? 
FELIX: (gepikeerd tot Marilou) Als gij in de parochiezaal zoiets denkt te kunnen 

doen, dan blijf ik ook thuis! 
MARILOU: Maar allé nu, daar se...! Dat ouderwets manneke se! 
ROOSJE: Mijne Nico zou daar fier op zijn! 
NICO: (verbaasd, luid) Denkt gij dat? 
HARINGA: Uwe Felix voelt zich in zijn mannelijkheid gekrenkt. 
MARILOU: Mannelijkheid...? Dat heeft 'm niet! 
FELIX: (tracht zich te redden) Dat ze doet of zingt wat dat ze wilt, wat maakt mij dat 

uit. Maar voor zoiets moet ge wel de juiste figuur en benen hebben! 
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MARILOU: (perplex) Watte...? 
POL: Ik vind dat anders een schoon paar stelten! 
CHANTAL: Jaloersheid, ja! Dat is 't! Die venten zijn alleen maar jaloers dat wij 

zoiets kunnen. 
GERARD: Chantal, begin niet opnieuw hé! 
MARILOU: En ik doe het toch! 
POL: Bravo! 
FELIX: Maar dan zonder mij! Verstaan! Ik laat me niet belachelijk maken voor een 

volle zaal! Mij zullen ze niet met de vinger nawijzen op straat!  
MARILOU: Mij ook niet! 
FELIX: We wonen hier in .... en niet in Brussel aan de statie! 
SOFIE: Bart, start dat van ons ook eens! 
GERARD: Hela...! Gedaan met die muziek! 
MARILOU: Dat zijn pertang jonge mensen! 

 
(Bart zet muziek aan en kruipt samen met Sofie achter de micro. We zien 
een redelijke imitatie van "Paradise by the dashboardlight". Pol zit met 
achterwerk op het podium en houdt de handen aan beide oren. Behalve 
Gerard danst iedereen mee. Dit overdreven spektakel van z'n dochter kan 
Gerard niet meer aanzien! Hij zet vervolgens de muziek uit) 
 

MARILOU: Maar allé nu...! Laat die mensen nu toch eens zingen!n! 
GERARD: Dat iedereen eerst zijnen tekst eens leert! 
MARILOU: Ik ken mijnen tekst, maar daar se...! Dat ventje is nog van den oude 

stempel! 
FELIX: De mensen gaan denken dat ge een pros-pros-prossertuée zijt! 
MARILOU: Ge weet nog niet eens wat dat wilt zeggen, snul! 
NICO: Ik denk dat we die playback op onzen buik kunnen schrijven. 
POL: Mag ik ook eens efkes zingen? Bart, ge weet wat hé! (af naar berging) 
HARINGA: (ad deur) Jij...? Janken zal je bedoelen zeker, ha ha! 
GERARD: Hela, Pol heeft vroeger nog gezongen op 't hoogzaal! 
HARINGA: Hoogzaal, hoogzaal...! Hoogzaal laagzaal, in de parochiezaal zeker! 

(lachje om eigen grap) 
 
(Pol op van berging. Hij staat midden in een neppaard. Bart start de muziek. 
Pol playbackt het refrein van "Er staat een paard in de gang" van André Van 
Duin terwijl hij met z'n paard door de kantine huppelt. Behalve Haringa klapt 
iedereen enthousiast mee) 
 

VROUWEN: (applaus) Bravo! Bravo! Goed Pol! 
GERARD: Ik wist niet dat gij zo'n komiek waart, Pol! 
HARINGA: (onderbreekt het enthousiasme) Sorry dat ik het moet zeggen maar ik 

weet niet of zo'n nummer wel op die avond zou passen. 
POL: (ad Haringa) Dat die zijn eerste viool maar in zijne zak houdt! 
HARINGA: Hoe zit het nou met onze mascotte? Op dat tornooi moet die zeker van 

de partij zijn! Misschien kunnen we die wel introduceren op onze playback-
wedstrijd...! 

NICO: Ja Pol, gij ging daar voor zorgen? 
POL: Ik zal onze mascotte eens gaan halen! Hij staat hier buiten al klaar! (klopje op 



 32 

hoofd van paard) Juu Juul. (hinnikt, maakt nog een snel ritje door de kantine. 
Als hij ter hoogte van Haringa komt dan gooit hij z'n benen in de hoogte, af 
naar berging) 

GERARD: Wat is hij van plan? 
MARILOU: 't Zal weer wat zijn! 
FELIX: Ik ben eens curieus met wat dat hij nu weer voor den dag gaat komen! 

Chantal, geef mij ondertussen maar een pint! 
CHANTAL: Vraag maar aan Gerard. Ik doe hier niks meer! 
GERARD: Allé Sofie, tap gij een keertje. 
SOFIE: Geen sprake van! Ik ben nog maar een kind dat de wereld nog niet kent! 
GERARD: Okee, ik heb het al begrepen. 

 
(nu stoot Pol binnen met een geitenbok aan een riem. De geitenbok draagt 
een strohoedje) 
 

POL: Dat is nu onze mascotte sèèèèè...! (imiteert geit met laatste woord. Steekt z'n 
hoofd naast geitekop) Juist zijn bazeke hèèèèèè! De Staf! (tot ieder, bij wijze 
van grap) Mensen, dit is mijne Staf! En mijne Staf die pakt ze bergop en 
bergaf! Maar dat kan zijn bazeke niet meer! 

FELIX: En stinken dat die doet....! 
NICO: Ge moet 'm eens in bad steken, Pol! 
GERARD: 't Is precies of ze hebben hier een kar mest naar binnen gekapt! 
POL: Watte stinken...? Maar dat is zo opgelost! Houdt eens efkes vast!  

 
(Pol geeft de leiband van de bok aan Haringa, die hem snel doorgeeft aan 
Gerard. Pol haalt een grote bus spray tevoorschijn en wil de geitenbok onder 
spuiten) 
 

HARINGA: Ga weg joh! 't Is hier niet te harden! 
POL: Dat is maar gelijk gij dan! 
HARINGA: Wie spuit er nu spray op iets dat stinkt? 
BART: Ik ken er pertang nog die dat doen! 
NICO: (houdt hand voor neus en mond) Verschrikkelijk! 
FELIX: Dat stinkt nog erger dan rotte vis! 
POL: Is 't gene schone? En dan ga ik hier op zijne zijkant nog in 't blauw "FC DE 

BOKKEN" laten opschilderen! En dan steek ik nog een pluim vanachter in 
z'n gat en hij is klaar voor de strijd! Ziet ge hem al staan naast het veld? 
(roept luid) Allé FC DE BOKKEN...! (mekkert) Mèèèèè...! Mèèèèè...! 

CHANTAL: Pol, maak dat ge met die stinkende geitenbok buiten zijt! 
POL: Waarom? Die Hollander mag hier toch ook blijven! 
FELIX: Pol, weg met dat gestink! 
POL: Allé dan hé! (tot geitenbok) Kom Staf, we gaan nog eens wandelen! (af) 
CHANTAL: Nu moet ik toch gaan geloven dat hij ze alle vijf niet meer heeft! 
MARILOU: Het wordt hoogtijd dat 'm zijn verstand eens gebruikt! 
HARINGA: Wat je niet hebt, kun je niet gebruiken. 
FELIX: Laat de Pol maar stillekes doen. Als we die niet moesten hebben bij FC DE 

BOKKEN! 
SOFIE: Nog sjans dat 'm ons heeft! 
GERARD: 't Is ne goeie kloot, maar niet zo onnozel als dat 'm er uit ziet! 
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NICO: 't Is bij ne mens niet den buitenkant die telt, maar den binnenkant! 
FELIX: (toont pint) Maar mijnen binnenkant staat droog! 
GERARD: Iemand als de Pol...., wel, die leeft voor ons ploeg met hart en ziel! 
ROOSJE: Al sjans dat 'm niet getrouwd is! 
GERARD: De Pol trouwt niet! Daar is geen enkele vrouw op deze wereld die goed 

genoeg voor hem is! 
CHANTAL: 't Is ne zwarte plekpot, maar hij heeft een hart van goud! 
GERARD: Buiten z'n geiten heeft 'm niemand! Behalve de voetbal. Daarom is 't 

mijne grootste wens dat wij ooit eens ene keer in ons leven den Beker Van 
...... zouden winnen! En dan zijn 't niet FC DE BOKKEN die den beker 
winnen, maar de Pol! 

POL: (weer op en bekijkt de verbaasde blikken) Wat is 't...? Niet naar uwe zin 
misschien? Of had ge liever een geit in plaats van nen bok! Dat heb ik ook 
staan! (wil direct weer af, maar hij wordt door Chantal tegengehouden) 

CHANTAL: Nee nee, 't is al meer dan goed geweest! 
HARINGA: De hele installatie zal toch functioneren tegen zaterdag, Bart? 
BART: Pico bello! Kijk maar! Ik zal mijne schijnwerper eens aansteken! 

 
(Als Bart de spot wil aansteken, valt plots alle licht uit, volledige duisternis) 
 

ROOSJE: Wat is dat? 
MARILOU: Dat is Desiré die den draad van den elentric doorgeknipt heeft! 
GERARD: Dat is onzen diesel die zijne geest gegeven heeft, ja! 
FELIX: Wat nu Gerard? 
NICO: Dat vraag ik me ook af. Ik zie gene steek! 
HARINGA: Iedereen rustig blijven staan waar ie nou staat, ja!  
GERARD: Chantal, waar is mijn zaklamp? Chantal..., hoort ge me niet...? 
CHANTAL: Jawel Gerard, maar ik zie niks! Wacht efkes...! Dat moet in de schuif 

liggen, maar ik kan de schuif niet vinden! 
ROOSJE: Ik heb schrik! 
NICO: Allé, van wie moet ge nu schrik hebben? Pol, zijt ge er nog? (geen antwoord) 

Pol...? Pol...?  
MARILOU: Felix, blijf met uw handen van m'n lijf! 
FELIX: Maar dat ben ik niet want ik sta hier! 
MARILOU: Wie is dat dan wel...? 
ROOSJE: Nico, hou uw handen thuis! 't Is niet het moment nu! 
NICO: Maar allé Roosje, ik sta hier! 
ROOSJE: Wie zit er dan aan m'n lijf te prutsen? 
HARINGA: 't Zal Pol wel zijn, verwed ik! 
GERARD: Pol, waar zit gij ergens? Pol...? Pol...? 
POL: (houdt de lichtstraal van een zaklamp plots onder z'n kin en jaagt daardoor 

iedereen de stuipen op het lijf) Boeh....!!! 
MARILOU: Pol, 't is al goed, kureman!  
CHANTAL: Gerard, gaat ge die elentric nu repareren of niet?  
GERARD: Kom, geef me die zaklamp? 
ROOSJE: Wat gaat ge doen, Gerard? 
GERARD: Iedereen blijven staan waar dat 'm staat zodat er geen accidenten 

gebeuren! 
POL: (richt zaklamp op gelaat van Haringa) Wat ne mottige kop is me dat hier! 
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GERARD: Ik ga mijne Diesel een spuit geven! Recht in z'n hart! Kom Pol. (samen 
met Pol af naar berging) 

ROOSJE: Dat duurt nogal hé! Nico...? 
NICO: Ja Roosje. 
ROOSJE: Houdt m'n hand eens efkes vast.  
NICO: Waarom? 
ROOSJE: Ik ben bang! 
NICO: (met schrik in z'n stem) Ik ook! 
MARILOU: Felix, kunt gij dat ook...? 
FELIX: Watte...? 
MARILOU: Mijn hand vasthouden? 
FELIX: Ochgottekes toch...! Daar ben ik nog goed voor, om madame d'r polleke 

vast te houden in den donkere! 
MARILOU: Laat het al maar, zagevent! 

 
(we horen dat iemand een klap tegen z'n wang krijgt) 
 

FELIX: Marilou, als ge dat nog ene keer doet dan laat ik uw hand los hé! 
 
(we horen weer een klap) 
 

ROOSJE: Wie heeft er mij geslagen? 
 
(Het licht springt weer aan. We merken dat Haringa de Nico en Felix liefjes 
staat te kussen. Als ze elkaar merken dan verplaatsen Nico en Felix zich 
snel. Haringa sprayt onmiddellijk wat over z'n hele lichaam. Nico en Felix 
vegen hun gezicht proper met hun zakdoek. Gerard komt uit de berging. Hij 
merkt ook dat Bart en Sofie elkaar staan te kussen) 
 

GERARD: Hela daar in den hoek...!!! Hier brandt de lamp! 
POL: (ad Bart en Sofie) Ik denk dat ze liever hebben dat de lamp niet brandt, 

Gerard. 
HARINGA: Nou jongens, maar dat kunnen we ons niet permitteren aanstaande 

zaterdag hoor! 
GERARD: Haringa, we moeten eens dringend werk maken van een nieuwe Diesel! 

Den deze gaat het niet lang meer trekken! 
HARINGA: We kunnen niet alles in één klap realiseren, Gerard. Laat ons nou eerst 

alle aandacht richten op zaterdag. 
 
(Pol, gekleed in regenjas, komt uit berging met jachtgeweer en lichtbak) 
 

FELIX: Wat gaat gij doen met dat geweer? 
POL: Ik ga ervoor zorgen Felix, dat gij uw poten niet breekt op het veld! 
BART: Dat zal moeilijk gaan. De Felix verzet amper ne poot op het veld. 
NICO: Pas maar op dat de veldwachter u niet hoort schieten! 
POL: De Veldwachter die heb ik in m'n zakken zitten! 
ROOSJE: Waarom laat ge die konijnen niet gewoon doen? 
NICO: En die pijpen op het veld dan? 
ROOSJE: Gooi die dicht. 
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POL: Als ge die dicht doet en ge gaat 's anderendaags kijken dan zijn er tien 
andere pijpen gemaakt. Ze kunnen nu doen wat dat ze willen, maar ze gaan 
de kastrol in! 

HARINGA: Hoe kan je nu gaan stropen met in je ene hand de lichtbak en in je 
andere hand een jachtgeweer? 

POL: Oh, gij denkt dat zoiets niet gaat, Hollander? Gaat dan maar eens krom staan 
en doe uwe mond maar open dan zal ik er eens een cartouche doorblazen! 
(af langs buitendeur) 

SOFIE: Pa, hij gaat vodden aanvangen hé! 
HARINGA: Die kerel is helemaal krankjorum! 
GERARD: Laat 'm maar stillekes doen. De Pol weet wel wat 'm doet! Een hele trein 

wild heeft die al geschoten. Kijk morgenvroeg maar in de vuilbak achter de 
berging. Daar heb ik al wel honderd pelzen gevonden van hazen en 
konijnen. En achter de wc graaft 'm een kot en daar steekt 'm de rest in de 
grond! 

ROOSJE: En wij moeten daar naar 't toilet gaan...? 
FELIX: Is dat zo erg? 
MARILOU: Felix zwijg...! Ge durft zelf nog niet eens ne lichtgebakken biefstuk 

opeten omdat ge er vies van zijt! 
FELIX: Dat is iets heel anders! 
FELIX: Moet ik hier ook 's iets blootleggen waar dat gij vies van zijt? 
MARILOU: Gij kunt niks blootleggen! Ge hebt niks! 

 
(We horen een luide knal van een jachtgeweer) 
 

GERARD: Voilà! Dat is nummer één al! En daar zullen er nog volgen! 
ROOSJE: Die schiet toch niet in deze richting hé! 
HARINGA: Nou, ik wil me wel inviteren op zo'n lekkere konijnestoofpot! 

 
(Pol komt binnengelopen. Hij is op de vlucht voor de Veldwachter. Hij draagt 
een dood konijn) 
 

POL: Rap...! Rap...! 
FELIX: Wat is er gebeurd? 
POL: De Veldwachter zit achter mij! 

 
(iedereen helpt hem. Jachtgeweer wordt in berging verstopt door Felix die 
aanstond terugkomt. Pol draagt konijn naar keuken en blijft daar. De lichtbak 
blijft achter toog staan. De aanwezigen veinzen een normaal gesprek) 
 

CHANTAL: Wie gaat ermee naar 't toilet? Dat de heren zelf hun problemen 
oplossen.  
 
(alle vrouwen af naar toilet) 
 

GERARD: (tot allen) En normaal doen hé als de Veldwachter hier is! 
HARINGA: Wat zullen we hem op de mouw gaan spelden? 
 

(Veldwachter komt binnen en bekijkt de gezichten erg streng) 
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VELDWACHTER: Ahaa...! 
HARINGA: Dag mijnheer de Veldwachter, hartstikke mooi weertje geweest 

vandaag, niet? 
VELDWACHTER: 't Heeft heel den dag geregend! En 't is nu nog aan 't regenen! 

(stapt hovaardig en traag door de kantine) Heeft er iemand van u hier juist 
een vent zien binnenkomen? 

NICO: Nee. Wij hebben hier niks abnormaals gezien. 
VELDWACHTER: (dreigt met vinger in de hoogte) Pas op hé! (doet een stapje 

achteruit en valt achterover op klein podium) Op medeplichtigheid staat 
dezelfde straf hé! (merkt iets op de grond) Ahaa...! Waar komen die natte 
voetsporen vandaan? 

FELIX: Dat is van mij! 
VELDWACHTER: Zijt gij buiten geweest? 
FELIX: (schudt hoofd zeer snel heen en weer) Nee...! 
VELDWACHTER: Wat is dat dan? 
FELIX: (verzint) Ik heb zweetvoeten...! 
VELDWACHTER: Ahaa...! Die voetsporen leiden naar den toog! Gerard, kom van 

achter die toog achteruit! 
 
(Gerard komt er achteruit. Bart maakt opzettelijk een vreemd geluid aan 
micro waardoor de veldwachter schrikt en z'n wapen trekt) 
 

BART: Sorry, ik ben de micro aan 't afstellen! 
VELDWACHTER: Ja ja, ik weet het! 

 
(Ondertussen zit Pol op handen en knieën rechts naast de toog verstopt. 
Veldwachter staat links en kan hem onmogelijk zien) 
 

VELDWACHTER: (dreigt met wapen) Als er nu nog iemand achter den toog zit dan 
moet die ogenblikkelijk tevoorschijn komen. Ik tel tot drie! (hand trilt) Eén - 
twee - drie! 
 
(Iedereen zoekt dekking. Veldwachter gaat kijken achter toog en vindt de 
lichtbak. Hier maakt Pol gebruik van om op handen en knieën naar berging 
te vluchten) 
 

VELDWACHTER: Aha...! Hier is bewijsstuk nummer één! (zet lichtbak op tafel) 
HARINGA: Hoezo? Wat mag de aanklacht dan wel wezen, Veldwachter? 
VELDWACHTER: Weet gij wat dat dit is? 
HARINGA: Geen flauw idee van. 
VELDWACHTER: Dit is ne lichtbak! En weet ge waarvoor die dient? Om te stropen! 
NICO: Nee nee, daar verlichten wij 's avonds ons veld mee als we aan 't trainen 

zijn! 
VELDWACHTER: En als ik dat niet geloof dan maakt ge mij iets anders wijs zeker! 

Niet met den deze, zalle kerel! Bij  ne gewone politieman zal dat misschien 
pakken, maar niet bij mij hé! Wacht maar eens efkes!  
 
(Veldwachter gaat op zoek naar Pol in berging. Pol komt nu op van keuken) 
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POL: Waar is de veldwachter? 
VELDWACHTER: (plots op van berging) Ahaa...! Hier heb ik 'm te stekken se...! 
POL: (onnozel, onschuldig) Waarvoor? 
VELDWACHTER: Doe maar niet onnozel, Pol! Kom jong, geef het maar toe dat ge 

aan 't stropen waart! Uw maten hebben al toegegeven dat gij het waart die 
op de konijnen geschoten heeft! 

POL: Van uw kameraden moet ge 't hebben! 
VELDWACHTER: Ahaa...! Ge bekent dus! Ja, ontkennen zou uw straf alleen maar 

zwaarder maken! 
POL: Dan zal ik 't maar toegeven zeker. 
VELDWACHTER: (met lachje) Voila...! Ha ha...! 
POL: (praat gewoon door) Ik schiet ELKE dag naar de konijnen! 
VELDWACHTER: (haalt triomfantelijk z'n boekje boven) Kom, uw paspoort! 
POL: Ik moet mij dus legitimeren! 
VELDWACHTER: (begrijpt dit niet, wil herhalen maar dat lijkt niet zo gemakkelijk 

voor hem) Leg... Leg...! Leg het uit hoe ge wilt jongen, maar ge staat den 
boek op! 

POL: Mijn paspoort zit in mijne jas! 
VELDWACHTER: Ja, haal 'm dan maar naar hier hé! 
POL: Moet ik mijn geschut ook meebrengen? 
VELDWACHTER: Ja! Ik wil hier harde bewijzen dat gij de stroper zijt!  

 
(Pol af naar berging) 
 

FELIX: Veldwachter, ge gaat Pol dat toch niet aandoen zeker? 
VELDWACHTER: Oh nee! Wacht dan maar eens efkes! Dan kent ge den deze nog 

niet! Ik heb hem verwittigd hé! Maar mijnheer wil niet luisteren! 
NICO: Ik vind dat de Pol dat niet heeft verdiend! 
VELDWACHTER: Dan moet 'm de konijnen gerust laten! Een goed proces gaat 'm 

aan z'n slip hebben! 
BART: Veldwachter, ge moet dat door de vingers zien! 
VELDWACHTER: Dat heb ik al dikwijls gedaan. Ik heb al genoeg geduld gehad 

met zo'n kerels als Pol en weet ge wat er dan gebeurt? Dan krijg ge 't deksel 
op uwe neus! Ze lachen me uit achter mijne rug! 

FELIX: Allé, geef de Pol nog één kans! 
VELDWACHTER: Ik geef de Pol niks meer! Alleen nog... (maakt er gebruik van om 

door de micro te spreken)...Alleen nog een dik proces aan zijn been ja! 
POL: (op met paspoort en met vogelkanon) Hier is mijn paspoort en ik heb ook mijn 

geweer meegebracht! 
VELDWACHTER: Is dat een geweer...? (noteert volgende momenten het paspoort) 
POL: Ja, 't is eigenlijk al meer een kanon zoals ge kunt zien! 
VELDWACHTER: Schiet gij met zoiets op de konijnen? 
POL: Ik schiet daarmee niet OP de konijnen maar NAAR de konijnen! Dat is een 

vogelkanon! Kent ge dat niet? Dat dient om die beesten van ons veld weg te 
jagen! Ik gebruik het nogal eens om de dieven weg te jagen! 

VELDWACHTER: (monstert van dichtbij het vogelkanon) En toen kwam er een 
varken met een lange snuit en het vertelselke was uit zeker! 
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(als Veldwachter met achterwerk naar Pol staat laat Pol plots het vogelkanon 
afgaan met een daverende knal. Een dikke wolk bloem maakt de 
Veldwachter helemaal wit. Hij valt van de schrik achterover en verlaat 
hoestend en proestend de kantine. Iedereen lacht zich een bult) 
 

POL: (schatert ad buitendeur) Met de vlam in de pijp! 
 
(vrouwen komen terug van toilet) 
 

POL: (Pol zet zich aan de micro en wil hen bij wijze van grap aankondigen) En 
thans treden voor u op, de wereldberoemde musketiers. Gaarne een 
applaus voor... 
 
(Boer Desiré stoot plots boos binnen. Hij bekijkt Pol erg streng wat hem de 
stuipen op het lijf jaagt) 
 

POL: (voorzichtig) Ik weet het al. (kruipt weer op de toog) 
DESIRE: (tot heren) Paljassen...! Gij zijt zot geworden zeker met al dat lawaai? 

Weet ge wel hoe laat het is? 
NICO: Half tien. Waarom? 
FELIX: Hebt gij daar last van? 
DESIRE: Ikke niet, maar mijn koeien wel! 
GERARD: Ze beginnen toch niet mee te zingen? 
DESIRE: Ze zijn door den draad gesprongen en op hol geslagen! Ze lopen hier 

overal rond. 
 
(Pol hangt een konijnepoot op rug van Desiré) 
 

DESIRE: Kunt ge niet wat stiller lawaai maken? Ik verschiet ervan dat heel dit kot 
nog niet ingevallen is! (minder luid, meer slijmend) Allé mannen, kom nu 
toch eens efkes helpen! Seffens zitten m'n koeien nog op uw voetbalveld! 

POL: Daar zou ik ze maar doen afblijven want elke koeiepoot gaat u 500 frank 
kosten, boerke! (wipt van toog) 

FELIX: En elke koeievla 1.000 fr? 
DESIRE: Gene zever hé! Als alleman nu eens efkes mee komt helpen is dat toch 

zo gebeurd zeker! Alleen krijg ik die beesten niet meer terug in de wei! 
POL: Seffens Desiré, seffens! Zingt eerst maar eens een liedje hier in deze micro! 

(duwt micro in z'n handen) 
DESIRE: Dat ziet ge van hier! 
POL: Allé Desiré, ge moet dat eens vasthouden.  

 
(Desiré houdt de statief vast)  
 

POL: Dat geeft u kriebelingen in uwen buik! (maakt teken naar Bart) 
 
(Bart zet plots stroom op de statief) 
 

DESIRE: (laat een geweldige kreet) Aaaaah...!!! (krijgt plots stijve ledematen en 
verlaat op die manier ook de kantine) 
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DERDE BEDRIJF 
 
(ZONDAGNAMIDDAG. Een maand later en vijftien minuten voor aanvang 
van de voetbalwedstrijd. De spelers zijn zich inmiddels in de kleedkamers 
aan 't omkleden voor de match. Haringa, Roosje, Marilou en Chantal zitten 
aan een tafeltje. Sofie staat achter de toog. Bart zit ongeïnteresseerd aan de 
toog. Pol prutst aan een bal die hij maar moeilijk kan opgepompt krijgen. 
Marilou draagt een zwarte blouse. Gerard zit gepikeerd aan een tafeltje. 
Geladen sfeer. Hier hangt duidelijk elektriciteit in de lucht) 
 

MARILOU: (stapt naar Bart) Maar allé Bart, ge kunt ons nu toch niet in de steek 
laten zeker! 

BART: Ik laat u niet in de steek! Het is onze trainer die u in de steek laat! 
GERARD: Nu heb ik het nog gedaan zeker! 
CHANTAL: Ja, 't is uw schuld dat den Bart niet wil meesjotten! 
GERARD: Ons Sofie is nog veel te jong om nu al ne vrijer te hebben en daarmee 

basta!! 
SOFIE: Goed! Maar als ik er morgen uittrek moet ge niet beginnen permitteren hé! 
GERARD: Gij...? Eruit trekken....? Waar zoudt ge heen gaan?  
SOFIE: Al moet ik alleen ergens op een kamer gaan wonen! 
GERARD: Ge hebt gene nagel om aan uw gat te krabben! 
SOFIE: Als ik één dag den boulevard in Antwerpen doe in mijne minirok dan 

verdien ik meer dan gij in een heel maand! 
GERARD: (schrikt om deze uitspraak) Watte...! Snotneus dat ge daar staat! 
CHANTAL: Gerard, op uw gemak gij! 
ROOSJE: Gerard, geef dan voor ene keer eens toe! 
GERARD: Niks van! Dat zei ons Chantal in haar jonge tijd ook en 't was koekenbak! 

(gebaar van zwangerschap) 
CHANTAL: Gerard...! 
GERARD: Het is neen, neen en nog eens neen! 
BART: Dan speelt ge maar met tien, basta! 
HARINGA: Kom nou Bart! Emmer zo niet. Je weet dat je onmisbaar bent voor ons 

footbalteam. 
BART: Uw ploeg kan me gestolen worden! Weet ge dat! Ik ga wel bij FC DE 

KOEKOEK sjotten! Daar zijn genoeg ploegen die mij willen hebben! 
HARINGA: (wendt zich tot Gerard) Nou Voorzitter, ik vind dat je potdorie een 

miskleun van een trainer bent! Als je dat maar weet! 
GERARD: Begint gij u ook nog te bemoeien! Dit is een familiezaak! Daar moet gij 

tussenuit blijven! 
HARINGA: Nou kan je me wat. Dit is helemaal geen familiezaak! De naam van FC 

DE BOKKEN staat hier op het spel, man! 
MARILOU: Als ze vandaag moeten verliezen dan gaat de Gerard er niet goed van 

zijn! 
ROOSJE: Dan spreekt mijne Nico niet meer tegen Gerard. Daar kan 'm zeker van 

zijn! 
CHANTAL: (staat recht en beslist) Ik heb hier evenveel te zeggen als mijne vent! 

Sofie mag voor mijn part met den Bart verkeren! 
GERARD: Chantal, houdt uwe mond gij! Ge gaat er spijt van krijgen! 
CHANTAL: Watte...? Ikke mijne mond houden! Voor gene koning! Voor gene paus! 
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En zeker niet voor ne Gerard! Stukske 'Jan m'n voeten', dat ge daar staat! 
GERARD: (tot Sofie) Ziet ge nu wat ge allemaal aan 't uitspoken zijt, snottebel...! 

Ge trekt mijn gezin en mijn ploeg uiteen! 
SOFIE: (huilt) Goed! Dan trek ik er uit...! 
GERARD: (houdt haar tegen en dwingt haar van op een stoel te gaan zitten) Gij 

doet niks dan naar mij luisteren! Hebt ge dat verstaan? 
 
(Sofie zet zich terug neer en begint te huilen. Roosje troost haar. Algemene 
stilte. Plots ontsnapt de lucht uit de bal van Pol. Pffft....! Gerard schrikt zich 
een bult. Alle boze blikken worden op Pol gericht die wat onwennig z'n 
schouders ophaalt) 
 

GERARD: Gaat het daar zo'n beetje, ja! 
POL: Mag ik ook eens iets zeggen? 
GERARD: Nu begint gij u ook nog te bemoeien met mijn dochter zeker! 
POL: Nee, het gaat over de voetbal. Als FC DE BOKKEN maar met tien spelers 

kan spelen, dan kunt ge die finale op uwen buik schrijven, Gerard! 
GERARD: Dan zal het zeker niet aan mij gelegen hebben! 
MARILOU: Oh nee? Aan wie dan wel? 
HARINGA: Nou, laat ons klaar en duidelijk wezen dat ik als sponsor eis dat hier elf 

spelers aantreden. 
POL: De Gerard kan toch ook zelf meespelen! 
GERARD: Dat gaat niet meer met mijne kwaaie rug! 
POL: We zullen uwe rug wel masseren en ge doet een straf corset aan van 

Chantal! 
HARINGA: Misschien kan je in het doel gaan staan, Gerard! 
CHANTAL: Niks van! 
HARINGA: Wat zeg je, Chantal? 
CHANTAL: Ik zeg, niks van! Als 'm durft meesjotten dan trek ik er ook uit! 
GERARD: Eén matchke Chantal, wat maakt dat toch! 
CHANTAL: En ik morgen met u terug naar Leuven rijden zeker! (tot Haringa, ad 

Gerard) Als 'm ene poot op het veld durft zetten dan ga ik samen met ons 
Sofie naar 't Schipperskwartier! 

POL: (plagend) Chantal, op den Boulevard in Antwerpen zou ik toch niet te 
kortgerokt rondlopen! Ge gaat nog een valling pakken! 

GERARD: (tot Pol) En gaat ge nu zwijgen...! Zijn die penaltypunten nu al gekalkt? 
POL: Miljarde...! Dat was ik nu echt vergeten! 
GERARD: Dan vertrek maar! 
ROOSJE: Iedereen heeft zenuwen tegen dat die finale begint! 
MARILOU: FC DE BOKKEN gaat het zeker niet kunnen halen! 
GERARD: (vanuit de hoogte) En waarom niet? 
MARILOU: Hebt ge al eens gezien wat voor kerels dat zijn die van FC DE 

RAKKERS? Ze zijn allemaal een halve meter groter! De keeper moet zich 
bukken als 'm in de goal staat of hij stoot zijne kop aan de lat! Da's nen 
boom van ne vent! 

ROOSJE: En die midvoor is zo breed als dat 'm hoog is! Zo'n neusgaten heeft die! 
Ne stier heeft er niks aan! 

MARILOU: Als ge die mannen ziet lopen dan is dat één en al spieren! Daar kunnen 
ons mannen nog niet aan rieken! Mijne Felix heeft bijna geen spieren. En 
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het beetje dat hij heeft dat gebruikt hij dan nog niet...! 
ROOSJE: Als ik van die bodybuilders op tv zie dan... dan...! Ho, ik krijg 't er koud 

van als ik eraan denk! 
MARILOU: Tiens! Ik krijg het daar warm van! Ne goeie vent dat moet gespierd zijn 

en heel veel haar op z'n borst hebben! 
HARINGA: 't Is hier wel warm zeg. (knoopt das los en zet hemd open waardoor er 

een groot deel van z'n borst zichtbaar wordt) 
CHANTAL: (loert op zoek naar borsthaar maar vindt niks) Ge moet ze wel ver gaan 

zoeken! 
GERARD: (onderbreekt tot allen) Komt ge naar hier om over venten te kletsen of is 

't voor de voetbal? 
CHANTAL: Daar se...! Daar se...! Nu moogt ge van mijnheer nog niet meer praten 

over wat dat ge wilt se...!  
HARINGA: (staat recht, paraderend en zogezegde gespierdheid tonend naar toog) 

Voor de dames een rondje! 
 
(dames bestellen) 
 

ROOSJE: Ochgot ja, ik was 't bijna vergeten te zeggen. Ze hebben die 
verkeersplaat 'Verboden inrit' daar voor in de straat weggehaald! 

HARINGA: Wat zeg je me nou? 
MARILOU: Wie heeft dat gelapt? 
GERARD: De Pol heeft ze hier verder in 't straat gezet, juist voorbij de oprit naar 

ons veld! 
CHANTAL: Amaai, als de Veldwachter dat te weten komt... die gaat lachen! 
GERARD: Onze Veldwachter kan niet lachen! Onze Lieve Heer heeft vergeten van 

die lachspieren te geven! 
CHANTAL: Dat is gelijk als gij dan! 
GERARD: Waarom? 
CHANTAL: Gij kunt ook niet lachen? 
GERARD: Wie zegt zoiets? (speelt en toont z'n tanden) Hi hi hi...! 
CHANTAL: Gerard, zoals gij de laatste dagen zijt valt er met u niet te leven! 
HARINGA: Nou Chantalleke, maar dat is van de stress! Dat heeft elke trainer voor 

een belangrijke wedstrijd! 
GERARD: Voilà! Nu hoort ge 't eens van iemand anders! En nog wel van een 

Hollander! En Hollanders hé, die trainen de beste ploegen van Europa! 
ROOSJE: Moet gij niet bij uw spelers zijn in de kleedkamers? 
CHANTAL: Daar hebben ze 'm al buiten gesmeten! Die zenuwen gaan over op de 

spelers! 
GERARD: Ik kan er ook niet aan doen hé! Ik heb mezelf niet gemaakt! (op van de 

zenuwen) En nu moeten we nog met 10 man gaan spelen! En die penal-
typunten zijn nog niet gekalkt! Hoe is dat toch mogelijk? (begint te nagelbij-
ten en zoekt naar doosje met pilletjes maar vindt het niet) Waar zijn mijn 
pillekes tegen de zenuwen? 

CHANTAL: Ga zitten en drink eens iets! Seffens krijgt ge 't nog aan uw hart! 
GERARD: Ja, ne jenever om te kalmeren! 
CHANTAL: Gerard, ge weet als gij veel jenever drinkt dat ge straks weeral begint te 

blèten! 
GERARD: Ne jenever en anders niks! (neemt jenever) 
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ROOSJE: Hoe komt 't dat er nog niemand van de Gemeente hier is? 
MARILOU: Nu met die verkiezingen voor de deur komen die zeker hun gezicht 

laten zien. 
CHANTAL: Ze zullen wel MOETEN komen om die beker uit te reiken! 
MARILOU: 't Is te hopen dat die beker voor ons is! 
HARINGA: Ben je gek, dat geluk is niet voor onze ploeg weggelegd. 
CHANTAL: Als ge met zo'n gedacht vertrekt dan vraag ik me wel af waarom dat FC 

DE BOKKEN eigenlijk meedoet!  
GERARD: Als ons ploeg compleet is en iedereen doet z'n uiterste best dan kunnen 

we niet verliezen! (ad Bart) Maar daar zijn mannen bij met lange oren! 
Mannen die den ezel moeten uithangen! Die mij tegen de muur zetten! Dat 
is pure sabotage! 

CHANTAL: (verbetert) Chantage, Gerard! 
GERARD: Juist! Santage is dat! 
BART: (reageert fel) Zeg, nu is 't genoeg, hé Gerard! (maakt aanstalten om de 

kantine te verlaten) Als ge me zo begint uit te kafferen dan bol ik het af! (blijft 
bij de deur staan) Ik ben weg hé! 

SOFIE: Bart? 
BART: Heu...? 
SOFIE: (streng) Ga zitten! 

 
(Bart zet zich terug aan toog. Gerard begint z'n tactiek uit te stippelen met 
bierviltjes op tafel) 
 

MARILOU: Sofie, tapt hier nog eens. 
HARINGA: Voor mij een trappist! 
MARILOU: Voor mij nen Babycham! 
CHANTAL: Gerard...? 
GERARD: Heu...? 
CHANTAL: Babycham halen! Vooruit...! 
GERARD: Zeg hela, ik ben bezig met de match! Ik moet me concentreren op den 

tactiek. 
 
(Chantal neemt een bierviltje weg voor de neus van Gerard en scheurt dat in 
stukken) 
 

GERARD: Wat doet gij nu? 
CHANTAL: Als ge maar met tien man sjot dan hebt ge maar tien bierkaartjes nodig! 

En nu wil ik dat ge wat babycham uit de kelder haalt! 
GERARD: Chantal, ik ben trainer en ik ben bezig met mijnen tactiek. Een trainer 

hoort niet in den bierkelder te zijn een paar minuten voor de match! 
ROOSJE: Dat vind ik ook, Chantal! Gij zijt cafébazin en ge durft niet eens in den 

bierkelder gaan! 
HARINGA: Bang van de muizen, éh Chantalleke? 
CHANTAL: Ik heb genen bang van muizen! Zelfs nog niet van ratten! (pompt zich 

moed in en verdwijnt naar keuken) 
GERARD: (tot Haringa, wijst ondertussen naar bierviltjes op tafel) Ik ben aan 't 

denken hoe dat we FC DE RAKKERS het best kunnen aanpakken. Ik heb 
ze al een paar keren zien sjotten. Daar is maar één zwakke plek in de ploeg 
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en dat is op de rechterflank! Daar moeten we gebruik van maken! 
 
(we horen een bots en dan een luide kreet) 
 

CHANTAL: Aaaaai....! Gerard...? Gerard, ik ben van den trap gevallen! 
GERARD: (vervolgt tot Haringa) We moeten rechts doorbreken en dan alle ballen 

voorzetten naar 't centrum! 
CHANTAL: (hysterisch luid) Gerard...! 
SOFIE: Pa, ons ma roept u! 
GERARD: Waarvoor? 
SOFIE: Ze is van den trap gevallen! 
GERARD: (met flauw lachje) Maar die vangt mij niet hé! Daar moet ze vroeger voor 

opstaan! 
CHANTAL: Gerard, als ge nu niet maakt dat ge binnen de twee seconden hier zijt 

dan sla ik uwe kop in! 
MARILOU: (roept) Ge hebt gelijk, Chantal! 

 
(Sofie en Bart naar keuken. Gerard speelt met de bierviltjes en verplaatst ze 
op tafel. Haringa staat naast hem) 
 

GERARD: Hier vertrekt de bal langs de Jos, paske naar de Felix, door naar de 
Nico. De Nico schiet naar de goal! 

HARINGA: (leeft met het spel mee en maakt een overwinningsgebaar) Jaaaa...! 
(stuit op strenge blik van Gerard) 

GERARD: Het was er naast...! (gooit een bierviltje door de kantine) 
 
(Sofie en Bart op met een hinkende Chantal) 
 

HARINGA: (bezorgd) Maar Chantalleke toch...! 
GERARD: 't Is dus toch echt! (wil helpen) 
CHANTAL: (woest) Blijf met uw poten van mijn lijf, egoïst!! 
GERARD: Maar Chantalleke, ik dacht dat gij mij voor den aap wilde houden! 
CHANTAL: Nee schone meneer, gij zijt nen aap, ja! 

 
(iedereen helpt de hinkende Chantal aan een tafel, zeker ook Haringa. 
Chantal legt haar voet op een stoel) 
 

CHANTAL: Ik denk dat 'm over is! 
ROOSJE: (verzorgt) Nee, maar wel zwaar verstuikt! Daar moet een verband rond. 
SOFIE: Wacht efkes Roosje, ik haal de verbandkist. 
HARINGA: (voelt aan voet) Gossie, is die dik zeg! Wil ik hem even masseren? 
CHANTAL: Gerard, achter den toog gij! 
GERARD: Maar... 
CHANTAL: Niks te maren...! Achter den toog gij want ik kan niet meer tappen 

vandaag! 
SOFIE: (terug) Ik zal wel achter den toog gaan staan. Iedereen moet z'n eigen 

drinken hier maar komen halen. Ofwel moet gij mij helpen, Marilou? 
MARILOU: Daar word ik niet voor betaald! 
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(Iedereen staat rond Chantal. Pol komt met emmer kalk van berging) 
 

POL: Wat is er gebeurd? (duwt Marilou met z'n handen opzij en laat twee witte 
handafdrukken na op haar zwarte blouse) 

MARILOU: Een wreed accident! 
CHANTAL: Gij moet er nog mee lachen! 
MARILOU: (merkt twee witte afdrukken op haar blouse, woedend tot Pol) Oh....! Gij 

se smeerlap dat ge daar staat! Maar dat gaat ge betalen! 
POL: Daar kon ik nu echt niet aan doen! 
MARILOU: Dat zegt ge altijd. Mijn nieuw blouse, oooh...! 
POL: Is dat nu ook iets om mee naar de voetbal te komen zien? (monstert blouse) 

Dat is pertang niet lelijk zo! 
MARILOU: Wacht gij, kwibus...! Dat gaat ge bekopen...! 

 
(Marilou achtervolgt Pol door de kantine, achter toog door. Roosje houdt 
zere voet van Chantal omhoog. Marilou schept een pint water uit spoelbak. 
Nu giet Marilou naar Pol die snel wegduikt waardoor Haringa de volle lading 
in z'n gelaat krijgt! Pol af langs buitendeur) 
 

HARINGA: Potverdomme, krijg nou de tering zeg! (af langs buitendeur) 
MARILOU: (meer huilend) Maar wat moet ik nu doen? 
ROOSJE: Maak daar toch geen drama van! 
MARILOU: Nee, omdat gij altijd uw kleren koopt in een uitverkoop of op een 

braderij, maar daarom ik nog niet hé! 
ROOSJE: Marilou, ge gaat te ver hé! (laat voet van Chantal vallen) 
CHANTAL: (kreet van pijn) Aaaaaai...! 
MARILOU: Nee, en bij mij gaan ze niet te ver zeker! Moet dat hier maar eens 

bezien! 
GERARD: Nee, die dingen (ad borsten) steken alleen maar te ver! 
CHANTAL: (berispt) Gerard...! 
ROOSJE: Ik heb nog iets in m'n tas zitten waar dat ge die kalk er goed mee af 

krijgt! (tot Gerard) Houdt gij haar voet efkes vast? 
 
(Gerard houdt voet van Chantal vast en masseert hem voorzichtig. Chantal 
speelt mee) 
 

ROOSJE: (tot Gerard) Da's de verkeerde! 
 
(Gerard verwisselt. Roosje veegt de kalk uit de blouse van Marilou. Tinneke 
van de radio komt ondertussen binnen. Pol volgt haar als een hondje en 
haalt direct een cola voor haar. Gerard laat onmiddellijk de zere voet van 
Chantal vallen en wendt zich tot Tinneke) 
 

TINNEKE: Ah, dag mijnheer de voorzitter. En hoe is 't? 
GERARD: (tracht correct Nederlands te spreken, maar slaagt daar niet in) 

Goedemiddag juffrouw van de radio. Wij zijn allemaal in blijde verwachting 
en wij hopen van u hetzelfde hé! Zoek maar een schoon plaatske bij het 
raam hier. (presenteert stoel) 
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(Pol is er al met z'n cola. Gerard neemt hem het glas uit handen en zet het 
op tafel) 
 

GERARD: Alstublieft juffrouw! 
TINNEKE: Dank u. Ik ga de match rechtstreeks volgen op het veld. Straks na 

afloop kom ik nog wel even binnen voor een paar korte interviews! 
GERARD: Goed juffrouw van de radio. Zoals gij dat wilt. En zeg maar Gerard zalle! 
TINNEKE: Mag ik u alvast feliciteren Gerard met uw perfecte organisatie! U hebt 

zelfs voor voldoende parking gezorgd! En hier naast de kantine hebt u een 
grote tent opgesteld. Het zal nodig zijn denk ik want er staat al flink wat volk 
rond het veld! 

GERARD: (fier als een gieter) Ja, wij doen ons best, hé juffrouw van de radio! 
Gisteren is er gespeeld voor de derde en de vierde plaats. Ge had eens 
moeten komen loeren hoeveel volk er tegenwoordig aanwezig was! 

TINNEKE: Ik heb ook gehoord dat uwe playback-wedstrijd een groot succes is 
geweest? 

CHANTAL: (met vinger in de hoogte) Hela, hela, hela...! ONZE playback-wedstrijd, 
hé juffrouw...! Het was ONS idee! 

ROOSJE: De venten wilden een doodgewone zettersprijskamp geven, juffrouw! 
CHANTAL: Ja, ne vent dat is niet slimmer! 
MARILOU: (fier) We hebben nogal succes gehad met ons nummerke. Den eerste 

prijs, dat is eens wat anders hé...! 
POL: Hela...! En ikke dan! (fiere borst) 
GERARD: Mag ik nu ook eens wat zeggen, ja? (tot Tinneke) Ik denk dat we met dit 

tornooi finantieel een goede slag geslaagd hebben. Maar voor ons is 't 
eigenlijk meer te doen om de eer. We moeten die beker kunnen pakken! 

TINNEKE: En uw ploeg is in vorm? 
GERARD: Dat gaat, dat gaat....! Maar we hebben veel tegenslag gehad hé! Drie 

gekwetste spelers! En van de besten hé! (ad Bart) En dan nog een 
onvoorzien voorgeval! Maar daar kan ik nu niet méér over zeggen. Enfin, ik 
hoop dat we toch nog met 11 spelers aan de wedstrijd kunnen beginnen! 

TINNEKE: Goed. Ik ga me nu buiten installeren! Tot straks.  
GERARD: Ja juffrouw, tot subiet. 

 
(Pol leidt Tinneke af. Roosje verzorgt ondertussen de voet van Chantal) 
 

POL: (tot Chantal) Wat zijn ze met u aan 't doen? Chantal, gij gaat toch niet 
meesjotten zeker? 

CHANTAL: Mijne voet is gebroken! 
ROOSJE: Die is niet gebroken! 
POL: Ik zal eens iets goed gaan halen voor uwe voet! (af naar keuken) 
CHANTAL: Die is wel gebroken, Roosje! Ik voel mezelf toch wel zeker! 
ROOSJE: Chantal, ik ben verpleegster van beroep. Ik zal het dan toch wel beter 

weten, zou het niet! 
CHANTAL: Gij weet juist niks! 
MARILOU: Ge hebt gelijk Chantal! (huilend ad blouse) Moet dat hier ne keer zien! 't 

Wordt nog erger op mijn blouse! Nu kan ik ze zeker weggooien! (maakt 
aanstalten om naar toilet te gaan) 
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(Haringa komt ondertussen weer op. Hij is gekleed in ander hemdje) 
 

HARINGA: Nou, dan doe je toch net als ik! Ik heb vlug een ander hempie 
aangetrokken. Had ik toevallig nog in m'n wagen liggen! Hè hè! Ben ik toch 
weer effe lekker droog! (gaat zelfvoldaan bij Chantal staan) 

MARILOU: Als ik dat nu maar proper krijg. Straks zijn die grote rakkers hier. (af 
naar toilet) 

POL: (op met waterblaas) Hier se, Chantalleke! Dat is eens wat anders dan die 
zalfkes! Leg dat eens op uwe ha... ha... hatsjie ...voet! (houdt de waterblaas 
stevig onder z'n arm, moet plots niezen waardoor de inhoud van de 
waterblaas in het gelaat en op hemd van Haringa terecht komt) 

HARINGA: Stomme eikel! Etterbuil! Vieze gozer! Onhandige lummel! 
 
(Pol af. Haringa loopt hem achterna. Nico en Felix komen gekleed in voet-
balplunje binnen van kleedkamer en zetten zich aan de toog) 
 

FELIX: Sofieke, geef mij er eens ene met een groot kolleke! 
GERARD: Nee mannen! Geen alcohol vóór de match! Kom Nico, gij moet nog 

gemasseerd worden! 
NICO: Waarom? 
GERARD: Gij had toch een spierverrekking in uw bil! Roosje, gij masseert hem hé! 
ROOSJE: Okee! (laat voet plotseling los) 
CHANTAL: Aaaa...! Ge doet me zeer! Verpleegster...! 
GERARD: Kom Nico! 
NICO: Watte? 
GERARD: Watte! Watte! Masseren! Wat anders? 
NICO: Toch hier niet? 
GERARD: Ga daar met uwen buik op die tafel liggen! 

 
(tafels worden tegen elkaar geschoven) 
 

GERARD: (met teken naar tafel) Erop! Vooruit! 
ROOSJE: (haalt zalf boven en tot Nico) Hier, smeer uw bil daar maar mee in! 
NICO: Doe dat zelf eens! Gij zijt hier toch de verpleegster! 
ROOSJE: Verwend jong...! Ga dan maar liggen! 

 
(Nico op tafel en krijgt van Gerard een stevig stootje) 
 

FELIX: Krijg ik hier nog iets te drinken? Ja of ja? 
GERARD: Sofie, geen bier geven hé! 
FELIX: Iets anders betaal ik niet! 
GERARD: Wel, dan drinkt ge niet! 

 
(Nico wordt gemasseerd door Roosje. Felix legt z'n arm rond de schouders 
van Bart) 
 

FELIX: Allé Bart, doe mee jong! 
NICO: Bart, daar zijn twee zaken die ge altijd uit elkaar moet houden en dat is 

voetbal en vrouwen! 
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BART: Dat zegt gij! 
 
(Roosje knijpt Nico opzettelijk hard tijdens het masseren) 
 

NICO: Aaaah...! Zeg, gaat het zo'n beetje! Ik zal u seffens ook eens beginnen te 
knijpen! 

ROOSJE: Gij moet u niet bemoeien met de familiale zaken van andere mensen! 
NICO: Dat zijn geen familiale mensen! (stuit op boze blik van Chantal die net voor 

hem zit en herpakt zich) Ik bedoel 'zaken'! 
FELIX: Nu wordt het voor ons ook moeilijk! Als ge met tien man aan een wedstrijd 

begint dan zijt ge al voor 50 procent verloren! 
NICO: Bart, ik vind het niet schoon van u dat ge FC DE BOKKEN zo maar laat 

vallen! 
BART: Zeg dat maar tegen uwen trainer daar se! 
FELIX: Die gasten van FC DE RAKKERS zullen nogal lachen als ze horen dat gij 

niet meespeelt! 
NICO: En ge gaat daarbij de schande op uwe nek halen van onze trouwe 

supporters! En daarbij, als ze hier zo blijven koppen gelijk klein jong, dan 
heb ik ook heel veel goesting om niet mee te sjotten! 

FELIX: Mijn goesting is ook over! 
 
(Pol weer op. Roosje knijpt nog harder) 
 

NICO: Aaah...! 
ROOSJE: Blijven stilliggen onder het masseren! 
GERARD: Zouden we nu eens niet stillekensaan beginnen met onze speltactiek te 

bespreken? 
FELIX: Wie gaat ge op de plaats van den Bart zetten? 
POL: We kunnen ook onze mascotte laten meespelen! Die staat hierbuiten al klaar! 
ROOSJE: Uwen geitebok toch zeker niet...? 
POL: En waarom niet? Ik trek hem voetbalschoenen aan en vooruit met de geit.. 

tebok...! 
FELIX: We kunnen ook de Pol laten meesjotten als elfde man! 
NICO: (lacht) De Pol...? Als die z'n witte keesbenen laat zien dan loopt al het volk 

naar huis! (lacht) 
POL: Witte benen, witte benen...! Wil ik eens wat zeggen, pipo! Ik speelde al 

voetbal toen dat gij nog aan de borst hing! 
 
(Nico wil rechtkomen van tafel, maar Roosje duwt hem terug neer, één keer 
herhalen. Pol maakt aanstalten om bij wijze van grap de benen van Nico in 
te smeren met kalk uit de emmer) 
 

NICO: Maar allé nu...! 
ROOSJE: Blijven liggen, zeg ik! 
NICO: 't Is al goed. Smeer mijn achillespees ook eens goed in. 
ROOSJE: (vleiend, speelt spelletje mee, Pol smeert) Uw achillespezeke ook, Nico? 
NICO: Oh..., dat doet goed! Ons Roosje heeft echte verpleegstervingerkes. 
ROOSJE: Uw rugske ook een beurt geven, Nico? 
NICO: Ja, doe maar. (Pol wrijft ook de rug van Nico in met droge kalk) Hmmm... 
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lekker!  Gij krijgt van mij straks ook een beurt, Rozeke. 
POL: Ikke, Nico...? 
NICO: (schrikt van Pol, merkt kalk op z'n benen en springt van de tafel) Verdomme 

ze...! Wacht maar tot straks, alletwee! 
POL: Wie heeft nu witte benen, gij of ik...? 

 
(Nico springt van de tafel en holt achter Pol die door de kantine vlucht. Nico 
achterna. Haringa op. Hij is weer gekleed in ander hemdje. Hij brengt 
Juliette, de Schepen van Sport, met veel geste binnen. Het rumoer houdt op 
als Juliette binnenkomt met een ingepakte beker. Ze draagt een grote 
gekleurde hoed met brede randen. Algemene stilte in de kantine. Haar 
verschijning is opzienbarend voor de aanwezigen. Er wordt direct plaats ge-
maakt voor haar aan tafel. Nico en Felix stappen richting kleedkamers. Ze 
blijven in deuropening staan kijken naar Juliette. Op een teken van Gerard 
gaan ze verder) 
 

GERARD: Pol, breng eens iets te drinken voor madame! 
POL: (tot Juliette) Wat mag het zijn voor madame? 
JULIETTE: Iets lekker fris als 't kan! 

 
(Pol naar toog en gaat er een frisse cola met heel veel ijsblokjes bereiden. 
Marilou op van toilet en neemt plaats naast Roosje) 
 

HARINGA: (stelt Juliette voor aan Gerard) En dat is hier onze voorzitter en trainer 
Mijnheer Van De Plas! 

JULIETTE: Goedendag, mijnheer Van De Plas! Hoe gaat het? 
GERARD: (uitermate stil en overdreven verlegen) Dag madame. Goed hé, goed 

madame! 
MARILOU: (fluistert te luid tot Roosje) Wat is dat voor een kakmadam? 
HARINGA: (neemt een stoel om haar te presenteren) Gaat u toch zitten, mevrouw 

de Schepen. 
GERARD: (neemt stoel uit z'n handen) Zet u hier maar! 
JULIETTE: (zet zich) Hoe laat begint de voetbalmatch? 
GERARD: Binnen... 
HARINGA: (onderbreekt) Over weinige ogenblikken, mevrouw. 
JULIETTE: (naar Haringa) En hoe zijn de vooruitzichten, mijnheer de voorzitter? 
GERARD: (tikt haar op de schouders) Hela..., IK ben de voorzitter! En met mij gaat 

het.... (stuit op strenge blik van Chantal)... 't kon beter! 
 
(Gerard wordt gered door Pol die net nu een glas cola aan Juliette 
presenteert. Juliette merkt het groot aantal ijsblokjes in het glas) 
 

JULIETTE: (met flauw lachje) Is dat niet iets teveel van het goede! 
POL: (fronst de wenkbrauwen want hij begrijpt haar niet direct) Te veel cola...? 

 
HARINGA: (tot Pol) Mevrouw de Schepen bedoelt dat je er de halve Noordpool 

ingekieperd hebt, ongelikte ijsbeer! 
POL: Oh...! (probeert nu ook Nederlands te spreken) Madame heeft niet zo gaarne 

van die ijsblokskens zeker? 
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GERARD: (fluistert luid) Jawel, maar niet zoveel! Pol, kwibus dat ge daar loopt! 
POL: (haalt er met z'n handen enkele ijsblokjes uit) Is 't zo beter, madame? 
JULIETTE: (zet haar glas aan de kant en presenteert ingepakte beker aan Gerard) 

Kan u dit misschien even achter de toog zetten tot straks? 
GERARD: Dat is den beker zeker? 
JULIETTE: Ja. De Beker van .....! (gemeente) 

 
(Pol wil beker overnemen, maar Gerard geeft het ding aan Sofie die de 
beker begint uit te pakken. Pol zit nog steeds met enkele ijsblokjes 
opgescheept. Hij kijkt rond waar hij het kwijt kan, stopt de ijsblokjes dan 
maar achter het kleedje van Marilou en gaat op de loop) 
 

MARILOU: (krijst in alle toonaarden) Oeeeeeeoooh...! 
 
(Marilou achtervolgt Pol naar kleedkamers. Ze schraapt onderweg een lege 
bierschotel mee van de toog. Haringa ziet het deze keer aankomen en 
maakt zich verschrikt uit de voeten. Hij beschermt z'n hemd en blijft in 
deuropening naar kleedkamers staan piepen. We horen een slag van de 
bierschotel) 
 

GERARD: (ad deur) Hela...! Mijnen plateau niet kapotslagen hé...! 
 
(Marilou en Pol komen weer binnen van kleedkamers. Er is een grote ronde 
deuk in de bierschotel) 
 

MARILOU: Ahwel! Gij bougeert niet! Gij voelt niks zeker? 
POL: Ik ben een bok en die hebben een harde kop! 

 
(Pol imiteert een echte bok met bijhorende geluiden, neemt aanloop, stampt 
voet enkele keren achteruit en stuift met z'n hoofd vooruit, recht op Marilou 
af. Marilou vangt de stoten op met haar bierschotel. Haringa heeft van in de 
deuropening gemerkt dat het gevaar geweken is en zet zich dan maar terug 
op een stoel. Pol geeft een laatste stoot, maar die is zo hevig dat Marilou 
achterover op de schoot van Haringa valt. Haringa profiteert van de 
gelegenheid om Marilou bij haar borsten te nemen) 
 

MARILOU: Hela....! Poten thuis gij hé...! (geeft Haringa een klap van de bierschotel) 
Want gij zijt ook een bok, geloof ik! 

POL: Ja, een hete bok...? 
 
(Ondertussen heeft Sofie de uitgepakte grote beker op de toog staan. Pol 
bewondert de beker) 
 

SOFIE: Kijk hier eens...! 
POL: (tot Juliette) 't Is toch ne schone, hé madame. Want als ge 't nog niet moest 

weten... (wijst naar houten rek tegen de muur) ...hier komt die straks te 
staan! 

JULIETTE: Ik hoop het voor u en voor FC DE BOKKEN, mijnheer! 
POL: (fier tot allen) Hoort wat dat die zegt! Mijnheer, zegt die tegen mij! Da's ook 
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den eerste keer! 
 
(we horen het fluitsignaal van de scheidsrechter. Juliette en Gerard maken 
aanstalten om naar het veld te gaan. Gerard nog vliegensvlug naar toog in 
een soort automatisme voor een extra pilletje, kijkt ergens anders, vindt ze 
niet) 
 

GERARD: Miljaar...! Waar hebben ze mijn pillekes nu toch gelegd? 
JULIETTE: Ik ga nu naar de wedstrijd kijken. We zien elkaar straks nog! (af) 
HARINGA: Dan zal ik u vergezellen, hé mevrouw de Schepen! Gerard man, zorg 

ervoor dat je FC DE RAKKERS in het zand doet bijten hé!  
 
(Haringa geeft Gerard nog een schouderklopje en volgt mevrouw de 
Schepen. Gerard naar trainersbankje. Pol volgt hem) 
 

POL: (terwijl hij kantine verlaat) Ge zoudt beter eens een vat bier beloven aan de 
spelers! 

MARILOU: Of nen bak Babycham! 
CHANTAL: Zwijg me over Babycham hé! 

 
(Iedereen in de kantine wil uiteraard de beste plaats bij het geïmproviseerd 
raam bemachtigen. Tafels worden naar het raam verschoven. Sofie blijft 
achter de toog staan. Roosje ruimt de masseertafel op. Bart en Sofieke 
troosten elkaar) 
 

CHANTAL: Wil er iemand mij wat dichter bij het venster zetten? Van hier zie ik 
nikske!  
 
(Marilou helpt Chantal. Pol op van buitendeur, wil af naar berging, maar 
merkt dan het doosje pillen van Gerard achter de toog. Hij neemt het doosje, 
kapt het leeg in de vuilbak en dan af met doosje naar berging) 
 

GERARD: (snel op) Chantal, waar liggen mijn pillekes? 
CHANTAL: Achter den toog. (tot Sofie) Liggen mijn pillekes hier ergens? 
SOFIE: Pa, kalmeer nu toch eens een beetje! Seffens krijgt ge nog iets aan uw 

hart! 
GERARD: Dat is uw schuld dan! (boze blik naar Bart en dan af met verzorgingsem-

mertje naar dug-out) Ik moet mijn pillekes hebben of ik haal het einde van de 
match niet! 

POL: (op van berging met een toeter. Luid getoeter achter de rug van de dames die 
bijna van hun stoel vallen van de schrik. Pol legt doosje met pillen op de 
toog. Dan tot Chantal) Gerard z'n kalmeringspillekes! Van mijnen bok! (stapt 
richting buitendeur en roept) Allé FC DE BOKKEN geef maar buzze...! (af 
naar het veld) 
 
(DONKER IN KANTINE. SPOT AAN OP DUG-OUT. Waar Gerard reeds zit. 
Pol komt naast hem zitten) 
 

GERARD: Kom mannekes, aanvallen, aanvallen...! 
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POL: (supportert er op los) Vooruit hé mannen. Laat u niet doen hé! 
GERARD: Allé mannekes, niet slapen...! (zit nerveus op z'n trainersbank) 
POL: Maar allé nu, waarom fluit die arbiter nu niet? 
GERARD: (luid) Hela, dat was een dikke fout, hé arbiter! 
POL: (bruist) Vuil zwarte kraai! Zwarten duvel! (tegen vrouw in de zaal) Dat is toch 

waar, hé madame! Zo moet die arbiter niet gaan beginnen want dan haal ik 
hem er seffens af! Ik zal zijn fluitje eens steken waar 'm het nog niet te 
gaarne heeft! (scandeert) Vuile zwart! Vuile zwarte! Vuile zwarte! 

GERARD: Felix, geef die bal af, potverdekke...! 
POL: Niet naar ginder! Naar hier! 
GERARD: (schudt hoofd) En wat doet die Nico nu toch...? Oh...! Daar se...! Die 

staat helemaal bloot! (zeer luid) Dekken....! Dekken...! 
POL: Mijnen bok die kan 't nog beter dan gij allemaal! 

 
(Pol speelt mimiek gelijk met Gerard en kan maar moeilijk op de bank blijven 
zitten) 
 

POL: Allé jong, waar sjot ge nu toch naartoe! 
GERARD: Daar se...! Stamp die bal weg! Nee, naar ginder! Naar hier...! 
POL: How..., die bal is buiten geweest! 
GERARD: En die arbiter die fluit niet...! 
POL: Zwarten duvel dat ge daar staat! Onnozele paljas! 
GERARD: Oh...! 't Is niet waar hé! Laat die niet schieten! Laat die niet schieten! 

(vliegt recht en stoot hoofd tegen het dak van de dug-out) Miljaar...! 
POL: Ooh...! Kastrol...! 

 
(algemene teleurstelling. Het is 0 - 1) 
 

GERARD: Hoe is dat nu toch mogelijk? 
 
(SPOT OP DUG-OUT UIT, LICHT IN KANTINE AAN) 
 

CHANTAL: Hebt ge dat nu gezien? 
POL: (ondertussen op in decor) Dat ligt aan die arbiter. Den onnozelaar! Dat hij 

maar eens wacht...! (gepikeerd en snel af naar berging) 
GERARD: (nerveus op in decor) Waar zijn mijn pillekes? (krijgt het doosje van 

Sofie) 
CHANTAL: Gerard, het is al 0 - 1 hé! Ik zeg het u maar! 
GERARD: (begint de pilletjes naar binnen te spelen) Dat begrijp ik niet hé! Die bal 

was zeker nen halve meter over de zijlijn voor dat ze aan de goal kwamen! 
(kauwt, vreemde smaak. Hij spuwt de pilletjes terug in z'n hand en ruikt 
eraan) Maar... maar dat zijn begot geitekeutels! Bah! (legt doosje terug op 
toog, holt naar buiten en heeft braakneigingen) 
 
(Pol op van berging met jachtgeweer, stopt een cartouche in geweer en wil 
onder luid gemor het veld op) 
 

MARILOU: Pol, wat gaat ge met dat geweer doen? 
POL: Ik ga die zwarte kraai op zijnen duvel schieten! 
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ROOSJE: Allé Pol, blijf nu toch eens kalm! 
BART: Doe dat geweer weg, Pol! Ge gaat nog in den bak geraken! (neemt geweer 

af) 
SOFIE: En als onze Pa u in z'n handen krijgt dan gaat ge er niet goed van zijn!  
POL: Waarom dan? 
SOFIE: Met uw geitekeutels....! Bah...! Viezerik! 
POL: (spottend) Ik pak die al 10 jaar en ik ben nooit zenuwachtig! En kijk eens hoe 

dat mijn haar blinkt! (toont) 
 
(Bart en Sofie af met geweer langs keuken. Gerard op, blijft in deuropening 
staan. Hij merkt Pol. Z'n ogen schieten vuur. Pol wil gaan lopen richting 
berging, maar Gerard klampt hem vast) 
 

GERARD: (tot allen) Geef me eens rap dat doosje met die pillekes! 
 
(Alle aanwezigen behalve de gekwetste Chantal helpen Gerard om Pol het 
hele doosje in z'n mond te kappen. Schermutseling en algemeen gelach) 
 

MARILOU: Nu zal uw haar de eerste drie jaar wel blinken, Pol! 
POL: (spuwt z'n mond leeg) Ge denkt zeker dat ik ne vuilbak ben...! 
DESIRE: (op) Ha, hier zitten de heren en de madamekes van 't schoon leven! 

(merkt Gerard, stapt zijn richting uit) 
GERARD: Dag Desiré! 
DESIRE: Gerard, ik kom voor mijn 2.000 patatten! (gebaar van duim en wijsvinger) 
GERARD: Oh ja. Daar zal ik eens direct voor zorgen se! (neemt geld achter toog) 
DESIRE: Ge hebt potverdekke sjans dat ge al die auto's in mijn weide kunnen 

zetten hebt! Waar zoudt ge er anders mee gebleven zijn? 
GERARD: Dat weet ik ook niet, Desiré! Hier se... uw 2.000 frank zoals we 

afgesproken hadden. Alstublieft! 
DESIRE: Merci. (frommelt bankbiljetten in borstzakje) 
GERARD: En drink er ene! Pol, tap eens voor den Desiré!  

 
(aan het geluid bij de vrouwen te horen gebeurt er iets op het veld. Gerard 
wordt weer nerveus)  
 

GERARD: Ik heb nu geen tijd om te praten, Desiré! Ik moet naar mijn spelers. (af 
naar trainersbank) 
 
(Pol bezorgt Desiré een pint. De volgende momenten volgen de dames met 
veel spanning het voetbalspel) 
 

DESIRE: Allé schol hé! 
POL: Ja schol! En als ge niet drinkt dan blijft ze vol! 
DESIRE: Zeg, is dat uwen bok die daar buiten staat? 
POL: (fier) Ja. Ne ferme kerel hé! 
DESIRE: Ik dacht het al dat die van u was. Hij heeft juist zo'n onnozele kop als gij! 

 
(spanning op het veld. Pol af naar dug-out) 
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DESIRE: (drinkt pint leeg, dan tot dames) Tap hier nog eens! En geef ze er 
allemaal ene van mij! Zeg, kent er iemand van u het verschil tussen een 
schaap en een geitenbok? 

ROOSJE: Nee. 
DESIRE: Een schaap dat geeft wol! En een bok geeft katoen! (schaterlach om 

eigen grap) 
 
(LICHT DOOFT IN KANTINE. SPOT AAN OP DUG-OUT. We horen radio-
commentaar van Tinneke. Pol en Gerard volgen de reportage vanop de 
bank. We zitten vijf minuten voor het einde van de eerste helft. Pol heeft 
ondertussen de klok juist gezet en verandert het scorebord terwijl we de 
stem van Tinneke horen) 
 

TINNEKE: (off) Beste luisteraars, hier zitten we dan dicht bij het einde van de 
eerste helft in de voetbalwedstrijd FC DE BOKKEN - FC DE RAKKERS! De 
winnaar zal straks de Beker van ...... uitgereikt krijgen uit handen van de 
Schepen van sport, die hier ook aanwezig is. Er is een groot aantal toe-
schouwers komen opdagen voor deze belangrijke wedstrijd. Enkele minuten 
voor de rust leiden FC DE RAKKERS hier met een 0 - 3 voorsprong. Het is 
een wedstrijd met eenrichtingsvoetbal. FC DE BOKKEN, een nog vrij jonge 
ploeg, is eigenlijk met een beetje geluk in de finale gekomen en brengt er 
eerlijk gezegd niet veel van terecht! De spelers van FC DE RAKKERS 
spelen formidabel snel en lijken onhoudbaar. (luider en sneller) En dan 
hebben we plots een doorbraak van FC DE BOKKEN! Maar de speler wordt 
foutief gestopt. Hij blijft liggen op de grasmat. Het lijkt precies vrij ernstig te 
zijn! 
 

GERARD: (springt verschrikt recht en stoot hoofd tegen dak van dug-out) Amaai...! 
Dat is iets serieus met de Nico! 

POL: Rode kaart arbiter! Smijt hem van 't veld! 
GERARD: Dat was gemikt naar zijn achillespees! Zoiets kan niet meer hé! 
POL: (luid naar het veld) Slachters... verdomme!!! Die mannen gaan tekeer gelijk 

bulldozers! Penalty moest dat zijn! Dat is wat anders hé! (stapt verder) 
Arbiter, ge moest penalty fluiten! Onnozel kwal! 
 
(SPOT UIT OP DUG-OUT. LICHT AAN IN KANTINE. Iedereen is recht 
gesprongen) 
 

ROOSJE: (bezorgd) Nico is precies serieus gekwetst! 
CHANTAL: Nu is het spel helemaal compleet...! 
MARILOU: Als 'm maar niks heeft! 
ROOSJE: Hij heeft nooit veel gehad! 

 
(Gerard en Pol terug op met hinkende Nico. Nico met achterwerk op tafel, 
schoen en kous uit) 
 

DESIRE: Ik ga er ene pakken in de tent! (af) 
POL: (wijst naar buiten) Nico, die lange ginder met zijn flaporen, die moet ge er 

afstampen se! De smeerlap begot...! 
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ROOSJE: Nico, ge moet u niet laten doen hé! Pol, haal de EHBO eens! 
POL: De watte...? 
ROOSJE: De verbandkist! 

 
(Pol af naar berging) 
 

GERARD: Nico, daar moet verdekke rapper op den bal gespeeld worden! Vergeet 
dat niet of we krijgen straks nog meer op ons kas! 

ROOSJE: (bij Nico) Laat eens zien. (monstert de verstuiking) 
GERARD: Lap hem maar rap op, Roosje. We kunnen gene man missen. (kijkend 

naar Bart) 
ROOSJE: Rustig aan, hé Gerard. 

 
(Pol keert weer, stijf en plechtig met EHBO-koffer, duwt op zere been) 
 

NICO: Aaaah...! 
ROOSJE: Kijk maar eens hoeveel zeer hij heeft! 
MARILOU: Ocharme toch! 
CHANTAL: Zou dat wel zo zeer doen als bij mij? 
ROOSJE: Gaat het zo, Nico? 
GERARD: 't Zal moeten gaan! (zenuwachtig) Miljarde...! O - 3 achter en we zijn nog 

niet halverwege! 
NICO: Ik zie het niet meer zitten! 
GERARD: Ge zijt veel te traag! Dat is het! Daar moet vele dichter op de man 

gespeeld worden! 
CHANTAL: De beste wint, Gerard! 
GERARD: (luistert niet) Wil ik eens wat zeggen; die mannen van FC DE RAKKERS 

spelen niet normaal! Nog erger of ze zijn gedrogeerd! 
NICO: Dat heb ik ook al gedacht, Gerard! Het schuim komt uit hun mond! 
POL: 't Is precies of die mannen hebben vitessepillen gefret! 
CHANTAL: 't Ligt gewoon aan den trainer! 

 
(algemene stilte en alle blikken naar Gerard) 
 

GERARD: Wat kent gij van voetbal? 
CHANTAL: Wat ik daarvan ken...? Wil ik u dat eens rap zeggen; dat een ploeg elf 

spelers telt en geen tien! Dat ken ik daarvan! 
GERARD: (ontwijkt gesprek) Pol, vergeet onder de rust gene koffie te geven aan de 

spelers hé! 
POL: Aan die van ons wel, maar die van FC DE RAKKERS kunnen de pot op! Ze 

verdienen het niet, Gerard! 
GERARD: Kom Pol, dat zijn we verplicht! Als ze klacht indienen bij den Bond dan 

zijn wij de sigaar! 
NICO: (van tafel) Ik ga terug meedoen. Het moet gaan! (af naar kleedkamer) 

 
(Sofie en Bart op van keuken met twee thermossen. Men zet ze op de toog) 
 

CHANTAL: En van waar komt gij twee? 
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(Sofie en Bart willen twee keer gelijktijdig antwoorden en zwijgen dan maar) 
 

GERARD: Jamaar, 't is ondertussen al wel 0 - 3 geworden hé! 
SOFIE: Ze moesten 10 - bros op hun appel krijgen! 
POL: (duidelijk gepikeerd) Watte...? 
GERARD: Gij moet zwijgen! 
ROOSJE: Gerard, ge zijt ne koppige steenezel! 
GERARD: Da's niet waar! Ik bescherm m'n dochter! 
MARILOU: Tegen wie? Tegen den Bart? 
GERARD: Niet tegen den Bart, maar voor den Bart! Of verstaat gij dat niet 

misschien! 
MARILOU: Nee. 
CHANTAL: Gerard wil maar zeggen dat hij aan zichzelf de halve wereld kent! 
GERARD: Den Bart weet goed genoeg dat ons Sofie te jong is en daarbij nog; hij is 

veel te vinnig! 
MARILOU: 't Is niet omdat hij op het veld gemakkelijk een goal maakt dat hij dat bij 

uw Sofie ook direct zal doen, hé Gerard. 
 
(Pol met de twee thermossen naar kleedkamers) 
 

ROOSJE: Ge gaat uw dochter ene keer moeten loslaten, Gerard! 
GERARD: (stapt nerveus door kantine, dan luid tot allen) En ik wil dat ge me nu 

gerust laat! (staart naar vierde muur) 
 
(DONKER IN KANTINE. STERKE SPOT OP GERARD. Bijpassende muziek 
op de achtergrond. Gerard dagdroomt maar speelt mimisch mee. We horen 
zijn stem) 
 

STEM GERARD: Wat moet ik nu doen? Mijn dochter.... of de voetbal...? Kunt ge 
daar nu tussen kiezen? Ik ben trainer, ja! Maar eerst en vooral vader! 't Is 
een moeilijke keuze. En Chantalleke wat zou die daarvan denken? 
 
(MINDER STERKE SPOT OP CHANTAL. Ook zij dagdroomt en speelt 
mimisch mee terwijl we haar stem horen op de achtergrond) 
 

STEM CHANTAL: Allé Gerardke..., wees nu eens niet zo bokkig. Laat uw dochter 
toch los. Ik weet 't, het is niet gemakkelijk. Maar als ze trouwt dan kan ik 
weer een nieuw kleedje kopen! 

STEM GERARD: Die zal zeker weer aan een nieuw kleed aan 't denken zijn. 
 
(SPOT UIT OP CHANTAL. SPOT AAN OP SOFIE) 
 

STEM GERARD: Allé, ziet dat daar nu staan! Waar is den tijd van m'n klein 
schaapke? 

STEM SOFIE: Allé Pa, alstublieft! Ik zie 'm echt gaarne! En ik zal braaf zijn! En als 
ik niet braaf zijn dan zult ge 't niet zien! 

STEM GERARD: Zie dat nu toch eens aan. Zo verliefd als iets!  
(SPOT OP SOFIE UIT) 
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STEM GERARD: Vooruit ouwe zot, geef maar toe...! 
 
(SPOT OP GERARD UIT. LICHT IN KANTINE WEER AAN) 
 

GERARD: (tot allen) Goed! Ik zal toegeven! 
 
(Sofie loopt enthousiast naar Gerard*. Algemeen applaus van de 
aanwezigen) 
 

GERARD: Maar... maar....! (tot Sofie) En ik vertel het maar ene keer! Zorg dat er 
geen vodden van voortkomen, hé snotneuzen...! (tot Bart) Allé, gaat u maar 
rap omkleden! 
 
(Bart af naar kleedkamers) 
 

SOFIE: (kust Gerard) Merci Pa...! 
MARILOU: Nu kust ze de verkeerde nog! Ge moet den Bart kussen! 
ROOSJE: Dat zullen ze wel liever in den donkere doen zeker! 
GERARD: (roept Sofie nog na) En waar gaat gij naartoe? 
SOFIE: (fier) Den Bart helpen! (af) 
GERARD: (roept) Jamaar....,  (onnozel naïef tot de aanwezigen) Allé, waarmee kan 

die nu den Bart gaan helpen? 
MARILOU: Z'n broek helpen uittrekken zeker! (stuit op boze blik van Gerard) 
CHANTAL: Laat 'm doen, Marilou! Seffens bedenkt hij zich nog! (kusje voor Gerard 

maar vergeet te hinken) 
GERARD: (ad voet van Chantal) Uwe voet is al genezen zeker? 
CHANTAL: (haar frank valt) Och...! (flauw lachje, begint plots weer te hinken) 
POL: (op van kleedkamers met één thermos) 't Is bijgelegd zeker? 
GERARD: Waarom hebt gij één koffiethermos terug bij? 
POL: Gerard, gij kunt gaan koffie inschenken bij FC DE RAKKERS, maar ikke niet 

hé! Al gaat ge op uwe kop staan! (haalt doosje van medicijn uit z'n zakken 
en bestudeert dat) 

MARILOU: Ik zal dat wel doen! (wil snel af naar richting kleedkamers) 
CHANTAL: Ja Marilou, dan kunt ge misschien nog ietske zien! 't Is toch erg hé als 

uwe vent geen haar op zijn borst heeft! 
MARILOU: Zeg, wat denkt gij eigenlijk wel van mij? Als er niemand van u wil koffie 

geven dan zal ik mij wel opofferen! (af naar kleedkamers) 
POL: Roosje, kom hier eens zien! 
ROOSJE: (merkt doosje en leest wat erop staat, dan verbaasd) Wat is dat...? 
POL: Dat lag in de kleedkamers op de grond. 
ROOSJE: Bij wie? Bij ons of bij DE RAKKERS? 
POL: Bij die smeerlappen natuurlijk. Ons mannen laten zo'n rommel niet achter! 
ROOSJE: (toont) Weet er iemand wat dat dit is? 
GERARD: Kom Roosje, gene zever. Wat is dat? 
ROOSJE: Doping...!!! 
GERARD: Doping...??? 
POL: Ik heb het nog gedacht! 
GERARD: Daar zit een apotheker in 't bestuur. Die moet daar zeker voor iets 

tussen zitten! Roosje, ge zijt toch wel zeker? 
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ROOSJE: Maar allé nu, dat wordt gebruikt bij ons in de kliniek. 
POL: Wacht eens efkes...! (wil naar buiten gaan) 
GERARD: Wat gaat ge doen, Pol? 
POL: Ik ga dat tegen den arbiter zeggen! Wat denken ze nu wel...! 
GERARD: Nee wacht! Nog niks zeggen! 
POL: En waarom niet? 
GERARD: Dat haalt niks uit! We hebben geen echte bewijzen! Zo'n doosje kan 

iedereen bij zich hebben.  
ROOSJE: Kunnen we dan niks anders verzinnen?  
CHANTAL: Kunt ge hen geen slaappil of zoiets geven? 
POL: (uitbundig) Jaaa...! 
GERARD: Nee, dat mogen we niet doen! Dat is niet serieus! 
ROOSJE: En wat zij doen is wel serieus zeker? 
POL: Ik vind dat we ze een goed laxeermiddel moeten geven zodat ze de kramp in 

hun darmen krijgen! 
GERARD: Zoudt ge dat wel doen? 
POL: Zeker! 
CHANTAL: Dat is wettelijke zelfverdediging, hé Gerard! 
POL: Voila! 
GERARD: Vooruit dan! Maar voorzichtig! 
POL: Roosje, zoek eens iets goeds in uwe koffer! 
ROOSJE: (haalt doosje met pillen uit EHBO-kist) Dit middeltje begint heel traag te 

werken, maar als 't ene keer bezig is dan... 
POL: (vervolgt met gebaar en geluid) ...de pannen van 't dak! 
ROOSJE: Ja. Gegarandeerd! 
POL: 't Is dat wat we moeten hebben. (neemt doos pillen mee richting kleedkamer) 

Ze zullen het in Brussel horen donderen...!! 
 
(We horen het fluitsignaal van einde eerste helft) 
 

GERARD: Pol, pas ermee op hé en zorg dat niemand er iets van merkt! 
ROOSJE: En rap een beetje want den arbiter fluit halve! 

 
(Pol af naar kleedkamers) 
 

CHANTAL: Gerard, wees toch maar voorzichtig met zo'n dingen! 
GERARD: Dat is erop of eronder! 
CHANTAL: Of erin...! 

 
(Een vrouwelijke figurante komt binnen van buitendeur. Ze draagt een witte 
serveerschort en lijkt uitgeput) 
 

GERARD: Ja, wat is er? 
FIGURANT: Gerard, het vat is af in de tent en we hebben geen pinten genoeg! 
GERARD: Daar moeten toch nog ergens pinten staan! 
FIGURANT: Ja ja, maar waar ergens? (laat zich vermoeid op een stoel vallen) 
GERARD: Chantal, waar heeft den brouwer die gezet? 
CHANTAL: Daar is 'm weer se! Gij stond bij den brouwer te praten toen hij kwam 

leveren! 
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GERARD: (tot figurant) Kijk eens achter de tent dan! En zeg tegen de Lowie maar 
dat hij een ander vat steekt! Die kan dat ook! 

CHANTAL: Gerard, gaat zelf eens kijken! De Lowie die ziet niet zo goed meer! 
GERARD: Dat kan 't kleinste kind toch zeker! (tot figurant) Is dat alles? 
FIGURANT: Nee, al de curryworsten zijn op!  
GERARD: Zijn die 200 worsten nu al op? 
ROOSJE: Och, dat is spijtig. Ik had juist zo'n goesting voor ne goeie hotdog. 
FIGURANT: Moeten we er gaan bijhalen of gedaan met bakken? 
GERARD: Ik heb nu geen tijd om naar ...... (plaatselijke naam van winkel 

gebruiken) te gaan! (verlangt mimisch van Chantal dat zij eventueel zou 
gaan) 

CHANTAL: (ad zere voet) Toch zo niet, hé Gerard! 
ROOSJE: En ik heb geen goesting! 
FIGURANT: Ik heb 't al verstaan. Ik zal mijne nikkel wel afdraaien! 't Is al goed. Ik 

loop wel rap door het bos. (terug af langs buitendeur) 
GERARD: (klein pauze, roept haar nog na) Hela..., kom eens terug! 

 
(figurante komt terug binnen) 
 

GERARD: Veel volk in de tent zeker? 
FIGURANT: (boos) Wat anders...! (weer af) 

 
(Haringa en Juliette op) 
 

HARINGA: Na u, mevrouw de Schepen. 
JULIETTE: Heel charmant van u! 

 
(Als een attente Haringa de deur achter zich sluit spuit hij nog snel wat spray 
over z'n lichaam. Haringa presenteert haar een stoel. Ze zetten zich aan een 
tafeltje) 
 

HARINGA: Kan ik mevrouw de Schepen misschien een consumptie offreren? 
JULIETTE: Een koffie graag. 
HARINGA: (roept) Een koffie voor de dame en een trappistje voor mij! 
JULIETTE: En hoe gaat het met de commerce? 
HARINGA: 't Gaat vrij lekker hé! We zitten momenteel niet in het juiste seizoen om 

vis te eten natuurlijk.  
 
(Onder volgende dialogen is Haringa niet weg te slaan aan de zijde van 
Juliette. Hij wil haar het hof maken en zal zich bezighouden met 
aantekeningen te maken op bierviltjes, haar arm vastnemen, liefjes lachen, 
drankjes voor haar halen aan de toog) 
 

FELIX: (komt op handen en knieën binnen van buitendeur) Gerard...? (laat zich 
vermoeid op z'n rug vallen in 't midden van de kantine) 

GERARD: Wat scheelt er Felix? 
FELIX: Dorst...! (Chantal tapt) 
GERARD: En wat scheelt er op het veld? 
FELIX: Dat moet ge nog vragen als ge met 0 - 3 achter staat! Dat heb ik nog nooit 
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meegemaakt. Die mannen lopen als paarden! En die blijven maar lopen! Die 
worden niet eens moe! 
 
(Chantal wil Felix een pint bier in z'n handen schuiven, maar Gerard neemt 
ze af) 
 

GERARD: Ga nu maar koffie drinken en zorg dat ge geen valling pakt! 
FELIX: Jamaar, en mijn pint dan? 
GERARD: Die zal ik wel uitdrinken! Als bestuurslid zoudt gij hier het voorbeeld 

moeten geven, Felix! (drinkt van pint) 
FELIX: Daar ben ik vet mee! (stapt richting kleedkamers en dan bij de deur langs 

z'n neus weg) Ik ga mijn ontslag geven! 
 
(Felix wil af naar kleedkamers. Gelijkertijd komt Pol in snel tempo binnen 
met enkele rollen wc-papier. Ze botsen op elkaar. Felix onder luid gemor af. 
Pol snel naar de toog) 
 

POL: (tot Gerard) Steek dat eens rap weg achter den toog! Gegarandeerd 
spektakel seffens...! 

ROOSJE: Jamaar, hoe moeten die mensen dan hun....? 
POL: Dat is hun probleem! 
GERARD: (neemt Pol terzijde en fluistert te luid) Ge hebt dat laxeermiddel toch in 

de koffie gedaan van de tegenspelers? 
POL: (krabt in z'n haar, opzettelijk plagend) Verdomme Gerard, nu doet ge me echt 

twijfelen! 
GERARD: (paniekerig) 't Is niet waar hé...! 
POL: (beleeft binnenpretjes) Nu zit ge ook al met de poepers, hé Gerard! 
GERARD: Pol, geen gezwans, hé jong! Wat is 't nu? 
POL: Zijt gerust, Gerard. Ik heb ze dubbel portie gegeven! Het zal er stieven 

seffens! 
GERARD: Toch bij den arbiter niet zeker? 
POL: En waarom niet? Dan moet 'm beter fluiten! 
CHANTAL: Hij zal seffens wel kunnen fluiten! 
POL: Ja, als 'm wat hard blaast dan ligt z'n broek vol! 
ROOSJE: Ik krijg al buikkrampen als ik eraan denk! 
POL: (minder luid, ad Schepen) Weet ge waar dat ik goesting in heb? Om die met 

hare grote hoed ook zo'n pilleke te geven! 
GERARD: Laat dat maar zijn want dan draaien ze u den bak in! 

 
(we horen fluitsignaal van arbiter) 
 

ROOSJE: Ze gaan terug beginnen! 
 
(Pol en Gerard terug naar hun dug-out) 
 

HARINGA: Mevrouw de Schepen, zullen we misschien bij het raam gaan zitten. 
Dan kunnen we veel beter de wedstrijd bekijken. Ik breng de stoelen alvast 
mee hoor. (zet twee stoelen bij het raam) 

HARINGA: Asjeblieft, mevrouw de Schepen. 
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JULIETTE: Dank u wel, Haringa! 
MARILOU: (op van kleedkamers en veegt het stof van haar kleedje) Dat is ook 

weeral gebeurd! 
CHANTAL: En...? Schoon benen gezien? 
ROOSJE: Waren er bij met haar op hun borst? 
MARILOU: Zèg...! 

 
(iedereen terug bij het raam) 
 

CHANTAL: (staat recht en wandelt plots zonder problemen met haar zere voet door 
de kantine) 

MARILOU: Chantal, ge vergeet te hinken! 
CHANTAL: Hela...! Mij vangen ze niet hé! 
ROOSJE: Hoe...? Mankeert ge dan niks? 
CHANTAL: Ik ken mijne Gerard al langer dan van vandaag! Als die weet dat ik 

goed te poot ben dan moet ik van hier naar ginder vliegen! (imiteert 
mannenstem) Gaat eens helpen in de tent, Chantal! Chantal, gaat eens naar 
den bakker! Chantal, doe dit eens! Chantal, doe dat eens! Niet met den deze 
hé! (gebaar van open oog) 

MARILOU: Dan begint maar eens met ons een babychammeke te geven! 
CHANTAL: (voelt aan voet) Ik krijg precies toch weeral van die steken se...! Zeg, 

waar zit ons Sofie eigenlijk? 
ROOSJE: (kijkt door het raam) Die staat naast het veld! Oh..., dat kind is gelukkig! 

Zeg, ik ga er efkes naartoe en dan breng ik een hotdog mee. 
CHANTAL: Voor mij ook! 
MARILOU: Voor mij eentje met alles erop en eraan! 
ROOSJE: Gij ook, meneer Haringa? 

 
(Maar Haringa hoort haar niet) 
 

CHANTAL: (met gebaar) Die heeft zijn gerief al. 
 
(Roosje af langs buitendeur. LICHT IN KANTINE UIT. SPOT AAN OP DUG-
OUT) 
 

GERARD: (luid) Allé mannekes...! Zet ze onder druk...! Jagen...! In de diepte spelen 
naar den Bart...! 

POL: Vooruit met de geit...! 
GERARD: Felix, meer naar voor...! Zo ja...! 
POL: Ja, Pas naar de Nico...!  
GERARD: Ja...! En nu naar den Bart...! Ja...! Schieten...! Zo ja...! 

 
(luid gejuich want DE BOKKEN hebben gescoord. Gerard springt recht met 
hoofd tegen dak van dug-out) 
 

GERARD: Goed mannen! Nog van dàt! 
 
(Pol houdt ondertussen de klok en het scorebord bij)  
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TINNEKE: (off) Hier zijn we dan weer beste sportliefhebbers, bij de voetbalwedstrijd 
tussen FC DE BOKKEN en FC DE RAKKERS. We merken hier een volledi-
ge ommekeer van het spelbeeld. De RAKKERS zijn leeggespeeld. 
Misschien hebben ze zich wel geforceerd in eerste helft. Ze zitten kennelijk 
geplaagd met krampen. De nieuwe snelle man van FC DE BOKKEN is niet 
te stoppen. Hij heeft al 2 doelpunten gemaakt. De stand is ondertussen 2 - 3 
geworden in het voordeel van FC DE RAKKERS. Een prachtige combinatie 
daarnet van enkele spelers van FC DE BOKKEN. Voorzet op rechts en 
makkelijk binnen te koppen. De doelman van FC DE RAKKERS had geen 
enkele kans. Nogmaals een bewijs hoe mooi voetbal toch kan zijn. 
Niettegenstaande moet FC DE BOKKEN nog twee doelpunten maken om 
zich Kampioen van ....... te noemen! Natuurlijk zit die kans erin! Alles is 
mogelijk bij voetbal. (sneller en luider) En dan hebben we nu een verre 
uittrap van FC DE BOKKEN. Dat was althans de bedoeling, maar de 
doelman kwam te ver buiten het strafschopgebied. En de arbiter fluit fout 
van op zestien meter! Kan gevaarlijk worden! De scheidsrechter toont nu 
nog een gele kaart aan de doelman! 
 
(SPOT UIT OP DUG-OUT. LICHT IN KANTINE WEER AAN. De vrouwen 
zitten achter een babycham. De verfrommelde papieren van hotdog liggen 
nog op tafel. Marilou veegt mond af, Chantal veegt kruimels van haar 
schoot. Roosje is tijdens de reportage terug binnengekomen) 
 

ROOSJE: Allé, weet die stommerik van ne keeper nu nog niet dat hij er buiten de 
baklijn met z'n handen moet afblijven! 
 
(Haringa heeft momenteel z'n hand op de schouder van Juliette gelegd) 
 

MARILOU: (ad Haringa) Hier zijn er ook nog die dat niet weten! 
 
(Haringa trekt snel z'n hand terug. Boer Desiré dronken op) 
 

DESIRE: (heeft ondertussen in de tent zitten drinken) En hoe zit het hier...? Is er 
hier nog iets op 't vat? Want in de tent staat de kraan weeral droog! (tot 
Chantal) Tap voor mij eens een goed pintje! Ik zeg altijd, bier is niet gemaakt 
om in den ezel z'n oren te kappen! 
 

CHANTAL: Roosje, tap eens! 
 
(Veldwachter komt binnen) 
 

DESIRE: Als ge van den ezel praat laat 'm zijne kop zien! 
VELDWACHTER: (kwaad tot Chantal) Wie heeft die verkeersplaat uitgetrokken? 
MARILOU: Zwijg eens! We kunnen de voetbal niet volgen! 
VELDWACHTER: Ik wil eerst weten wie dat zich schuldig gemaakt heeft aan het 

verwijderen en ontvreemden van gemeentemateriaal! Niemand goesting om 
te antwoorden zeker? Seffens las ik die voetbalmatch hier af!! 

JULIETTE: Veldwachter, wilt gij eens efkes zwijgen zodat de mensen naar het 
voetbal kunnen zien! 
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VELDWACHTER: (merkt nu pas dat Schepen van Sport aanwezig is en salueert 
onmiddellijk) Excuseer..., mevrouw de Schepen...! Ik had u nog niet zien 
zitten! 

JULIETTE: Veldwachter, Ik vind dat ge overdrijft. Die mensen moeten hun auto 
toch ergens zetten! 

VELDWACHTER: (krabbelt terug) Jazeker excellentie...! Jazeker majesteit...! 
DESIRE: (aan toog, wenkt naar veldwachter, gewichtig dronken) Champetterke, 

kom eens naar hier! Met u moet ik eens serieus praten. Kom hier eens naast 
mij staan en drinkt iets van mij! (tot Roosje) Hé meiske, tapt hier eens. (praat 
zachtjes verder tegen veldwachter op de achtergrond) 
 
(LICHTEN IN KANTINE UIT. SPOT OP DUG-OUT AAN) 
 

GERARD: (vanop de bank) Allé mannen, vooruit! Laat nog eens wat zien...! 
Allemaal naar voor! 

POL: (scandeert) BOK-KEN...! BOK-KEN...! BOK-KEN...! 
 
(klok staat op 5 minuten voor het einde.) 
 

GERARD: Allé mannen, allemaal oprukken! Nog 5 minuten...! 
POL: Stampt er nog eens rap één binnen, mannen...! 
GERARD: Zet die bal voor...! Voorzetten....!  
POL: Gij hoort mij niet goed zeker? Ik zal seffens eens komen helpen...! 
GERARD: Ja... ja.... ja....! (stoot z'n hoofd weer als hij rechtvliegt) 

 
POL: Jaaaa....!  3 - 3 ! (vliegt bij iemand uit publiek rond de hals of springt op schoot 

en kust) 
 
(FC DE BOKKEN heeft weer gescoord. Algemeen gejuich. Licht in de 
kantine weer aan) 
 

ROOSJE: Ze kunnen nog winnen! Wie had dat gedacht? Daarstraks gaf ik er geen 
vijf frank meer voor! 
 
(er opent iemand de deur naar kleedkamers) 
 

STEM: (off) Hallo...? Is hier nog WC-papier? 
MARILOU: Wablieft...? WC-papier...? Dat hebben wij niet! Ga maar in de maïs 

zitten! Die boer daar (wijst) heeft dat gaarne! En doet die deur toe!  
 
(deur wordt gesloten) 
 

DESIRE: (dronken) Wat was dat daarjuist over mij allemaal? 
MARILOU: Dat gij misschien nog eens gaarne trakteerde! 
DESIRE: Allé dan! Geef er ons allemaal nog maar ene! 
CHANTAL: (tot Juliette) Wat wilt madame drinken van de landbouwer? 
JULIETTE: Cola alstublieft. 
HARINGA: (kijkt richting veld) Kijk eens jongens, (iedereen recht) ... als dat geen 

prachtige aanval is! (bij het raam) 



 63 

ROOSJE: (roept) Allé Nico! 
MARILOU: (roept) Allé Felix! 
HARINGA: Allé FC DE BOKKEN! Ja... ja...! Chantalleke, ze gaan winnen! Daar 

hangt een doelpunt in de lucht! Ik voel het! ik voel het! (voelt ondertussen bij 
Chantal) 

CHANTAL: (weert beetje af) Ja, ik voel het ook! 
 
(Spannende momenten. Iedereen staat recht. Marilou neemt de stoel van 
Juliette en gaat erop staan. Desiré heeft al snel de hoed van Juliette 
afgepakt want die belemmert zijn zicht en heeft die na enig verder spel op 
z'n eigen hoofd gezet) 
 

MARILOU: Kijk, kijk, den Bart breekt door...!  
 
(iedereen enorm reikhalzend nu) 
 

ALLEN: Oooooh...! Tegen de lat! (ontgoocheld wil iedereen terug gaan zitten, zo 
ook Juliette, die echter achterover tuimelt omdat Marilou haar stoel net heeft 
weggenomen. Haringa helpt haar recht) 

HARINGA: Heb je je bezeerd, Juliette? 
JULIETTE: Mijne voet een beetje. 
HARINGA: Ik zal 'm even voor je verzorgen. 
CHANTAL: (gepikeerd, speelt) Haringa, mijne voet doet ook zeer! 

 
(LICHT DOOFT IN KANTINE. SPOT OP DUG-OUT AAN) 
 

POL: Ginder moet ge zien! 
GERARD: Wat is dat? 
POL: Daar loopt er weeral ene van 't veld recht de maïs in! 
GERARD: Den Desiré gaat daar iets vinden, denk ik! 
POL: Maïskolven van drie meter hoog! 

 
(Tinneke geeft weer rechtstreeks verslag. De laatste minuut is echt 
ondraaglijk spannend voor alle aanwezigen) 
 

TINNEKE: (off) Hier zijn we dan weer rechtstreeks beste sportliefhebbers, met de 
match tussen FC DE BOKKEN en FC DE RAKKERS. Nog precies één 
minuut te spelen! De stand is 3 - 3 ! Spanning alom hier op en rond het veld 
van FC DE BOKKEN, beste sportvrienden. En hier zien we dan weer een 
aanval van FC DE BOKKEN. De hele voorlijn rukt op naar het doel van FC 
DE RAKKERS. We zitten nu in de laatste seconden van de wedstrijd. Gaat 
FC DE BOKKEN al dan niet de Beker van ...... veroveren? De bal wordt voor 
het doel gegeven. Schermutseling voor het doel. Iemand schiet op de paal! 
De bal weerkaatst, komt terug bij dezelfde speler, die haalt uit en ja.... 
doelpunt! 
 
(het geroep in volgende dialoog van Pol en Gerard vanop de dug-out valt 
samen met het doelpunt) 
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GERARD: (euforisch) Ja.....! Ja....! Ja.....! (Als het winnend doelpunt wordt 
gescoord vliegt Gerard voor de zoveelste keer recht. Z'n hoofd komt nu dóór 
het dak van z'n dug-out, een deel van het dak hangt rond z'n schouders) 

POL: (à la Rik De Sadeleer en valt op z'n knieën) Goooooooal....!  (interactie met 
publiek, vliegt door het dolle heen, door de rijen, over stoelen naar het 
scorebord) 
 
(ook in kantine gaat het licht aan en merken we euforische toestanden bij 
het winnende doelpunt. De vrouwen kussen de mannen en omgekeerd. Het 
wordt nog erger als Pol, Gerard, Felix en Nico binnenkomen. Ieder kiest z'n 
partner. Gerard bij Chantal, Felix bij Marilou, Roosje bij Nico, Bart met Sofie. 
Ze omhelzen elkaar. Nu komt Tinneke van de radio binnen voor een 
interview) 
 

TINNEKE: (wil Gerard interviewen) Hier zijn we dan in de kantine van FC DE 
BOKKEN.  

ALLEN: (roepen) Jaaaa...! 
TINNEKE: (vervolgt) Euforische toestanden.  
ALLEN: (roepen) Jaaaa...! 
TINNEKE: (vervolgt) Men zingt, men danst. Ik ga proberen een kort interview af te 

nemen van de trainer. Korte impressie van de trainer alstublieft? (duwt micro 
naar Gerard) 

CHANTAL: (naast Gerard, verlangt het woord voor de micro, opscheppend, 
onbewust op rijm) Mag ik ook eens iets zeggen, madame? Ik ben de 
madame van den trainer, madame! En zonder een sterke madame achter 
hare man, geen sterke ploeg, madame! Ik steun hem voor honderd procent! 

ALLEN: (roepen) Jaaa....! (applaus) 
 
(Gerard hoort het in Keulen donderen. Tinneke laat de volgende momenten 
enkele mensen in de micro spreken) 
 

MARILOU: Nu is 't mijnen toer! Leve FC DE BOKKEN...!!! (luid gejuich) Leve mijnen 
bok! (pakt Felix stevig vast) 

ALLEN: (roepen) Jaaaa...! (applaus) 
ROOSJE: Ze zijn gewonnen hé. Ik ben content. Vooral omdat mijne Nico de 

winnende goal gemaakt heeft. 
ALLEN: (roepen) Jaaaa...! (applaus) 
HARINGA: (speelt op rijm) We verloren ei zo na, maar wonnen dank zij vis van 

Haringa! (vermoedt dat de aanwezigen weer zullen roepen, maar er komt 
geen reactie) 

SOFIE: Een pluim voor mijnen Bart! Fantastisch, drie goals! (kust Bart drie keer) 
ALLEN: (roepen) Jaaaa...! (applaus) 
TINNEKE: (nog steeds in micro) Er spelen zich hier ontroerende taferelen af, beste 

luisteraars! 
 
(Gerard keurt de verhouding Bart-Sofieke goed. Hij legt tevreden z'n armen 
om de jonge mensen) 
 

TINNEKE: (duwt micro onder de neus van Gerard) En wat vindt gij ervan, mijnheer 
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de voorzitter? 
GERARD: (fier) Ja... euh ik... den Bart... dat is onze man, hé! Dat heb ik altijd al 

gezegd! 
ALLEN: (roepen) Jaaaa...! (scanderen) Den Bart! Den Bart! Den Bart! 
MARILOU: Stil mannen, den trainer gaat ook nog iets zeggen! 
GERARD: (in micro, zwaar ontroerd) Ik...! Ik...! Ik kan 't niet gezegd krijgen! (begint 

te snotteren) 
TINNEKE: (tot Pol) En wat vond u van de match tegen FC DE RAKKERS? 
POL: FC DE RAKKERS...? FC DE Kakkers, ja! (luid gejuich van aanwezigen) 
TINNEKE: (in micro) Zo beste sportliefhebbers, dat was het dan rechtstreeks vanuit 

de kantine van FC DE BOKKEN die dit seizoen de Beker van ...... 
binnenhalen! Een welgemeend proficiat aan de hele ploeg! Terug over naar 
de studio. 

FELIX: We gaan er ene op drinken! (herpakt zich) We gaan er veel op drinken! 
NICO: Tourneé Generale...! 
DESIRE: Nee, niet van de generaal, niet van de Champetter, maar van den boer! 

(zwaait 2.000 frank op de toog) Hier se...! 2.000 pataten...! 
ALLEN: (roepen) Jaaaa...! 
VELDWACHTER: Bravo Desiré! En over die verkeersplaat zwijgen we! 
POL: (zwaait met bankbiljetten voor de neus van Haringa) Hé sponsor, hebt ge dat 

gehoord? En wat geeft gij? 
HARINGA: Nou..., euh... je hebt de nieuwe shirts en eu... nou vooruit dan maar! 

(neemt portefeuille) Eén rondje voor de hele keet! (niet met volle overtuiging) 
ALLEN: (verwonderd) Hoe...? 
HARINGA: (merkt dat, merkt ook Juliette, dan dapperder) Twee rondjes voor de 

hele keet! Voor de Bokken wil ik dokken! 
ALLEN: (roepen) Jaaaa...! (applaus) 

 
(spelers en supporters willen met de pint in de hand het lijflied van FC DE 
BOKKEN zingen. Toestanden! Men staat op stoelen en tafels. Maar ze 
worden onderbroken door Juliette) 
 

HARINGA: (verlangt algemene stilte) Jongens...! Jongens...! Mevrouw de Schepen 
wil haar toespraak houden! Rustig! 

JULIETTE: (wil aan speech beginnen) Beste mensen...., mensen....!  
HARINGA: (roept tot allen) Een beetje stilte asjeblieft! 
JULIETTE: (plechtig) Dames, mijne heren... (ze komt stilaan op gang) Beste sport-

liefhebbers, en dan is nu het grote moment aangebroken. Mag ik de 
voorzitter van FC DE BOKKEN verzoeken om bij mij te komen voor het 
overhandigen van de beker van onze gemeente! FC DE BOKKEN is een 
zeer actieve voetbalvereniging. Ze hebben hier midden in de bossen een 
prachtig veld en een gerieflijke accommodatie uit de grond gestampt en 
vandaag hebben de spelers gestreden als leeuwen. (applaus) Alstublieft 
voorzitter en proficiat. En dan geef ik nu het woord aan uw voorzitter, de 
sympathieke Gerard! (heeft beker aan Gerard gegeven) 

GERARD: (staat met de handen vol en de mond vol tanden) Ja mensen......! Ik...... 
euh.....! Merci! (krijgt het moeilijk en bijt op z'n onderlip) 

FELIX: (neemt het woord en geeft de beker aan Pol) Vrienden, het is voor onze 
voorzitter en trainer van FC DE BOKKEN te veel geweest vandaag! 
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Niettemin zou ik deze prachtige beker dan ook willen overhandigen aan 
iemand van ons voor wie FC DE BOKKEN zelfs meer waard is dan z'n eigen 
leven. Dè man die FC DE BOKKEN in z'n ziel draagt. Kortom het kloppend 
hart van FC DE BOKKEN. Beste vrienden, graag een applaus voor... de 
Pol...!!!!! 

POL: (neemt het woord à la Debaere) Geweldig! Dank u vriendelijk! Formidabel! 
Dank u vriendelijk dames en heren! Merci! (zet beker op rekje tegen 
muurwand en monstert) Toch schoon, hé mannen! 
 
(algemene stilte) 
 

POL: (neemt de beker van het rekje en valt op z'n knieën, kust de beker met volle 
overtuiging, steekt beker in de hoogte en brult luid) Leve FC DE 
BOKKEN...!!! 

ALLEN: (roepen) Jaaaa...! (applaus) 
 
(Boer Desiré zwaait met enkele bankbiljetten en valt zwaardronken 
achterover tegen de grond. Terwijl iedereen juicht kijkt Pol naar Gerard die 
z'n ontroering niet meer kan wegmoffelen. Pol krijgt het ook moeilijk, vecht er 
tegen, maar barst dan in snikken uit. Ze vallen snikkend in elkaars armen. 
De spelers nemen Gerard en Pol op de schouders en gaan er zingend mee 
rond in de kantine. Men zingt het lijflied van FC DE BOKKEN) 
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