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Het verhaal 
 
Het verhaal speelt zich af op een pleintje in Parijs. Elke dag verzamelen wat oudjes zich hier 
om te gaan jeu-de-boulen en chique Parijse dames komen hier lunchen bij bistro Paris. Op 
dit pleintje zijn ook altijd veel toeristen te vinden. Soms botst dat met de Parijzenaren, die 
de toeristen maar lawaaierig vinden. En vandaag zal de Tour de France op het pleintje 
voorbijkomen, want de finish is hier vlakbij.  
 

Mitch, een fanatieke gamer, is met zijn ouders en zusje op vakantie in Parijs. Eigenlijk wil hij 
daar helemaal niet zijn, want hij heeft vandaag een belangrijke gamewedstrijd. Zijn ouders 
willen dat Mitch belangstelling toont voor zijn omgeving en willen niks van het gamen 
weten. Daarom besluit Mitch om zich te verstoppen in Parijs om aan de gamerondes te 
kunnen deelnemen.  
 

De bezorgde ouders gaan naar hem op zoek en er ontstaat een kat- en muisspel in Parijs. 
Omdat hij zich steeds moet verstoppen, raakt Mitch bevriend met een Parijse oudere dame, 
Josephine. Zij is geïnteresseerd in wat hij doet. In haar herkent hij zijn overleden oma, die 
hem zo goed begreep.  
 

Mitch wint de eerste rondes van gamewedstrijd. Dan staat de finale op het punt om te 
beginnen. Ondertussen naderen de wielrenners van de Tour de finish. Maar dan wordt 
Mitch ontdekt door zijn ouders. Ze zijn boos en willen onmiddellijk met hem vertrekken. 
Mitch glipt onder het afzettingslint van de Tour door en de game start. Maar terwijl de 
ouders tegen worden gehouden door de gendarme om naar Mitch toe te gaan, steekt ook 
Josephine over. Zij wil Mitch ondersteunen als hij zijn finale speelt. Maar Josephine is heel 
langzaam met haar rollator en de wielrenners kunnen ieder moment de hoek om komen in 
hun eindsprint. Dit kan gevaarlijk worden! Mitch moet kiezen: óf zijn finale spelen, óf 
Josephine redden. Hij gooit zijn console neer en brengt Josephine naar de kant net voordat 
de wielrenners langs stuiven.  
 

De reddingsactie is door iedereen gezien. Mitch eindigt op het podium naast de winnaar van 
de Tour. Mitch heeft de wedstrijd verloren, maar hij heeft ook iets gewonnen: een nieuwe 
oma. En zijn gezin is trots op hem. 
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Personages 
 
Parijzenaren 
 

1.  Jean-Jacques - kok en ober 
Jean-Jacques runt in zijn eentje de bistro Paris. Hij is zowel de ober als de kok. Hij verandert 
van gedaante door zich te verkleden. Van zichzelf is de ober (Jean) rustig, zachtaardig en 
vriendelijk. Maar soms lukt het hem niet om aardig te blijven tegen de klanten. Dan doet hij 
zijn snor af en een koksmuts op en is hij de kok (Jacques) en kan hij zeggen waar het op 
staat.  
Jean-Jacques is veel op het toneel. Daar staat hij in de deuropening van zijn bistro te kijken 
wat er op het plein gebeurt, of hij haalt een doekje over de tafeltjes.  
Uiterlijk: Als ober: een zwarte pantalon, zwart gilet met daaronder een witte bloes. Heeft 
een groot wit servet over de onderarm geslagen. Plaksnor. Als kok: een koksmuts, geen snor, 
een grote pollepel in de hand. Wanneer er tijd voor is kan het servet om het middel 
gebonden bij wijze van schort. 
 

2. Madame Josephine - jeu-de-boulesoudje 
Josephine is een van de oudjes die regelmatig te vinden zijn op het plein. Ze heeft 
belangstelling voor Mitch en zijn game. Ze heeft nooit (klein)kinderen gehad en wil voor 
Mitch wel zijn Parijse oma zijn. 
Uiterlijk: Netjes verzorgd, parelketting, Chanel-mantelpakje. Loopt met stijlvolle rollator. In 
haar mandje zitten Franse spullen: in ieder geval jeu-de-bouleballen, maar misschien ook 
croissantjes, macarons, wijn of stokbrood. 
 

3. 4. Didi & Dédé - jeu-de-boulesoudjes 
Parijse oudjes die vaak op het pleintje te vinden zijn. Didier en André, afgekort Didi en Dédé. 
Didi is zo goed als blind, Dédé zo goed als doof. Ze zijn bevriend met Josephine en spelen 
graag een potje jeu de boules.  
Uiterlijk: Ze zijn gekleed in een witte broek en een wit-blauw gestreept shirt. Op het hoofd 
een baret en een rood sjaaltje om de hals geknoopt. Didi heeft een blindenstok in de hand 
en Dédé een stokbrood onder zijn arm. 
 

5. 6. Marie en Antoinette - chique dames 
Deze Parijse dames op leeftijd zijn gekleed volgens de laatste mode en spenderen hun tijd 
aan flaneren, eten en drinken. Ze hebben een hekel aan toeristen en geven hen (het publiek) 
op een brutale manier steeds opnieuw een uitbrander.  
Uiterlijk: Zonnebril op, mooie Parijse kleding. Ze dragen shoppers met merken van chique 
modehuizen erop (Chanel, Givenchy, Dior), hoed, tasje aan een gouden ketting, armbanden. 
Eventueel een andere chique outfit in scène 17. In scène 29 dragen ze de beddengoedjurk en 
papieren rok van de modeshow (zie rekwisietenlijst) 
 

7. Napoleon - levend standbeeld 
Levend standbeeld van de Franse legerleider Napoleon. Iedereen is een beetje bang voor 
hem. De Parijzenaren willen niet dat er een muntje in zijn bakje wordt gegooid. Als dat toch 
gebeurt, komt Napoleon van zijn sokkel en moet iedereen marcheren. Ook het publiek.  
Uiterlijk: Koksbuis (of witte bloes), witte broek, blauw jasje met medailles, steek (driekantige 
hoed). Draagt een sabel. Als hij stilstaat houdt Napoleon zijn rechterhand in zijn bloes 
gestoken.  
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8. Pierrot (m/v) - levend standbeeld 
Levend standbeeld van een Franse clown. Als je een muntje in haar bakje gooit, komt ze tot 
leven en doet ze een kunstje. Als de toeristen haar plagen, plaagt ze terug. Pierrot beweegt 
heel sierlijk en praat niet.  
Uiterlijk: Wit kostuum met zwarte bollen. Grote kanten kraag. Wit geschminkt gezicht met 
een zwarte traan. Zwart-wit kapje op het hoofd. 
 

9. Vincent - kunstenaar 
Straatkunstenaar met een knipoog naar de beroemde schilder Vincent van Gogh, die onder 
andere zonnebloemen schilderde en waarvan bekend is dat hij in een vlaag van waanzin zijn 
eigen oor afsneed. Schildert toeristen. Gebruikt zinnen en uitdrukkingen waar het woord 
‘oor’ in voorkomt. Vincent zit vaak op het toneel of in de zaal te schilderen. Als hij iemand 
tekent, is het een zonnebloem met een gezicht erin en dan bijvoorbeeld een snor. Zijn 
schilderijen kunnen eventueel al van tevoren zijn gemaakt. 
Uiterlijk: Als een kunstschilder uit de vorige eeuw. Verband om hoofd of linkeroor. 
 

10. Lowie - souvenirverkoper 
Souvenirverkoper die eigenlijk illegaal verkoopt op straat. Probeert iedereen over te halen 
iets van hem te kopen door zijn jas te openen en zijn koopwaar te tonen. Hij heeft een 
verstoptruc met een grote vuilniszak, die hij over zijn hoofd kan trekken als de gendarme 
(politieagent) eraan komt.  
Uiterlijk: Lange jas die aan de binnenzijde is volgehangen met koopwaar, zoals 
Eiffeltorentjes. Spijkerbroek, T-shirtje of bloesje met tropische print. 
 

11. Gérard/ Géraldine (m/v) – gendarme (Franse politieagent) 
De gendarme praat niet, maar communiceert via zijn fluitje. Hij zit steeds achter de illegale 
straatverkoper Lowie aan. 
Uiterlijk: Politie-uniform met ‘gendarmerie’ op de achterkant, politiepet en fluitje om de nek.  
 
Het gezin 
 

12. Mitch (of Mitchy) m/v - gamer 
Mitch gamet het liefst de hele tijd. Hij is er heel goed in en doet mee aan gamewedstrijden. 
(gamenaam: Mithychim). Hij wil eigenlijk helemaal niet in Parijs zijn, want hij moet een 
belangrijke wedstrijd spelen.  Zijn ouders en zusje luisteren niet naar hem. Hij mist zijn oma, 
die hem altijd goed begreep.  
Uiterlijk: Mitch zit niet maar hangt. Pet op (schuin), T-shirt met print van game erop, 
joggingbroek, rugtas, AirPods en een game device.  
 

Bep en Wim – ouders van Wim 
Ze zijn als toerist naar Parijs gekomen. Ze kijken meer in hun reisgids dan om zich heen. Ze 
hebben een strak plan gemaakt van wat ze allemaal gaan bekijken. Ze vinden het vervelend 
dat Mitch steeds wil gamen. Als ze hem kwijtraken, valt hun hele planning in het water.  
 

13. Wim - vader van Mitch  
Raakt snel in paniek, heeft hoge bloeddruk en is angstig.  
Uiterlijk: Geruite bloes in zijn broek, hagelwitte sokken (zo hoog mogelijk 
opgetrokken) in sandalen. Zonnebril aan een koordje of met klep. Uitpuilende 
borstzak met zakdoekje, heuptasje. 
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14. Bep - moeder van Mitch  
Ze denkt dat niemand haar verstaat in Parijs, daarom spreekt ze met heel veel 
gebaren en praat ze in een zelfverzonnen taal die een mix is van Duits, Engels, 
Nederlands en Frans. Ze kijkt steeds in haar reisgids. 
Uiterlijk: Kort pittig kapsel, korte broek, bloes met korte mouwen, loopt op Crocs. 
Klein rugzakje waar snoetenpoetsers in zitten.  

 

15. Joyce- zus van Mitch 
Deze jongere zus van Mitch is alles wat Mitch niet is: braaf, lief, geïnteresseerd in 
geschiedenis en ze lijkt op haar ouders. Ze weet het altijd beter en probeert een blok 
te vormen met haar ouders tegen Mitch.  
Uiterlijk: Twee staartjes, grote bril, bloes met daaroverheen een vestje of spencer, 
geruite rok of broek, bretels, boeken onder de arm. 

 

 
Overige bezoekers  
 

16. Yves (m/v) - modeontwerper  
Yves (spreek uit: iev) houdt van bijzondere mode, zoals een jute zak met een riem 
eromheen. Paniekerig figuur. Met de modellen is steeds van alles mis: haar zit niet goed, 
moedervlek moet weg, verkeerde kleren. Yves presenteert zijn eigen modeshow. 
Uiterlijk: Als een bekende modeontwerper, bijvoorbeeld Karl Lagerfeld: chique zwart pak 
waar een grote witte kraag bovenuit steekt, zwarte stropdas of strikje, zwarte zonnebril.  
 

17. 18. 19. Kate Mosterd, Bella Hadat & Douwtje Kroes – modellen in Parijs 
Deze internationale sterren proberen elkaar af te troeven. Ze gunnen elkaar het licht in de 
ogen niet. Ze doen mee aan een modeshow met bijzondere kleding van modeontwerper 
Yves.  
Uiterlijk: Kort jurkje of broek met hemdje, bikerjack, een grote shoppertas om de schouder, 
hoge hakken, grote zonnebril, veel make-up. In scène 26 dragen ze de bijzondere creaties 
van Yves (zie rekwisietenlijst) 
 

20. Kenny - reisleider 
Van reisbureau Met Kenny Mee. Met een knipoog naar zanger Kenny B. Sommige zinnen die 
hij zegt komen uit het bekende liedje Parijs van deze artiest. Vertelt allerlei ‘weetjes’ over 
Parijs waar zijn toeristen weinig belangstelling voor hebben.  
Uiterlijk: Hij lijkt in zijn manier van praten misschien wel een beetje op Kenny B. in de clip 
van Parijs. Draagt een pak met daaronder een T-shirt. Om zijn hals een vrolijk gekleurde 
sjaal. Pruik met dreadlocks of een beanie op zijn hoofd. Houdt een paraplu of een stok met 
een handje eraan omhoog om de groep bij elkaar te houden. 
 

21. 22. 23. 24 Ton(nie), Jan(nie), Cor(rie) en Jos(je) (m/v) - Hollandse toeristen 
Hollandse toeristen met dikke buiken. Ze zijn niet vaak naar het buitenland geweest. Ze 
vinden het allemaal maar niks, die andere cultuur. Ander land, andere geuren, ander eten, 
andere architectuur. Ze willen eigenlijk dat alles vertrouwd is, zoals in Nederland.   
Uiterlijk mannen: Korte broek, vrolijk gekleurd shirt met kussentje eronder, petje, zonnebril, 
gymschoenen, rugzakje (die van Jos met een broodje erin) 
Uiterlijk vrouwen: Witte (korte) broek, gekleurde bloes of T-shirt met kussentje eronder, 
hoed, zonnebril, tas (die van Josje met een broodje erin) 
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25. Matje van de Modderpoel - professioneel wielrenner 
Heeft steeds domme pech. Lekke banden, ongelukjes, slechte bandenkeuze, slechte 
fietskeuze, slechte monteur. Wint uiteindelijk toch de Tour. 
Uiterlijk: Als een professionele wielrenner. 
 

26. 27. 28. Sebas, Bassie & Bas - wielerfans 
De wielerfans zijn speciaal voor de Tour de France naar Parijs gekomen. Eentje heeft de 
Nederlandse vlag bij zich of een leeuwenknuffel, een ander een draagbare radio en weer een 
ander een koelbox met drankjes. Ze gedragen zich luidruchtig en zingen vaak in spreekkoren. 
Hossen en springen op het toneel, verstoren de rust, hebben blikjes drank in hun hand. 
Uiterlijk: Wielrenbroekjes, oranje T-shirts of sjaals, typische Tour-de-Francebandana’s of 
petjes (met de klep naar achter, anders zijn je ogen niet zichtbaar op het toneel). 
 

29. Meneer Banaan - Avatar 
Meneer Banaan is de avatar van Mitch. Mitch is een topspeler dus meneer Banaan is een 
ster. Zodra de game start, komt meneer Banaan tot leven. Voordat hij begint, zweept hij het 
publiek op. Tijdens de wedstrijd voert hij (schijn)gevechten met zijn tegenstanders.  
Uiterlijk: Bananenpak 
 

 
Dubbelrollen 
 

Andere avatars 
Zij spelen mee in de gamerondes als tegenstanders van meneer Banaan. Doen een 
schijngevecht, waarbij ze verslagen worden door meneer Banaan.  
Uiterlijk: Ze zijn gekleed in een zelfgekozen/-bedachte skin. Dat kunnen skins uit Fortnite zijn 
of uit andere games. Of zelfbedachte. Het kan ook een dierenonesie zijn of een 
Supermanpak. Alleen een masker is ook mogelijk.  
 

Interviewer Tour 
Tourverslaggever die Matje van de Modderpoel interviewt.  
Eventueel kan de interviewer ook de tekst van de radio 1 verslaggever voor zijn rekening 
nemen. In principe staat die op de cd, maar die kan ook live vertolkt worden. 
Uiterlijk: Hij lijkt een beetje op tourverslaggever Gio Lippens: zwarte bril, sportief vest, 
headsetje met koptelefoon en microfoon met ‘NOS' erop in zijn hand. 
 
Fotografen  
De fotografen fotograferen de modellen in scène 9 en de modeshow in scène 26. Zij hebben 
geen tekst. 
Uiterlijk: Onopvallend gekleed, bijvoorbeeld een zwart T-shirt of jack, spijkerbroek. Grote 
camera om de hals. 
 
Bovenstaande rolverdeling gaat uit van 29 spelers. Voor de rolverdeling voor 24, 25, 26, 
27, 28 en 30 spelers zie Overzicht rolverdeling bij meer of minder spelers.  
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Tekstboek 
 
SCÈNE 0  Als het publiek binnenkomt 
Spelers: Jean-Jacques, Didi & Dédé 
 
♫ 1  Accordeonmuziek (lang) 
 

Als het publiek binnenkomt, bouwt Jean-Jacques zijn terras op. Hij zet het 
tafeltje en de stoelen neer, zet ze recht, scheef, weer recht en neemt ze af met 
een doekje. Af en toe kijkt hij rond, het publiek in, of er al klanten komen. Hij 
loopt naar binnen, komt dan terug als kok (met snor, pollepel in de hand) kijkt 
even, fluit een liedje, gaat weer naar binnen en komt terug als ober. Zet het 
menubord neer, maakt terras schoon met een bezem. Ondertussen schuifelen 
Didi en Dédé tussen het publiek. Didi heeft een blindenstok bij zich en houdt de 
arm van Dédé vast. Dédé heeft een stokbrood bij zich. Met het stokbrood wijst 
hij naar mensen die binnenkomen en daarna naar een lege stoel. Ze staan af 
en toe stil en dan roepen ze “Parbleu” en “Oe la la” (als ze iemand herkennen, 
als ze iets raars zien of als iemand niet gaat zitten op de plek die zij 
aanwijzen). Zo schuifelen ze door, gaan af en toe even zitten. Tot het publiek 
op zijn plek zit. Dan gaan ze naar het toneel.  

 

♫ 2  Lied 1: Het laatste level (openingslied) 
 

Bij level 1 was ik nog groen 
Ja ik wist niet wat te doen 
Maar probeerde steeds maar weer 
En maar weer en maar weer 
 

Level 2 en level 3 
Had ik snel onder de knie 
Maar verloor toch keer op keer 
En op keer en op keer 
 

[Refrein:] 
Zie me springen  
Ja ik word steeds beter 
Zie me rennen  
Door een prachtig mooi verhaal 
Hou je adem in  
En blijf goed kijken 
Let nu goed op 
Als ik het laatste level haal 
Hee, hee! Als ik het laatste level haal [3x] 
 

Toen ik kwam bij level 8 
Had ik zeker niet verwacht 
Dat ik draaide in het rond 
En het rond en het rond 
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En beland bij level 10 
Had je mij eens moeten zien 
Want ik kwam echt van de grond 
En de grond en de grond 
 

[Refrein] 
 

Je kan wel blijven treuren 
Maar het gaat echt gebeuren 
Je kan wel blijven balen 
Maar ik ga dit level halen 
 

Met m’n vingers bij de knoppen 
Kan ik de game niet stoppen 
Dus laat me nu maar gaan 
Het laatste level komt eraan! Hee! 
 

[Refrein] 
 
  

SCÈNE 1  Typisch Frans  
Spelers: Jean-Jacques, Josephine, Didi & Dédé, wielerfans 
 (aanwezig in de scène zonder tekst) toeristen, modellen 
 

♫ 3  Accordeonmuziek (kort) 
 

Didi en Dédé gaan op hun bankje zitten. Jean-Jacques komt uit zijn café en 
haalt een doekje over de tafels. 

 

J-J (ober):  (zwaait naar de heren) Bonjour Didi. Bonjour Dédé! 
 

Didi & Dédé:  Bonjour Jean-Jacques! 
 

Madame Josephine komt op met rollator. 
 

Josephine:  Bonjour vrienden! Hoe is het vandaag? 
 

  Josephine voegt zich bij de oudjes en gaat op haar rollator zitten. 
 

Dédé:  Kon niet beter! 
 

Didi:  Wat zie je er stralend uit vandaag, Josephine. 
 

Dédé:  Hoe weet jij dat Didi? Jij bent hartstikke blind. 
 

Didi:  Ik voel dat, Dédé. Ik voel dat. 
 

Dédé:  Je ziet er stralend uit, Josephine. 
 

J-J (ober):  Heren, wie wint er vandaag de Tour?   
 

Dédé: Is er een toernooi?  
 

J-J (ober):  Nee, de Tóur. De Tour. 
 

Dédé:  Aaa wat leuk, een jeu-de-boulestoernooi. Ik doe mee. 
 

Didi:  Tjongejonge. Ik ben blind, maar jij bent HARTSTIKKE DOOF. 
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Josephine:  (roept in Dédé’s oor) DE TOUR! 
 

J-J (ober):  De Tour de France komt hier op ons plein. 
 

Dédé: Echt? Dat wist ik helemaal niet! 
 

Didi:  Word je nu ook al vergeetachtig? 
 

De wielerfans komen springend en zingend op. De Parijzenaren kijken 
afkeurend. 

 

Wielerfans:  Waar is de Tour, waar is de Tour, waar is de Tour de Frans!  
 

De wielerfans zetten een radio op het tafeltje neer, drinken uit een blikje en 
kijken rond op het plein. De spelers op het toneel luisteren en geven reacties 
op de radio. 

 

♫ 4  Radioverslaggever - 1 
 

Radio 1:  (op de track:) Goedemorgen, 
dit is Gio Lippens voor de 
radio met de Tour de France 
vanuit Parijs. Hier wordt 
vandaag de laatste etappe 
van de Tour gereden en ik 
sta op de ‘Place du Comfort’, 
een prachtig Frans plein 
waar straks de renners 
voorbij zullen komen. En dan 
zullen we ook weten wie de 
winnaar is! 

 
 
 
 
 
 
Jean-Jacques gebaart trots dat dat ‘hier’ is, 
Parijzenaren knikken instemmend 

 

Wielerfans:  (hossend) Matje die wint, Matje die wint, Matje, Matje, Matje die wint!   
 

Radio 1: Daar zie ik de eerste 
Tourtoeristen. Het zijn 
Nederlanders, duidelijk fans 
van Matje van de 
Modderpoel. Hopelijk gaat 
Matje winnen vandaag! 

 

De wielerfans lopen naar Didi en Dédé en schuiven 
aan op het bankje waardoor Didi en Dédé 
weggedrukt worden. De oudjes staan mopperend 
op. Ze pakken een lap en gaan de jeu-de-
boulesballen poetsen. Jean gaat naar binnen om 
zich te verkleden als Jacques. 

Radio 1:  Parijs is nog steeds een van 
de populairste steden ter 
wereld. De toeristen komen 
voor de mode, voor de 
kunst.  

 

De modellen komen het plein op, wijzen op de 
mooie dingen, maken foto’s van zichzelf tegen de 
achtergrond van het plein. De wielerfans kijken 
naar de modellen en drinken. 
 

Radio 1:           De lichtstad Parijs, stad van 
de liefde, met straatjes waar 
je eindeloos kunt slenteren 
of winkelen, waar je langs de 
Seine kunt paraderen en 
heerlijk kan eten. Maar kijk, 
sommige toeristen eten 

De toeristen komen op met McDonald’s-tassen, ze 
dumpen de zakken op het toneel en lopen etend 
af. Jacques komt naar buiten, zwaait boos met 
pollepel en ruimt de rommel op. 
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liever uit een zak en ruimen 
hun rotzooi niet op. 

Radio 1:  Kijk dat temperament van 
die Franse kok! Hij is kwaad 
op die toeristen. 
Parijzenaren en toeristen… 
vrienden zullen ze nooit 
worden. Maar zeg nooit 
nooit. De wonderen zijn de 
wereld nog niet uit. Tot 
zover de Tour de France op 
de radio, tot later!  

 

 

 

 De wielerfans pakken hun boeltje en gaan af. De modellen blijven op en maken 
foto’s van elkaar. 
 

Didi staat op. 
 

Didi:  Zullen we een potje jeu-de-boulen? 
 

Josephine:  (komt krakkemikkig overeind) Dat lijkt me een goed idee. 
 

Didi:  Ik heb trouwens mijn zwaaitechniek verbeterd.  
 

Dédé:  Serieus? Laat zien!  
 

Ze lopen naar de voorkant van het toneel en gooien de ballen (onderhands) 
zogenaamd het publiek in.  

 

Didi: Dus je hebt een achterzwaai… zo… en dan een voorzwaai… en dan zwaait je 
arm zo langs de broek, bij de knie…  zo…  en dan hoppa, gooi je vrij, 
ontspannen…  en lossssssss… en je hand wijst die boule na. Snap je?  

 

Josephine:  Mooie worp. 
 

Dédé: Nu wij, Josephine. Achterzwaai, voorzwaai, langs de broek, vrij, los en wijs.  
 

 Ze gooien, kijken de bal na.  
 

Josephine: Ik lig!    
 

Didi:  (geïrriteerd) Echt waar?! Ik zie er niets van. Kom, we gaan even mijn bril halen. 
 

 Oudjes af. 
 

SCÈNE 2  I love Paris 
Spelers: Jean-Jacques, Pierrot, gezin, modellen 
 

Douwtje:  Als topmodel ben ik overal op de wereld geweest, maar Parijs blijft mijn 
lievelingsstad. 

 

Kate: Parijs is natuurlijk de parel van de mode. 
 

Bella:  Het voelt als thuiskomen. 
 

De modellen maken een hartje van hun handen. 
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Modellen: I love Paris. 
 

Douwtje: Ik ben hier ontdekt als model. Echt een sprookje. 
 

Bella: Toen ik in ‘Models in Paris’ zat, woonde ik hier om de hoek. 
 

Kate:   Parijs heeft een speciaal plekje in mijn hart.  
 

De modellen maken een hartje van hun handen. 
 

Modellen: I love Paris. 
 

De modellen zien de oudjes. 
 

Douwtje: Kijk daar! Van die typische oude Franse mensjes!  
 

Bella:  Ze zijn aan het jeu-de-boulen. Dat is zo typisch Frans. 
 

 Ze gaan zitten op het terras. Jean-Jacques, die zich net als kok heeft 
omgekleed, kijkt nors. 
 

Bella:  En die stoelen en die tafel. Ook typisch Frans. 
 

Douwtje:  Met een chagrijnige kok. Typisch Frans. 
 

Kate: Allo? Mogen we wat bestellen?  
 

J-J (kok):  Ik roep de ober. Ober! Ober! 
 

Jean-Jacques draait zich met zijn rug naar het publiek, 
doet zijn muts af en snor op, draait zich weer om en 
glimlacht vriendelijk. 

 

J-J (ober): Ja, hier ben ik, wat mag het zijn?  
 

Bella:   Drie uiensoepjes alstublieft. 
 

J-J (ober): Komt eraan! 
 

  Jean-Jacques gaat naar binnen.  
 

Het gezin komt op. Joyce en Bep met een rolkoffer. Mitch 
heeft een rugzak om en is lopend aan het gamen. Wim loopt voorop, kijkend 
op de kaart die hij op z’n kop houdt. De anderen lopen als een treintje achter 
hem aan, Mitch aan het eind. Ineens stopt Wim, de rest van het gezin botst 
tegen hem aan.  

 

Bep:  Zijn we verdwaald Wim?  
 

Wim:  Nee. Ja. Nee. Ja. Even kijken. (draait de kaart een kwartslag) 
 

Joyce:  Waarom moet deze familie altijd lopen? Waarom nemen wij nooit een taxi? 
 

Bep:   Lopen is gezond.  
 

Wim: En een taxi is slecht voor het milieu.  
 

Joyce:   (op een zeurderig toontje) Mama. Mitch is aan het gamen.  
 

Bep: Mitch, hou op. Kijk om je heen. We zijn in Parijs! 
 

Mitch:   Nou en? Ik vind Parijs stom. 
 

Joyce:   En ik vind jou stom. 
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Bep:  Wim, welke kant moeten we op? 
 

Wim blijft op de kaart kijken, Bep draait de kaart weer een kwartslag. 
 

Wim:   Ah. Die kant! (Wim wijst naar rechts) 
  

Het gezin loopt door en gaat aan de andere kant af.  
 

De oudjes gaan af. Pierrot komt op, zet het geldbakje neer en gaat op een 
sokkel staan.  

 

Bella:   Kijk nou! Een Pierrot! Dat is zo typisch… Frans. 
 

Pierrot draait een rondje met haar hoofd en schouders om de spieren los te 
maken. De modellen geven ondertussen commentaar op Pierrot.   

 

Douwtje:  Het is een levend standbeeld! Typisch Frans. 
 

Kate:   Die zwarte broek is ook typisch Frans.  
 

Bella:   En dat T-shirt. Typisch Frans. 
 

Pierrot neemt een houding aan en staat dan stil. Even is iedereen stil en kijkt. 
 

Kate:  Ik doe er geld in!  
 

Kate gooit een muntje in het bakje en blijft bij Pierrot staan. 
 

♫ 5   Muziek Pierrot 
 

De act begint. Pierrot doet een goocheltruc of een act.1 
 

Als de muziek is afgelopen, applaudisseren de modellen, Kate gaat terug naar 
het terras.  

 

Douwtje: Zo’n Pierrot is echt typisch… ik kan niet op het woord komen… typisch… 
 

Kate:   Frans? 
 

Douwtje: Ja! Typisch Frans. 
 
 

SCÈNE 3  Stukjes in de soep  
Spelers: Jean-Jacques, modellen 

(aanwezig op de achtergrond) Pierrot 
 

Jean-Jacques komt op en brengt de soep. 
 

J-J (ober): En hier zijn de uiensoepjes. Eet u smakelijk. 
 

Hij blijft op het terras staan. 
 

Douwtje:  Ober! Er is een probleem met de soep. 
 

J-J (ober):  Pardon?  
 

Kate:  De soep is niet lekker.  
 

J-J (ober): Niet lekker? Dat kan niet. 
 

 
1 Zie handleiding 
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Bella:   We willen de kok spreken! 
 

J-J (ober): De kok? Een moment, ik haal de kok. 
 

Jean-Jacques doet een stap richting het publiek, nu kunnen we zien dat hij de 
snor van zijn lip trekt, en de koksmuts opzet.  

 

J-J (kok):  Ik ben de kok! Wat is er mis met mijn soep? 
 

Douwtje:  Die is vies.  
 

J-J (kok): Vies? Deze soep is très bien. Delicieus.  
 

Kate:   Er zitten harde stukjes in. 
 

J-J (kok): Dat zijn croutons! (harder) Zelfgemaakt! (nog harder) Croutons!   
 

Douwtje:  We willen geen futons.  
 

Kate:   Lusten we niet. 
 

Bella:   Doet pijn aan onze beugel. 
 

J-J (kok): Eetbarbaren! (slaat met pollepel op tafel bij elk woord) EET. BAR. BAA. RUN!  
 

Bella:  Waar is de ober! Ober! Ober! 
 

Jean-Jacques stapt onmiddellijk uit zijn rol, doet de koksmuts af, en plakt de 
snor op. Nu hij weer de ober is, trekt hij een vriendelijk gezicht en loopt dan 
weer terug naar het terras. 

 

J-J (ober):  (vriendelijk) Hier ben ik. U wilde soep zonder croutons hoorde ik?  
 

Kate:   Heel graag. 
 

J-J (ober):  Dan gaan we dat regelen.  
 

Hij pakt een soepkom, vist met zijn handen de croutons eruit 
(hij staat zo dat het publiek het kan zien) en eet ze zelf op. 
Dan zet hij de kom weer neer.  

 

J-J (ober):  Alstublieft, soep zonder croutons. 
 

Modellen: Ieuw!  
 

  Modellen staan boos op en gaan af.  
 

J-J (ober): Jullie ook nog een fijne dag! 
 
 

SCÈNE 4  Marie & Antoinette - 1 
Spelers: Jean-Jacques, Josephine, Didi & Dédé, Marie & Antoinette 

(aanwezig op de achtergrond) Pierrot 
 

Marie en Antoinette komen op met volle shoppers.  
 

Antoinette:  Wat hebben wij hard gewerkt, Marie. 
 

Marie:  We hebben nog nooit zo hard geshopt, Antoinette.  
 

Ze lopen voorlangs op het toneel en kijken het publiek in.  
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Antoinette:  Daar heb je ze. Die vreselijke toeristen. 
 

Marie:   Jullie nemen onze stad in. 
 

Antoinette:  Nu kunnen we nergens meer lopen. 
 

Marie:  Vroeger was het hier rustig. 
 

Antoinette:  Toen was Parijs nog van de Parijzenaren. 
 

Marie:  Maar nu zijn jullie o-ve-ral. Bij de bakker, in de kerk, bij 
de brasserie. 

 

Antoinette: In het park, op ons terras, op het toilet. 
 

Marie:  En jullie lopen zo langzaam.  
 

Antoinette:  Jullie maken lawaai en troep. 
 

Marie:  Wij willen Parijs weer voor ons alleen. 
 

Antoinette: Ga weg jullie. Allee, hop! 
 

  Ze kijken over hun zonnebrillen naar het publiek. 
 

Marie:  Ze gaan niet.  
 

Antoinette: Als jullie maar weten dat wij hier als eerste waren. 
 

Marie:  Jean-Jacques, zeg jij ook eens wat! Didi, Dédé, Josephine, kom erbij. 
 

Jean-Jacques komt uit zijn café naar buiten. Didi, Dédé en Josephine komen 
het plein op. 

 

J-J (ober): (tegen publiek) Wij zijn trots op Parijs. Ziet u hoe mooi het is? 
 

Dédé:   Wij houden van het leven hier. 
 

Didi:  Pak de accordeon! 
 

Josephine: Dan zingen we samen een lied over Parijs. 
 

♫ 6  Lied 2: In Parijs 
 

Op een Frans terras 
In de schaduw van een boom 
Je kijkt wat in het rond 
Je voelt je heerlijk loom 

 

Even verderop 
Spelen oudjes jeu de boules 
De mussen tjilpen zacht 
Oh, wat een fijn gevoel 

 

[Refrein:] 
In Parijs 
Daar vier je het leven 
Hier is het paradijs 
In Parijs 
Daar zie je de kleuren 
Nooit zijn de dagen hier grijs 
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Neem de tijd 
Hier heb je geen haast 
De dag duurt een eeuwigheid 
Van deze stad hou ik het allermeest 
Parijs, ja Parijs 
In Parijs is het leven een feest 
 

Op de boulevard 
Een heer die zegt: ‘Pardon 
Madame u bent zo mooi 
Wilt u een bonbon?’ 
 

Samen kijk je dan 
Naar de ondergaande zon 
En daarbij klinkt muziek 
Van een accordeon 
 

[Refrein] 
 

Parijs, ja Parijs 
In Parijs is het leven een feest 

 

Didi en Dédé gaan zitten op het bankje, Josephine op haar rollator. Jean-
Jacques gaat in de deuropening staan. De rest af.  

 
SCÈNE 5 Napoleon  
Spelers:  Jean-Jacques, Josephine, Didi & Dédé, Napoleon 
 

♫ 7   Opkomst Napoleon - 1 
 

Bij het horen van de muziek ontstaat er onmiddellijk onrust op het plein. Jean-
Jacques verschuilt zich achter het tafeltje. Josephine maakt zich klein op haar 
rollator. Didi en Dédé gaan in de houding staan. 

 

Napoleon komt marcherend op en gaat naar de voorkant van het toneel waar 
hij dreigend in het publiek kijkt, van links naar rechts en weer terug, totdat de 
muziek is afgelopen. 

 

Dédé: (kucht eerst) Meneer Napoleon? De vijand heeft zich teruggetrokken.  
 

Napoleon blijft dreigend naar het publiek kijken. 
 

Didi:  U kunt naar uw plek. 
 

Napoleon salueert, marcheert naar zijn plek en gaat op zijn sokkel staan. Hij 
steekt zijn hand in zijn bloes en ‘bevriest’ tot standbeeld. 

 

De mensen op het plein ontspannen en gaan weer op hun plek zitten.  
Pierrot komt op en gaat op haar sokkel staan als een standbeeld. 
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SCÈNE 6 Mitch en zijn gezin 
Spelers: Jean-Jacques, Napoleon, Pierrot, gezin 
 (aanwezig op de achtergrond) Didi & Dédé, Josephine 
 

Het gezin komt op. Bep kijkt in haar reisgidsje. Vader kijkt op de kaart. Mitch 
staat te gamen. Joyce ziet Pierrot. 

 

Joyce:  Kijk een levend standbeeld. Pappie, wil je er geld in gooien? 
 

Wim:  Natuurlijk schatje. Het is jouw feestje. 
 

Wim loopt naar standbeeld en gooit een muntje in het bakje.  
 

Pierrot begint te bewegen. Ze tovert een bloem tevoorschijn en 
biedt hem Mitch aan. Mitch neemt hem niet aan want hij 
gamet. Joyce pakt hem.  

 

De ouders applaudisseren.  
 

Joyce:   Mammie, zie je niet hoe onbeleefd Mitch is? Hij gamet weer de 
hele tijd.  
 

Bep:   Mitch, je bent erg onbeleefd. 
 

Mitch reageert niet. Wim ziet Napoleon en wijst. 
 

Wim:   Kijk, daar is nog een standbeeld! 
 

Wim vist een muntje uit zijn heuptasje en loopt naar Napoleon. Op het 
moment dat hij het muntje in het bakje wil gooien gaan de Parijzenaren staan 
en roepen in koor: 

 

Parijzenaren:  Non, non, non, non! 
 

  Wim rent geschrokken terug naar zijn familie.  
 

Wim:   (hapt naar adem) Het mag niet van de Fransen.  
 

Joyce:  Gaat het wel goed, pappie?  
 

Wim:   Ja, ik ben alleen geschrokken. Ik moet even zitten. 
 

Joyce:   Hier is een terrasje. Ga maar zitten pappie. 
 

Bep:   Wacht. Eerst de snoetenpoetsers! 
 

Bep pakt haar pakje snoetenpoetsers en geeft iedereen een doekje. Ieder 
maakt zijn stoeltje schoon, Bep ook de tafel.  

 

Bep:   Alle bacteriën dood? 
 

Wim & Joyce:  Ja! 
 

Bep:   Ga maar zitten.  
 

Het gezin gaat zitten. Ze poetsen met een snoetenpoetser hun handen en 
gezicht. Mitch blijft staan gamen. Ondertussen komt Jean de bestelling 
opnemen. 

 

J-J (ober):  Mademoiselle, madame, monsieur? Wat wilt u drinken? 
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Wim: Bonsjoer, ik ben Jansen en dis is mai familie end wier kommen uit Hollanda. 
Wij willen toe koffies siel voe plee en twee Fanta’s es joe blieft. 

 

J-J (ober):  Komt eraan! (loopt af) 
 

Bep maakt Mitch zijn handen en game device schoon met een snoetenpoetser. 
 

Mitch:   Niet doen, ik ben net in een aanval. 
 

Joyce:   Mammie, ik vind het niet gezellig dat Mitch blijft gamen!  
 

Mitch:   Ik heb al 100 keer gezegd dat ik een belangrijke wedstrijd heb.  
 

Bep:   Een gamewedstrijd is nooit belangrijk.  
 

Mitch:   Ik kan er heel veel geld mee verdienen. 
 

Joyce:   Dat zeggen alle jongens op de wereld.  
 

Mitch:  Ik wil er mijn beroep van maken. 
 

Joyce:   Dat willen alle jongens op de wereld. 
 

Wim:   Gamer zijn is toch geen echte baan! 
 

Mitch:   Echt wel. 
 

Joyce:   Echt niet. 
 

Mitch:   Welles. 
 

Joyce:   Nietes. 
 

Bep:   Geen ruzie maken, we zijn in Parijs! 
 

  Jean-Jacques brengt de drankjes. 
 

J-J (ober): Koffie en Fanta, alstublieft. Wat gaat u vandaag bezoeken? 
 

Wim:  Wie goo eerst naar le Mona Lisa, then eine boottocht over die Seine, den wie 
goo naar de Chemps Elysées en natuurlijk de Eiffeltoren!  

 

Bep:  Un verrie druk progremma. 
 

Joyce:  Als we nog tijd hebben, kunnen we die oude skeletten bekijken, toch, pappie?  
 

Mitch:  Je bent zelf een oud skelet. 
 

Joyce:  Pappie! Mitch is gemeen. 
 

Wim:  Hou op jullie, straks krijg ik nog een hartaanval van de stress. 
 

Didi, Dédé, Josephine, Napoleon en Pierrot gaan af. 
  

SCÈNE 7 Lowie & Vincent 
Spelers: Jean-Jacques, Vincent, Lowie, gendarme Gérard, gezin 
   

Terwijl de anderen aflopen, komt Lowie op. 
 

Lowie:  Allo, allo, bonjour (toont de binnenzijde van zijn jas) Eiffeltorentje kopen? 
Sleutelhangertje? Magneetje? Ansichtkaartjes? Pluutje? 

 

Bep:  (kijkt in gids) Ben jij een souvenirverkoper? Hallo souvenirverkoper! 
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  Wim maakt een foto van Lowie. 
 

Lowie:  Hoeveel Eiffeltorentjes wilt u kopen?  
 

Wim:   (steekt twee vingers op) Deus Eiffeltorentjes siel voe plee!  
 

Joyce:   En ik wil een roze sleutelhanger, pappie.  
 

Wim:   En wan roze sleutelhenger esjoeblieft. 
 

Gendarme komt op, ziet Lowie en blaast op zijn fluit. 
 

Gérard:  (fluit) Ffff.  
 

 Lowie schrikt en rent weg.  
 

Gérard:  (fluit) Ffff.  
 

Lowie blijft staan. Gendarme stapt op hem af en gaat dreigend voor hem 
staan. 

 

Lowie:  Hee vriend. 
 

Gérard:   Ffff. Ff. Ff. 
 

Lowie:   Helemaal niet. Ik doe helemaal niks.  
 

Gérard:  Ffff. Fff. Fff. 
 

Lowie:    Ik maak alleen maar reclame. Dat is niet strafbaar. 
 

Gérard:  Ffff. Ff. 
 

Lowie: Gérard (spreek uit: Zjeeraar). Je kent me. Zie ik 
eruit als een onbetrouwbare verkoper? 

 

Gérard:  Ffff. 
 

Lowie:   Ik kan wel alles voor je fiksen, hè? Dat weet je toch hè, Gérard? 
 

Gérard:  Ffff?  
 

Lowie: Heb je niet nog een leuk ringetje voor je vrouw nodig? Armbandje? Zal ze leuk 
vinden. Ik regel het voor je. 

 

Gérard:  Fff fff fff fff.  
 

Lowie:  Nee, ik wil niet de cel in. Het was een grap. Relax. Ik ga al. 
 

Gérard:   Ffff. Fff. 
 

Lowie gaat af. De gendarme gaat ook af. 
Jean-Jacques komt in de deuropening staan.  

 

Bep:   Hij is weg! Jammer, nu heb ik geen Eiffeltorentje.  
 

J-J (ober):  Madame. U gaat naar de echte Eiffeltoren.  
 

Wim:   Yes. Wie goo toe de Eiffeltoren. (wijst naar Eiffeltoren in verte) 
 

J-J (ober): Gaat u helemaal omhoog naar de top? (wijst in de lucht) Die is 300 meter 
hoog.  

 

Wim:   Trie hunderd mieter hoog? Oo noo. Den ik blijf on the ground.  
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Bep:  Viel toe spennend. Hie hes hoge bloeddruk. 
 

  Jean-Jacques gaat weer naar binnen. 
 

Joyce:   Mitch, kap nou met dat gamen. 
 

Joyce probeert de game device af te pakken, Mitch staat op.  
 

Mitch:   Laat me toch! Ik moet oefenen.  
 

Bep:   We gaan er een gezellige vakantie van maken!  
 

Wim: En dan hou jij op met gamen, vriend. 
 

Vincent komt op. Hij heeft een ezel bij zich en een verband op zijn oor.  

 

Vincent:  (tegen gezin) Allo, daar zijn jullie, lieve toeristen. Wat (h)oor ik nou? Ik kan 
mijn oren niet geloven. Ik (h)oor dat de stoom uit jullie oren komt. Maar 
(h)oor eens. U bent in Parijs! U moet lachen van oor tot oor. Zal ik u 
schilderen? Heeft u daar oren naar? 

 
Wim:  Jes det lijkt ons erg leuk. Goo joor geng. 
 

 Vincent zet zijn ezel neer en begint te schilderen. 
 

Vincent:  Ik ga de koe bij de (h)orens vatten. Stilzitten. Ik begin (h)oor. 
 

Vincent schildert het gezin. Mitch loopt weg. 
 

Joyce:   Mama, Mitch gaat weg! Dat is niet leuk. 
 

Bep:   Mitch, kom! Anders sta je er niet op. 
 

Mitch:   Ik hoef er niet op. Ik wil mijn eigen ding doen! 
 

♫ 8   Lied 3: Mijn eigen ding  
 

Deze morgen als de zon weer opkomt 
Door de gordijnen zie ik al het volle licht 
En dan weet ik: hee ik heb een vrije dag 
Voel de glimlach die ik krijg op mijn gezicht 
 

Spring m’n bed uit en ik check m’n telefoon 
Stuur een berichtje: hee heb jij vandaag de tijd 
We spelen voetbal op het veldje om de hoek 
Als je niet komt, nou dan krijg je zeker weten spijt 
 

Oh-o-o, nee daar komt mijn moeder al 
Oh-o-o, nou dan krijg ik zo weer op m’n kop 
Oh-o-o, hee wat een bende is het hier 
Oh-o-o, dus schiet op en ruim je kamer op 
 

[Refrein:] 
Nee ik doe mijn eigen ding, ik doe mijn eigen ding 
Je hoeft me niets te zeggen, want je hoort toch wat ik zing 
Je ziet toch dat ik bezig ben, je hoort toch wat ik zeg 
Als jij vandaag iets van me wil 
Nou dan heb je lekker pech, pech, pech, pech 
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Ja dan heb je lekker pech, pech, pech, pech 
 

Na het eten plof ik lekker op de bank 
Ik start de game op die ik op m’n duimpje ken 
Loop voorzichtig hier zo in de wereld rond 
Tot ik jou zie en ik duik en spring en ren 
 

Oh-o-o, en daar kom mijn vader al 
Oh-o-o, nou dan komen zo die zinnen weer 
Oh-o-o, heb jij werkstuk nog niet af 
Oh-o-o, hee ik zeg het voor de laatste keer 
 

[Refrein] 
 

Wegens vakantie ben ik gesloten 
Ja vandaag, vandaag ben ik er even niet 
Vanaf maandag ben ik weer bereikbaar 
Dus spreek een antwoord in 
Een antwoord na de piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep piep 
 

[Refrein:] 
Ik doe mijn eigen ding, ik doe mijn eigen ding 
Je hoeft me niets te zeggen, want je hoort toch wat ik zing 
Je ziet toch dat ik bezig ben, je hoort toch wat ik zeg 
Als jij vandaag iets van me wil 
Nou dan heb je lekker pech! 
 

Na het lied gaat iedereen af, behalve het gezin dat ergens in een 
hoekje geschilderd wordt door Vincent. Mitch gaat weer 
gamen in een ander hoekje. 

 
  

SCÈNE 8 Matje lekke band 
Spelers: Matje van de Modderpoel, wielerfans, Lowie 
 (aanwezig op de achtergrond) Vincent, gezin 
 

♫ 9 Klapband 
 

Matje komt fietsend op. Stapt af, kijkt naar band en ziet dat die lek is. 
 

Matje:  Nee hè! Weer een lekke band. 
 

De wielerfans komen hossend en springend op met een draagbare radio en 
een blikje drinken in hun hand. Ze zingen terwijl ze op en neer springen over 
het toneel: 

 

Wielerfans: Matje mijn vrind, Matje mijn vrind, Matje, Matje, Matje die wint. 
 

Bas:  Hee, kijk, het is onze Matje! Het is hem echt! 
 

 De wielerfans barsten weer uit in gezang en gehos. 
 

Wielerfans:  Matje mijn vrind, Matje mijn vrind, Matje, Matje, Matje die wint. 
 

Bas: Wat is er gebeurd, Mattie? 
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Matje: Ik ben weer lek gereden. De vierde keer al. Gewoon dikke vette pech. Slechte 
kwaliteit banden gekozen. En die bandendruk, die moet gewoon niet te hoog 
en niet laag zijn. Gewoon echt pech.  

 

Sebas: Wat sta je nou te kletsen, man. Pomp die band op! 
 

Bassie:  Je moet naar de start. Zo kom je nog te laat.  
 

Matje: Maar ik ben mijn fietspomp kwijt! 
 

Bas:  (tegen zaal) Heeft er iemand toevallig een fietspomp te leen? Alstublieft? Siel 
voe plè? 

 

Wielerfans:  Matje een pomp, Matje een pomp, alstublieft mag Matje een pomp. 
 

♫ 10  Radioverslaggever - 2 
 

Als het radioverslag begint, komt Lowie opgerend. Hij gaat voor het publiek 
staan, slaat zijn jas open en haalt er een fietspomp uit. Geeft hem aan de fans 
en rent snel af. Wielerfans pompen een voor een de band van Matje op. 

 

Radio 1: Gio Lippens hier, met nieuws over de Tour. Matje van de Modderpoel blijft 
maar pech hebben. Hij heeft de zoveelste lekke band. Als van der Modderpoel 
nog een kans wil maken dan heeft hij heel veel geluk nodig en moet hij haast 
maken, want de laatste etappe gaat bijna beginnen. Matje, hup op dat zadel 
en fietsen jongen! Tot zover, tot hier, terug naar de studio. 

 

Matje stapt op de fiets en gaat af. Wielerfans gaan hossend en zingend 
af.   

 

Wielerfans:  Matje die sprint, Matje die sprint, Matje, Matje, Matje die 
wint! 
 

 

SCÈNE 9 Fotoshoot 
Spelers:  Yves, modellen, fotografen 
  (aanwezig op de achtergrond) Vincent, gezin 
 

♫ 11  Opkomst fotomodellen 
  

Kate, Bella en Douwtje komen op en gaan voor op het toneel 
staan. De modeontwerper Yves loopt achter de modellen langs, 
blijft steeds naast iemand staan en geeft dan zijn commentaar. 

 

Yves: Schatjes! (klapt in handen) Ik wil niet onbescheiden zijn maar wat heb ik toch 
een prachtige kleding gemaakt! (modellen knikken ‘ja’) Jullie zijn vast heel blij 
dat je hierin mag lopen. (modellen knikken ‘ja’) Maar ik ZIE niet dat jullie blij 
zijn! (klapt in handen) Dus: smile, smile, smile, you are on camera. (Klapt in 
handen en richt zich tot de fotografen) Camera klaar? Jij daar, iets naar links. 
Hurken. Nee, niet zo laag. Ja, zo. Jij daar, iets naar achter. Klaar? We gaan 
beginnen!  

 

De fotografen zijn ondertussen opgekomen en beginnen foto’s te maken, op 
hun hurken (of voor het toneel) zodat ze niet voor de modellen staan. Om de 
paar seconden nemen de modellen een andere pose aan. Yves loopt tussen de 
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modellen door en corrigeert ze, zit aan hun armen en aan de kleding, 
duwt een kin omhoog, zet een been naar voren. Ondertussen voeren de 
modellen een gesprek. 

 

Bella:  Hoe is het liefies? Hebben jullie het ook zo megadruk als ik?  
 

Douwtje:  Zeker weten. Ik kom om in het werk. Stressen! 
 

Kate:  Ik ook! Ik ben het gezicht van een nieuwe beautycampagne en ik kom 
net terug van een nachtshoot op de Eiffeltoren. Ik heb geen oog dicht 
gedaan. 

 

Bella:  Oh, lieverd! Vandaar die wallen onder je ogen.  
 

 Yves wappert met zijn handen en gebaart dat ze moeten stoppen. 
 

Yves: Stop chéries! Kin omhoog. Hoger, hoger. Nee, lager, hoger. Schuin. 
Andere kant. Ja, zo. (tegen fotografen) En jullie mogen iets meer passie 
laten zien. Dus ‘Klik, klik, klik!’ in plaats van ‘klik, klik, klik’. Ja? Voel je wat ik 
bedoel? Allez-hop! (spreek uit: allee-hop) 

 

Douwtje:  Ik heb zo’n mega gave klus binnengehaald. Ik vlieg de hele wereld 
over tegen het klimaat.  

 

Bella:  Je bedoelt VOOR het klimaat. 
 

Kate:  Vliegen is anders helemaal niet goed voor het klimaat. 
 

Bella:   Vliegen is niet goed voor je HUID.  
 

Kate:   Klopt. Daar wordt-ie kurkdroog van. 
 

Yves:  (tegen iedereen) Stop! (tegen modellen) Jullie praten te veel. Concentreer 
je op je jurk. Stel je voor dat je die jurk bent. Ja? Jullie moeten die jurk zijn, 
ja? Wees die jurk! Ben die jurk. (tegen fotografen) En jullie moeten IN de 
camera kruipen. Voel je wat ik bedoel? Allez-hop. En door. 

 

Bella:  Ik heb gister op de Noordpool een bikinishoot gedaan met een ijsbeer! 
Zo cool.  

 

Kate: Hoe koel was het dan? 
 

Bella:  50 graden onder nul.  
 

Douwtje:  Aha, daarom maak jij zulke domme opmerkingen: je hersenen zijn 
bevroren. 

 

Yves:  Popjes! We gaan repeteren voor de modeshow. Loop eens heen en 
weer.  

 

De modellen lopen een stukje. 
 

Yves:  Nee, rechter. Rechter. Sneller. Niet zo snel. Langzamer. Niet zo 
langzaam. Dit gaat niet goed. Jullie moeten oefenen om te lopen. Ga 
maar oefenen. (tegen fotografen) Ik wil nu de foto’s zien. NU. Of 
eigenlijk een minuut geleden al. Hup, af, allez-hop. Sneller. 

 

 Yves jaagt de modellen en fotografen het toneel af en gaat er zelf 
achteraan. 
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SCÈNE 10 Vincent is klaar 
Spelers:  Napoleon, Vincent, gezin  
 

Vincent haalt het schilderij van zijn ezel en laat dat aan het publiek zien.  
 

Vincent:  Het portret van de familie uit Nederland is klaar! (hij houdt de tekening zo vast 
dat het publiek die goed kan zien: het zijn zonnebloemen met een gezichtje 
erin) 50 euro alstublieft.  

 

 Bep en Wim kijken naar het schilderij. 
 

Wim: Dat zijn sunnebloemen! 
 

Vincent: Nee, dat zijn jullie. 
 

Bep:  (tegen Vincent) Joe vindt det wij lijken op sunnebloemen? 
 

Wim:  Bep, geen ruzie maken. Ik koop het. (duwt 
hem zogenaamd een geldbriefje in de 
hand) Esjoe blieft en ooievaar! 

 

Joyce:  Waarom zeg je ooievaar? 
 

Wim:  Dat is ‘tot ziens’ in het Frans. 
 

Joyce:  Het is ‘au revoir’ (spreek uit: oo ruvwaar). 
 

Bep:  (staat op) Opstaan. We gaan een voor-de-
zekerheids-plasje doen. Mitch! 

 

Mitch:  Ik hoef niet. 
 

Bep: Als we terugkomen stop jij met 
gamen. 

 

 Ouders en Joyce gaan restaurant in. Mitch blijft in zijn hoekje zitten gamen. 
 

Vincent:  (tegen het publiek) Wie wil er ook een portret? U? O, dat wordt mooi (h)oor. 
 

Vincent begint iemand uit het publiek te schilderen.  
 

Vincent:  U heeft onge(h)oord mooie oren. Heeft u uw oren wel gewassen? Oh, wat zie 
ik. U bent nog niet droog achter uw oren! 

 

♫ 12 Opkomst Napoleon - 2  
 

Bij het horen van de muziek kijkt Vincent verschrikt om. Hij maakt een gebaar 
naar het publiek dat ze stil moeten zijn. ‘Sssst’.  

 

Napoleon komt marcherend op met een verrekijker in de hand en gaat naar de 
voorkant van het toneel, waar hij stopt.  

 

Napoleon kijkt dreigend naar het publiek. Dan pakt hij zijn verrekijker en 
begint het publiek te bestuderen. Links, rechts. En dan opeens heel snel weer 
naar links. Hij haalt langzaam zijn verrekijker voor zijn oog weg, maar blijft 
indringend kijken in dezelfde richting. 
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Dan loopt hij naar zijn sokkel, gaat staan, steekt zijn hand in zijn bloes en 
bevriest.  

 

Vincent begint weer te schilderen.  
 

SCÈNE 11 Met Kenny mee 
Spelers: Napoleon, Pierrot, Kenny, toeristen 
 (aanwezig op de achtergrond) Vincent, Mitch 
  

Pierrot komt op en gaat op haar plek staan. Kenny 
komt op met zijn paraplu in de lucht gestoken. De 
toeristen volgen hem. Op het plein komen ze tot 
stilstand. 

 

Kenny:  Hello. I am Kenny. Where are you from?  
 

Jan: We are from Nederland. 
 

Kenny:  Ik ook. Ik kom ook uit Nederland! Praat Nederlands met me.  
 

Cor:  Graag. Wij houden niet van buitenlands. 
 

Kenny:  Ik ben Kenny, jullie gids. Welkom op deze frisse morgen 
in Parijs! Rondleiden is gewoon mijn business. We gaan een lekkere wandeling 
maken waarbij ik jullie allerlei leuke weetjes vertel. En alle authentieke plekjes 
van Parijs laat zien. 

 

Ton:  Waar is de Eiffeltoren? 
 

Jos:  Ik moet plassen.  
 

Cor:   Ik wil niet wandelen. Ik heb een versleten knie. 
 

Kenny: (doet of hij toeristen niet hoort) We staan hier op het Place de la Comfort en 
vandaag komt op dit plein de Tour de France voorbij. En daar (wijst in publiek) 
staat de dikste boom van Parijs. Hij heeft een omtrek van 4 meter en is 100 
jaar oud! 

 

Cor:  Heb ik 16 uur in de bus gezeten om naar een dikke boom te kijken? 
 

Ton:   Ik wil naar de Eiffeltoren. 
 

Jos:  En ik moet plassen.  
 

Jan:  Ik heb honger. 
 

Kenny:  In Frankrijk zeggen ze: een pipi doen. Leuk weetje, toch? 
 

Jos:  Kan ik ergens een pipi doen?  
 

Cor:   Tegen die dikke boom! 
 

Kenny:  (doet net of hij Jos niet hoort) Nu gaan we een heel bijzonder standbeeld 
bekijken. Kom maar met Kenny mee.  

 

Ton:  We gingen toch naar de Eiffeltoren? 
 

Kenny steekt zijn paraplu omhoog en loopt naar Napoleon. De toeristen 
volgen.  

 



Tekstboek  www.repenroer.nl 25 

Kenny:  Hier zien we een wereldberoemde Fransman: Napoleon. 
 

Jan:  Napoleon! Dat is toch een beroemde voetballer? 
 

Cor:  Nee, gekkie. Het is een beroemde schilder! 
 

Kenny:  Napoleon Bonaparte was een generaal en dictator ten tijde van de Franse 
Revolutie. Leuk weetje: Hij leefde van 1769 tot 1821 en was...  

 

Jan:  Ja ja, stop maar. Dat onthouden we toch niet. Kan-ie bewegen?  
 

Kenny:  Als je er geld in gooit. 
 

Jos:   Ik ga er geld in gooien! (Jos pakt een muntje, buigt voorover)  
 

Op het moment dat hij het muntje in het bakje wil gooien, roepen Vincent en 
alle spelers vanuit de coulissen in koor: 

 

Alle spelers:  Non, non, non, non, non! 
 

  De toeristen schrikken.  
 

Kenny:  Non? Het mag niet van de Fransen.  
 

Jos:  Rare mensen die Fransozen. 
 

Kenny:  Hier mag wel geld in. Kom mee.  
 

Kenny steekt zijn paraplu omhoog en loopt naar Pierrot. Jos gooit een muntje 
in het bakje. 

 

Pierrot begint te bewegen. Ze tovert de bloem tevoorschijn en biedt hem Ton 
aan.  

 

Ton:   Dankjewel, maar ik had liever een lift naar de Eiffeltoren gehad. 
 

Kenny:  Nu gaan we macarons proeven. Macarons zijn schuimkoekjes gemaakt van 
amandelen.  

 

Jan: Lust ik niet.  
 

Cor:  Hebben we nog broodjes met kaas in de tas? 
 

Jan:  Ik heb honger. 
 

Jos:  Ik moet nog steeds plassen.  
 

Ton:  Gaan we nou eindelijk naar de Eiffeltoren? 
 

Kenny:  Deze kant op! Kom maar met Kenny mee.  
 

 De toeristen komen voor op het toneel staan. 
 

♫ 13  Lied 4: Toeristenlied 
 

[Refrein:] 
Als echte toeristen  
Willen we niks missen 
Welk panorama  
Staat op het programma 
We maken snel een selfie want we hebben niet veel tijd 
En gaan dan door naar weer een andere bezienswaardigheid 
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We zien de mooiste dingen door onze camera 
En ik zet een vinkje als ik weer buiten sta 

 

Het kan soms tegenvallen, het leven als toerist 
Ben je op de Eiffeltoren sta je in de mist 
 

Breng je een bezoek aan dat beroemde schilderij 
En sta je vervolgens uren in de rij 

 

[Refrein] 
 

Het is ontzettend warm je loopt met een verhit gezicht 
Je wil heel graag een ijsje maar de winkels die zijn dicht 
 

Heb je heel veel honger maar ze hebben geen kroket 
Moet je heel erg nodig, is er een hurktoilet!  
(door elkaar roepend) Bah! Ieuw! Wat smerig! 
 

De toeristen maken selfies. 
 

We zien de mooiste dingen door onze camera 
En ik zet een vinkje als ik weer buiten sta 
Alles heb ik afgevinkt voor ik naar huis toe ga 

 

  Iedereen af behalve Mitch, die weer zit te gamen. 
 

SCÈNE 12 Chaos 
Spelers:  Lowie, gendarme Gérard, gezin 
  

Ouders en Joyce komen uit het restaurant.  
 

Bep:   Wat zeggen die Fransen ook alweer als ze weggaan?  
 

Wim:   Ooievaar! 
 

Joyce:  Neehee, pappie. Het is: ‘au revoir’.  Au revoir!  
 

Wim & Bep:  (zwaaien) Ooievaar! 
 

Jean-Jacques zwaait terug. Mitch zit nog steeds te gamen. 
 

Joyce: (op zeurderige toon) Mammie, pappie, Mitch is nog steeds aan het gamen.  
 

Bep:   Mitch, lever nu dat ding in! 
 

Mitch:   Maar ik heb een belangrijk gametoernooi! 
 

Joyce: (praat hem na op kinderachtige toon) Maar ik heb een belangrijk 
gametoernooi! 

 

Lowie komt op. 
 

Lowie:   Madame. Eiffeltorentje? Sleutelhanger kopen?  
 

Wim:   Yes! Deus Eiffeltorentjes siel voe plee! 
 

Net als Lowie de Eiffeltorentjes wil geven, klinkt de fluit van de gendarme.  
 

Gérard:  (fluit) Fff. Fff.  
 

♫ 14  Mitch raakt kwijt 
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Gendarme komt op, fluit en probeert Lowie te pakken te krijgen. Lowie en 
gendarme rennen rondjes om het gezin heen. Het gezin zelf draait ook rondjes. 
Ondertussen zeggen ze onderstaande tekst en blaast de gendarme op zijn 
fluit. 

 

Joyce:  Help, wat gebeurt er?  
 

Bep:  Bij elkaar blijven, bij elkaar blijven.  
 

Joyce:  Zijn jullie er nog? 
 

Wim:   Mitch? Mitch! Waar ben je?  
 

Mitch stapt weg van de groep, dit is de kans om te ontsnappen. 
Lowie loopt naar de voorkant van het toneel terwijl de rest rondjes 
blijft draaien, pakt een vuilniszak en trekt die in een handomdraai 
over zich heen. Er staat ineens een vuilniszak op het toneel. Mitch 
verstopt zich achter het terrastafeltje. 

 

Ouders en Joyce lopen al rondjes draaiend het toneel af. 
 

Muziek stopt. 
 

Gendarme loopt naar de voorkant van het toneel, hij tuurt met 
de hand boven de ogen naar het publiek. De vuilniszak staat aan 
zijn voeten, maar Lowie is nergens te bekennen. 

 

Gérard:  (fluit) Fff.  
 

Gendarme ziet de vuilniszak, tikt er tegenaan, kijkt nog een keer in de verte en 
gaat af. Als de gendarme af is, komt Lowie tevoorschijn uit de zak. 

 

Lowie:  (tegen publiek) Eiffeltorentje kopen? 
 

Lowie loopt via het publiek de zaal uit, onderweg vraagt hij of mensen iets 
willen kopen. 

 

Mitch kijkt of zijn familie eraan komt. Maar dat gebeurt niet. Hij gaat op het 
bankje zitten gamen. 

 
 

SCÈNE 13 Mitch blijft alleen achter 
Spelers:  Josephine, Didi & Dédé, Mitch 
 

Didi, Dédé en Josephine komen op. Josephine gaat op het bankje zitten. 
 

Didi en Dédé gaan aan de voorkant van het toneel staan. Ze hebben jeu-de-
boulesballen in hun hand. 

 

Didi:   Nu mag ik beginnen!  
 

  Hij gaat klaar staan, wil gooien maar wordt onderbroken door Dédé.  
 

Dédé:   Uh-uh-uh! (hij wijst naar de voeten van Didi) Je staat te ver naar voren.  
 

Didi zet een stap naar achter. Net als hij wil gooien, roept Dédé weer. 
 

Dédé:   Uh-uh-uh. Nog een stapje naar achter. 
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  Didi doet nog een stapje naar achter.  
 

Didi:   Nou goed? En hou op met je ge-uh-uh-uh. 
 

Didi gooit zogenaamd een jeu-de-boulesbal in het publiek. Ze kijken de bal na.  
 

Dédé:   Mooie worp, Didi, niet slecht. Voor een blinde. 
 

Ze gaan door met jeu-de-boulen, zonder geluid. De aandacht gaat nu naar 
Josephine en Mitch. 

 

Josephine:  Ben je hier alleen?  
 

Mitch:   Nee, mijn ouders en Joyce zijn de stad in. 
 

Josephine:  Waar kom jij vandaan?  
 

Mitch:   Nederland. 
 

Josephine: (wijst op game device) Wat is dat?  
 

Mitch:   Dat is een spelcomputer. 
 

Josephine: Wat doe je daarmee? 
 

Mitch:   Ik speel een belangrijk gametoernooi met mensen over de hele wereld.  
 

Josephine:  Nu? Hier? Hoe kan dat nou? Waar zijn al die mensen? 
 

Mitch:   Het is online. Op het internet.  
 

Josephine: Maar hoe kan dat? 
 

Mitch: Ik gebruik de wifi van het café. Ik heb hier een heel goed bereik. 
 

Josephine:  Dat snap ik niet, daar ben ik te oud voor.  
 

Mitch: Het gaat zo beginnen. Wil je meekijken? 
 

Josephine:  Ja. Ik hou van spelletjes!  
 

Didi:   Ja, ik lig!  
 

Dédé:  Nee, Didi! Ik lig. Dat zie je toch. 
 

Didi:  Ik zie het niet goed. 
 

Dédé:  Kom, we gaan kijken. Pak je meetlat. 
 

 Didi en Dédé gaan af.  

 
SCÈNE 14 De kwartfinale 
Spelers:  Josephine, Mitch, meneer Banaan, andere avatars 
 

Mitch laat Josephine zijn game device zien. Josephine kijkt op het scherm. 
 

Josephine:  Wat leuk! Je vliegt naar een eiland. Doen jullie verstoppertje?  
 

Mitch:   Nee, we vechten. 
 

Josephine: Daar hou ik niet van. 
 

Mitch:   We doen net alsof!  
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♫ 15  Gamemuziek - 1 
 

Meneer Banaan komt op, de avatar van Mitch.  
We zien nu op het toneel wat er op Mitch zijn  
scherm gebeurt. 

 

Josephine: Wie is dat? 
 

Mitch:   Mijn avatar! Meneer Banaan. Hij doet wat ik zeg. Hij is mij. 
 

Josephine:  Dus hij gaat het spel spelen. 
 

Mitch:   Ja, eigenlijk wel.  
 

  Er klinkt een geluidje in de achtergrondmuziek. 
 

Mnr. Banaan:  Wie laat zich nooit verslaan?  
 

Alle spelers:  (ook vanuit de coulissen) Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
 

Mnr. Banaan: Wie gaat er tegenaan?  
 

Alle spelers:  Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
 

Mnr. Banaan: (met de hand achter zijn oor moedigt hij de zaal aan mee te doen) Wie krijgt 
het weer gedaan? Allemaal! 

 

Alle spelers:  Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
 

The game starts in ten seconds. 
 

De andere avatars komen het toneel op en gaan klaar staan.  
 

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let the game begin. 
 

Er volgt een schijngevecht. Als een avatar verslagen is, gaat hij 
vooroverhangen. Steeds verder tot meneer Banaan overblijft.  

 

Meneer Banaan geeft Mitch een high five. 
 

And the winner is Mitchychim.  
Mitchychim gaat naar de halve finale.  
De halve finale begint over 20 minuten. 

 

Avatars en meneer Banaan gaan af. 

 
SCÈNE 15 Jeu de boules 
Spelers:  Josephine, Didi & Dédé, gezin 
 

Josephine applaudisseert voor Mitch.  
 

Josephine:  Heet je Mitchychim? 
 

Mitch:  Mitchychim is mijn gamenaam. Ik heet Mitch. 
 

 Didi en Dédé op.  
 

Josephine:  Didi en Dédé! Dit is Mitch. Hij houdt van spelletjes. 
 

Didi: Wij houden ook van spelletjes. 
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Dédé: Doe je mee een potje jeu-de-boulen? 
 

Mitch:   Eh…nee… Ik heb geen tijd. 
 

Didi:   Geen tijd? Geen tijd? 
 

Dédé:   Die kinderen van tegenwoordig hebben geen tijd. 
 

  We horen Mitch zijn familie roepen vanuit de coulissen. 
 

Bep, Wim, 
Joyce:   Mitch, Mitch. Waar ben je? Mitch? 
 

Mitch schrikt, stapt weg van de oudjes en komt voor op het toneel staan zodat 
we zijn gezicht goed kunnen zien. Terwijl we zijn ouders en Joyce horen roepen 
vanuit de coulissen, zien we dat Mitch zich paniekerig afvraagt wat hij nu 
moet doen. Dan steekt hij opeens een vinger in de lucht: hij heeft een idee. Hij 
loopt vastberaden terug naar de oudjes. 

  

Mitch:  Ik heb toch wel tijd! Ik doe mee.  
 

Didi:  Die kinderen van tegenwoordig zijn zo wispelturig.  
 

Mitch:  Maar ik wil er Frans uitzien, net als u.  
 

Didi en Dédé doen hem een sjaal en pet om. 
 

Dédé:  Voilà. Nu ben je een echte Fransoos! 
 

Josephine:  Ik herken je niet meer! 
 

Didi:   Jij begint! 
 

Mitch begint met gooien.  
 

♫ 16  Zoekmuziek - 1 
 

De oudjes en Mitch jeu-de-boulen in de richting van het publiek.  
 

Bep, Wim en Joyce komen op en doorzoeken het plein. Ze zoeken ook bij de 
jeu-de-boulers, maar herkennen Mitch niet. Didi en Dédé kloppen Mitch 
bemoedigend op de rug omdat hij zo goed gooit. 

 

Muziek stopt.  
 

Bep:   Hij is er niet. Ik snap er niets van.  
 

Joyce:   Ik weet zeker dat hij zich verstopt. 
 

Wim:  (kijkt op kaart) Misschien is hij op het Place du Misère. Kom! 
 

Joyce:  We hadden allang voor de Mona Lisa kunnen staan, rotbroertje.  
 

Ouders en Joyce af. 
 

Josephine: Zochten die mensen jou? 
 

Mitch:  Mij? Hoezo? 
 

Josephine:  Jij heet toch Mitch?  
 

Mitch:  Toeval. Heel veel kinderen in Nederland heten Mitch.  
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Didi:  We gaan nog even aan je handtechniek werken, kom. 
 

  Mitch en oudjes gaan af.  
 

SCÈNE 16 Eiffeltorentje kopen? 
Spelers:  Lowie, Kenny, toeristen  
 

  Lowie op. 
 

Lowie:  (tegen publiek) Eiffeltorentje kopen? Ja? Kijken kijken, niet kopen zeker.  Waar 
komen jullie vandaan? Nederland. Gullit. Van Basten. Allemachtig prachtig. 

 

Kenny op met toeristen.  
 

Kenny:  En kijk eens waar we nu zijn! 
 

Jan:   We zijn weer op hetzelfde plein. 
 

Cor:  Ik heb pijn aan mijn voeten. 
 

Ton:   Waar is nou die Eiffeltoren, Kenny?  
 

Lowie: (hoort het woord Eiffeltoren en loopt naar de toeristen, doet zijn jas open) Kijk 
eens, Eiffeltorentjes, een heleboel. Hoeveel willen jullie er kopen? 

 

Cor:   Wat kosten ze? 
 

Lowie:  Voor jullie Hollanders maak ik een speciale prijs. Jullie krijgen extra korting. 
Twee voor de prijs van drie! 

 

Jos:   Goeie deal!  
 

♫ 17  Lied 5: Kijken maar niet kopen  
 

Ik zie je lachen 
En je zegt stop 
Je wil hem hebben 
Je pakt hem op 
 

Ik zie je draaien 
Bekijkt hem weer 
Ik zie die twijfel 
Je zet hem neer 
 

En ik dacht nog 
Hee die gaat ervoor 
Maar dan gaat hij weer 
Oh nee dan loopt-ie door, nee dan loopt-ie door 
 

[Refrein:] 
Kijken kijken maar niet kopen [2x] 
Oh alsjeblieft, hee 
Doe me geen verdriet, nee 
Kijken kijken, maar niet kopen [2x] 
’t Is altijd weer, hee 
Altijd weer hetzelfde lied 
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  We gaan de zaal in 
Nee geen paniek 
We gaan verkopen 
Aan het publiek  
Je kan zelfs pinnen 
Dus geen gedoe 
Ja blijf maar zitten  
‘k Kom naar je toe 

 

Een aantal spelers gaat de 
zaal in om zogenaamd 
spulletjes te verkopen aan 
het publiek. Improvisatie terwijl de 
rest doorzingt. 
 

[Refrein 2x] 
 

Direct na het lied worden ze onderbroken door de gendarme die op zijn fluitje 
blazend opkomt en iedereen de zaal uit en het toneel af jaagt. Pierrot en 
Napoleon gaan op hun plek staan. 
 

 

SCÈNE 17 Marie en Antoinette - 2 
Spelers:  Marie & Antoinette, wielerfans 
 (aanwezig op de achtergrond) Napoleon, Pierrot 
   

Marie en Antoinette komen op in andere outfits en weer met shoppers vol 
kleding. Ze paraderen voorlangs op het toneel, blijven staan, doen zonnebrillen 
op hun hoofd en kijken de zaal in.  

 

Marie:   Stelletje maffe toeristen. Wat hebben ze nu weer aan? 
 

Antoinette: Is dit sportkleding? Wat een lelijke kleuren.  
 

Marie:   Het zit ook veel te strak. 
 

Antoinette: Op bepaalde plekken.  
 

Marie:   We zien jullie witte benen. 
 

Antoinette: Jullie behaarde melkflessen. 
 

Marie:   Af-schu-we-lijk.  
 

Antoinette: Als jullie onze stad bezoeken, doe dat dan stíjlvol!  
 

Marie:  Koop iets fatsoenlijks! 
 

Antoinette:  Iets moois. Môde. 
 

Marie:  Van een Frans môdehuis. 
 

Antoinette:  Hoeft niet duur te zijn. Alles beter dan dit. 
 

Marie: Dus ga maar. Ga maar shoppen. Allez- hop. 
 

 Ze kijken over hun zonnebrillen naar het publiek. 
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Marie:   Ze gaan niet.  
 

Antoinette:  (kijkt verschrikt om zich heen) Wat hoor ik nou?  
 

Marie:  Het zijn die wielrentoeristen.  
 

Antoinette:  Die zijn het aller-engst.  
 

Marie:   Ze komen naar ons. Ze gaan ons omver lopen. 
 

Antoinette:  Marie, ik ben bang! Wat moeten we doen? 
 

Marie:  Vluchten.  
 

Antoinette:  Ik kan niet rennen op hakken. 
 

Marie:  Doe uit. We laten alles achter.   
 

Antoinette:  Onze kleding ook? 
 

Marie:  Ja, dit is een noodgeval. 
 

Wielerfans:  (beginnend in de coulissen) Matje heeft swag, Matje heeft swag, Matje komt 
op de eerste plek.  

 

Marie en Antoinette smijten hun shoppers en kleding op het terras van Jean- 
Jacques. Ze rennen gillend het toneel af, op de vlucht voor de wielerfans. 
De wielerfans komen hossend en springend op, met blikjes in de hand.  

 
 

 

SCÈNE 18 Wielerfans veroorzaken marcheer-act 
Spelers:  Jean-Jacques, Josephine, Didi & Dédé, Napoleon, Pierrot, wielerfans 
 

Wielerfans:  Matje heeft swag, Matje heeft swag, Matje komt op de eerste plek. 
 

De wielerfans staan stil voor Pierrot. Pierrot beweegt niet. 
 

Bassie:  Hee!  
 

Sebas:  Hee! 
 

Bas:  Joehoe!  
 

Bassie:  Doe dan iets. 
 

Sebas: Ze doet niks. 
 

Bas:  (wappert met vlag voor haar gezicht) Hee.  
 

Pierrot beweegt niet. 
 

Bassie:  Ik ga haar laten schrikken. (verstopt zich achter Pierrot en springt tevoorschijn) 
Boe!  

 

Pierrot verroert zich niet. 
 

Sebas:  Effe kriebelen. (kriebelt met knuffelbeest onder neus van Pierrot. 
 

Pierrot geeft geen kik. 
 

Bas:  Er moet geld in het bakkie. (Bas doet geld in het bakje). Nou hup! Doe dan 
wat!  
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Pierrot begint te bewegen. Ze pakt een plantenspuit en spuit de wielerfans 
water in hun gezicht. De wielerfans schrikken. 

 

Wielerfans: Aaaah! 
 

  Pierrot af. 
Nu lopen de wielerfans naar Napoleon.  

 

Sebas:  Kom, bij deze staat ook een bakje.  
 

Sebas haalt geld uit zijn zak en buigt om geld in het bakje te gooien. Jean-
Jacques snelt uit zijn café en de oudjes komen op. Samen met de spelers vanuit 
de coulissen roepen ze: 

 

Parijzenaren:  Non, non, non, non, non! 
 

Bassie:  Wat? Hoezo nee, nee, nee, nee, nee?  
 

Sebas:   Ik zeg: oui, oui, oui, oui, oui! 
 

Sebas gooit een muntje in het bakje van Napoleon. 
 

 

SCÈNE 19 Marcheren met Napoleon 
Spelers:  Napoleon 

(aanwezig op de achtergrond) Jean-Jacques, Didi & Dédé, Josephine, 
wielerfans 

 

♫ 18  Lied 6: Mars van Napoleon 
 

Napoleon komt van zijn sokkel en loopt naar voren. Hij spreekt het publiek 
streng toe. Alle spelers op het toneel doen mee. 
 

Napoleon: Onderdanen! Kom staan! Ja, kom maar staan! (publiek gaat staan) 
Doe mij maar na! Op de plaats… marcheren!  
Eén, twee, drie, vier! (Napoleon marcheert, publiek doet mee) 
Trek de knieën op, richting de borst, hoger, hoger! (geroezemoes in publiek) 
Stilte! Geen gebabbel! Marcheren! 
 

Alle spelers: We marcheren door het hele land 
Nee, we gaan nog niet naar huis 
Als we doorgaan en niet blijven staan  
Zijn we voor het eten thuis 

 

Napoleon: Eén, twee, drie, vier! Eén, twee, drie, vier! 
Op mijn teken draaien we een kwartslag naar rechts.  
En… draai! (Napoleon draait naar rechts en het publiek ook, maar dat heeft 
een andere rechts, dus het gaat de verkeerde kant op) 
Wat doen jullie? Ik zei rechts! Jullie bakken er niets van! Draai maar weer 
terug! (Napoleon en publiek draaien weer naar voren)  
 

Alle spelers: We marcheren door het hele land  
Nee, we gaan nog niet naar huis 
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Als we doorgaan en niet blijven staan  
Zijn we voor het eten thuis 

 

Napoleon: Eén, twee, drie, vier! Eén, twee, drie, vier! 
Let op, nu gaan we állemaal naar rechts.  
En… draai! (publiek en Napoleon draaien als het goed is dezelfde 
kant op) 
Goed zo! Ik hou u in de gaten! 
En we gaan weer terugdraaien naar voren.  
En…draai! (Napoleon en publiek draaien weer naar voren) 

 

De muziek gaat sneller. 
 

Napoleon: Heel goed! En nu een beetje sneller. Hup hup! 
En we draaien nu een kwartslag naar links.  
En… draai! (publiek en Napoleon draaien als het goed is dezelfde 
kant op) 
Tempo, tempo, onderdanen! Zo komen we nooit aan bij het front! 
En we draaien terug.  
En… draai! (Napoleon en publiek draaien weer naar voren) 

 

De muziek gaat nog sneller. 
 

Napoleon: Hoger die benen. Hoger! Kom op, stelletje slappelingen! Hoger! Sneller! 
Hoger! En sneller! Kom op! Met die benen! Ga door! Enz. 

 

De muziek gaat steeds sneller en sneller en eindigt met een kanonschot. 
Iedereen rent geschrokken het toneel af, behalve Napoleon. Hij maakt een 
statige buiging, ontvangt applaus en gaat dan af. 

 
 

SCÈNE 20 Zoeken naar Mitch  
Spelers:  Josephine, gezin  
 

  Mitch komt gamend op. 
 

Joyce:  Mitch! Waar ben je? 
 

Mitch:  (schrikt) Nee, daar heb je ze weer!  
 

 Hij verstopt zich op het terras. 
 

♫ 19  Zoekmuziek - 2 
 

Ouders en Joyce komen op, ze zoeken op het plein maar vinden hem niet. 
 

Muziek stopt. 
 

Bep:   Waar kan hij nou zijn? Straks is er iets ergs gebeurd… 
 

Joyce:   Nee, mammie. Hij heeft zich verstopt. Ik zweer het. 
 

Wim:  Adem in adem uit. (hij ademt diep in en uit) 
 

Bep:   Misschien is-ie ontvoerd. 
 

Joyce:  Hij komt gewoon tevoorschijn als dat toernooi voorbij is.  
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Wim:   In en uit. In en uit. 
 

Bep:  Misschien ligt-ie wel in een Frans ziekenhuis.  
 

Wim:  Wim, niet hyperventileren. Je gaat NIET hyperventileren.  
 

Joyce:  (kijkt op horloge) We hadden nu dus op de Seine kunnen varen. 
 

Wim:  Bep! Ik krijg een aanval. Zakje! 
 

Bep:  Zakje, zakje. Ik pak een zakje. 
 

 Bep vist een boterhamzakje uit haar tas en geeft dat aan Wim. Wim ademt in 
en uit in het zakje om tot rust te komen. 

 

Joyce:  Als ik Mitch zie dan praat ik een jaar niet tegen hem. 
 

Bep:  Rustig maar. Het komt goed. 
 

Wim:  In uit, in uit. 
 

♫ 20  Lied 7: Waren we maar thuisgebleven  
 

Wat een schrik, wat een schrik 
Wat een pech, wat een pech 
Zit je wat te suffen 
Zit je wat te dromen 
En dan is dat kind weer weg 

 

Waar is-ie nou, waar is-ie nou 
Waar hangt-ie uit, waar hangt-ie uit 
Zit je wat te kletsen 
Zit je wat te beppen 
Dan knijpt-ie er tussenuit 
 

[Refrein:] 
Oh, waren we maar thuisgebleven (Lekker op de bank ja) 
Oh, zaten we maar voor de buis (Met een grote zak chips) 
Oh, ik zou alles willen geven (Alles wat ik heb) 
Gewoon weer lekker rustig in ons eigen huis, hee! 

 

Bep:  Mitch? 
Wim:  Mitch! 
Joyce:  Waar zit je? 
B, W en J: Mitch?? 
 

Wat een ramp, wat een ramp 
Wat een vloek, wat een vloek 
Zit je wat te chillen 
Lekker op je billen 
En dan is dat kind weer zoek 

 

Niets te zien, niets te zien  
Geen enkel spoor, geen enkel spoor 
Zit je wat te chatten 
En niet op te letten 
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Dan gaat-ie er weer vandoor 
 

[Refrein] 
 

Bep:  Mitchy? 
Wim:  Mitch! 
Joyce:  We blijven niet wachten! 
Bep:  Kom tevoorschijn, Mitch! 
Joyce:  We gaan weg hoor! 
Wim:  Nou is het mooi geweest! 
Ouders: Waar zit je toch! 
B, W en J: Mitch! 
 

Weer genept, weer genept 
Weer gefopt, weer gefopt 
Waar is-ie gebleven 
Ik zou het echt niet weten 
Waar heeft-ie zich nu dan weer verstopt?! 

 

Iedereen af behalve Mitch. Josephine komt op en roept naar Mitch.  
 

Josephine:  (boos) Ik heb jou door. Je familie zoekt jou.  
 

Mitch:  (komt uit zijn verstopplek) Weet ik. 
 

Josephine:  Waarom is dat gamen zo belangrijk voor je? 
 

Mitch:  Het is het enige wat ik goed kan. Ik kan niks.  
 

Josephine:  Onzin Mitch. Natuurlijk kan jij meer dan dit.  
 

Mitch:  Mijn zus Joyce doet alles goed. Ze is perfect. 
 

Josephine: Niemand is perfect.  
 

Mitch:  Ik weet het ook allemaal niet.  
 

Josephine:  Kom, we gaan een croissant eten. Dan ziet de wereld er een stuk vrolijker uit. 
 

 Josephine en Mitch gaan af. 

 
SCÈNE 21 Ongeluk Matje van de Modderpoel  
Spelers:  Lowie, Matje van de Modderpoel 
 

♫ 21  Botsing fiets 
 

Matje:   (vanuit de coulissen) Hoooo! 
 

Er rolt een wiel het toneel op.  
 

Matje:   Au!  
 

Matje komt op met een los fietsstuur in zijn hand.  
 

Matje:  Mijn fiets is total loss. (vraagt aan publiek) Heeft iemand misschien een fiets 
voor mij te leen? Niemand? Ik moet wel de Tour de France rijden, hè mensen! 
Iemand die een fietsenwinkel weet hier in Parijs?  
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 Lowie op. 
 

Lowie:   Hee, wil je misschien een Eiffeltorentje kopen? 
 

Matje:  Gast! Wat denk je zelf. (hij wijst op zijn stuur) Heb ik een Eiffeltoren nodig? 
 

Lowie:   Wat heb je dan nodig? Ik regel het. 
 

Matje:   Een nieuwe fiets! 
 

Lowie:   Een fiets? Die heb ik niet. Sorry. 
 

  Lowie en Matje gaan af. 
 

SCÈNE 22 Met Kenny mee - 2  
Spelers: Kenny, toeristen 
 

Kenny komt op met zijn paraplu in de lucht gestoken. De toeristen volgen hem, 
ze hebben het helemaal gehad. 

 

Kenny:  Kom maar met Kenny mee. 
 

Cor:  Zijn we hier niet al eerder geweest? 
 

Ton:  Waar is de Eiffeltoren nou? 
 

Kenny:  Wisten jullie dat de Eiffeltoren in de winter vier tot vijftien centimeter kleiner 
is dan in de zomer? Dat komt doordat de toren dan krimpt door de kou. 

 

Jan:  Ik heb honger. Zitten er nog krentenbollen in de tas? 
 

Jos: Ik heb nog wel ergens een broodje eiersalade.  
 

Cor:  Waar ligt Disneyland eigenlijk? In het zuiden toch? 
 

Ton:  (wijst naar iemand in publiek) Hee kijk, een Nederlander. 
 

Jos:  (vist een broodje uit de rugzak en geeft die aan Jan) Gevonden! 
 

Jan:  (wappert met hand voor zijn neus) Whoo, dat eet ik niet. Wat een lucht!  
 

Ton:  Kenny, breng ons naar een restaurant. Ik wil een frikandel. 
 

Kenny:  Kijk, hier is een bistro. Leuk weetje: een bistro is een eenvoudige 
eetgelegenheid, iets tussen een restaurant en een café. 
Een bistro wordt ook wel ‘petit restaurant’ genoemd. 

 

Cor: Ik ga toch zeker niet in een Frans restaurant zitten, Kenny. 
 

Ton:  Wij gaan echt geen kikkerbilletjes eten. 
 

Kenny:  Leuk weetje over kikkerbilletjes: ze smaken gewoon naar kip. 
 

Jos:  We willen geen kip. We willen friet met frikandel.  
 

Jan:  (wijst de windrichtingen aan) Noord. Oost. Zuid. West. Dan ligt 
daar Disneyland, Cor. 

 

Kenny:  En de frietjes zijn daar. (wijst een kant op, steekt paraplu 
omhoog) Kom mee! 

 

Jan:  Moeten we weer lopen? Ik heb blaren. 
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Jos:   (wijst naar iemand in het publiek) Hee, nog een Nederlander.  
 

Cor:  Hoe ver is het lopen naar Disneyland? 
 

  Toeristen en Kenny gaan af. 
 

SCÈNE 23 Josephine en Mitch  
Spelers:  Mitch, Josephine  
 

Josephine en Mitch komen op. Ze lopen langzaam in het tempo van Josephine. 
Mitch eet een croissant. 

 

Mitch:   Mijn oma gaf mij ook altijd lekkere dingen. 
 

Josephine:  Leeft je oma nog? 
 

Mitch:   Nee. Ze is vorig jaar overleden.  
 

  Josephine legt een arm om Mitch zijn schouder. 
 

Mitch:  Ik ging vaak naar haar toe en dan gingen we gamen. Of beter gezegd: ik ging 
gamen en dan keek zij. En dan juichte en gilde ze. 

 

Josephine: Je mist haar. 
 

Mitch:  Ja. Mijn oma en ik hadden een speciale band.  
 

Josephine: Dat had ik ook graag gewild.  
 

Mitch:  Heb jij geen kleinkinderen? 
 

Josephine:  Nee. Ik heb wel kinderen, maar geen kleinkinderen.  
 

Mitch:  Misschien komen ze nog? 
 

Josephine:  Nee, dat gaat niet gebeuren. Ach ja, zo gaan die dingen. Ik moet het 
accepteren. 

 

Mitch:  Wel lekker rustig toch? Hoef je niet op te passen en zo. 
 

Josephine:  Dat had ik juist zo leuk gevonden! Logeren, koekjes bakken, spelletjes doen. 
Verwennen. Dan zie ik mijn vriendinnen met die kleintjes… En ja, dat mis ik 
dan. 

 

 Mitch knikt. Ze zijn ondertussen gaan zitten op het bankje. 
 

♫ 22  Lied 8: De dagen met oma 
 

Wanneer hij op bezoek ging bij zijn oma 
Was ze altijd blij om hem te zien 
Aan de thee, een potje kaarten of de tuin doen 
Hij en oma, ja, ze waren echt een team 
 

Had hij een keertje ruzie op het schoolplein 
Alles schoof ze dan voor hem opzij 
Bij z’n oma kon hij altijd z’n verhaal kwijt 
Maar helaas is dat nu voorbij 
 

Bij een wedstrijd was ze langs de lijn te vinden 
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Oma was erbij, wat had je dan gedacht 
Bij z’n feestjes, bij al z’n zwemdiploma’s 
En natuurlijk bij het afscheid van groep 8 
 

Ze keek zelfs altijd mee als hij ging gamen 
En leefde dan zo mee met zijn partij 
Ze waren echt een duo, hij en oma 
Maar helaas is dat nu voorbij 
 

Heeft hij ruzie met z’n ouders 
Wordt er heen en weer gesnauwd 
Hebben ze gelijk misschien 
Of zitten ze nu fout 
Zijn ze veel te streng voor hem 
Of is het juist terecht? 
Dan vraagt hij zich af: 
Wat had oma nu gezegd 
 

Wat zou hij graag gewoon een keertje langsgaan 
Maar dat gaat niet meer sinds afgelopen mei 
Al die fijne dagen met z’n oma 
Die zijn nu helaas voorgoed voorbij 

 
SCÈNE 24 De halve finale 
Spelers:  Josephine, Didi & Dédé, Mitch, meneer Banaan, andere avatars 
 

Didi en Dédé komen op en gaan bij de zogenaamde jeu-de-boulesbaan staan, 
met hun gezicht naar het publiek.  

 

Didi:   Ik moet nog verder werken aan mijn handtechniek. 
 

Dédé:  Je moet de boules losjes vasthouden.  
 

Didi:   Ik heb last van mijn polsen.  
 

Dédé:   Losjes vasthouden en niet knijpen. Kijk, zo. 
 

  Doet het voor. 
 

Didi:  Jaja. Ik voel het. 
 

Dédé:   En dit werkt ook: polsgymnastiek.  
 

  Ze beginnen met hun polsen te draaien. 
 

Didi:   O ja. Dat voelt goed. Dat voelt heel goed. 
 

Didi en Dédé blijven oefeningen doen en kijken ondertussen mee naar de 
game. 

 

♫ 23  Gamemuziek - 2 
 

Mitch pakt zijn game device. Josephine kijkt belangstellend mee. Meneer 
Banaan komt op. 
 

Er klinkt een geluidje in de achtergrondmuziek. 
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Mnr. Banaan:  Wie laat zich nooit verslaan?  
 

Alle spelers:  (ook vanuit coulissen) Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
 

Mnr. Banaan: Wie gaat er tegenaan?  
 

Alle spelers:  Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
 

Mnr. Banaan: (met zijn hand achter zijn oor moedigt hij de zaal aan om mee te doen) Wie 
krijgt het weer gedaan? Allemaal! 

 

Alle spelers:  Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
 

The game starts in ten seconds. 
 

De andere avatars komen het toneel op en gaan klaarstaan.  
 

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let the game begin. 
 

Er volgt weer een schijngevecht, misschien een iets moeilijker level. Als een 
avatar verslagen is, gaat deze voorover hangen. Steeds verder tot meneer 
Banaan overblijft.  

 

Meneer Banaan geeft Mitch een high five.  
De oudjes geven Mitch ook een high five. 

 

And the winner is: Mitchychim! Mitchychim 
gaat naar het laatste level. De finale! 
De finale is over 10 minuten. Ik herhaal: de 
finale is over 10 minuten! 

 

  Iedereen af. 

 
SCÈNE 25 Compositietekening 
Spelers:  Vincent, Lowie, gendarme Gérard, ouders, Joyce 
 

Vincent komt op met zijn schildersezel.  
 

Gérard:  (komt op, fluit) Fff. 
 

Vincent:  Hallo agent. U wilde mij spreken? 
 

Gérard:  (fluit) Fff. Fff. Fff. Fff. 
 

Vincent:  Een Nederlandse jongen kwijt? Wat vervelend. 
 

Gérard:  (fluit) Fff. Fff. Fff. 
 

Vincent: Ik kan wel een portret van hem maken en dan hangen we dat op.  
 

Gérard:  (fluit) Fff. Fff.  
 

Vincent:  Precies, Gérard. Dan wordt-ie sneller gevonden. 
 

Gérard:  (fluit) Ffff? 
 

Vincent:  Ik kan er nu mee beginnen. 
 

Gérard:  (fluit) Fff. Fff? 
 

Vincent:  Het is over vijf minuutjes klaar. 
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Gendarme gaat af. Vincent begint te schilderen. Lowie komt op.  
 

Lowie:   (tegen publiek) Eiffeltorentje kopen? Kauwgum?  
 

  We horen het gefluit van de gendarme. 
 

Gérard:  (fluit) Ffff.  
 

Lowie:   Waar is mijn zak? Ik ben weg! 
 

Lowie trekt de vuilniszak over zich heen en gaat zitten. Gendarme komt op.  
 

Gérard:  (fluit vragend) Fff? Fff. (wijst naar vuilniszak, windt zich op) Fff. 
 

Vincent:  Hou op met dat gefluit.  
 

Gérard:  Fff. Ffff. Fff. Fff?  
 

Vincent: Ik ben aan het schilderen. 
 

Gérard:  (fluit) Fff. (wil de zak optillen, maar dat lukt niet.) Fff. (probeert het nog eens). 
Fff. (besluit de zak te laten staan) Fff. (loopt het toneel af) 

 

 Zodra de gendarme wegloopt komt Lowie tevoorschijn.  
 

Lowie:  (tegen publiek) Dat ging net goed. 
 

 Lowie rent af. De gendarme draait zich met een ruk om. 
 

Gérard:  (fluit) Ffff. 
 

Hij ziet dat de zak weg is. Hij kijkt zoekend om zich heen en begint door te 
krijgen dat hij voor de gek gehouden wordt. 

 

Gérard:  (fluit) (woedend) Fff. Fff. Fff. 
 

Vincent:  Ik ben klaar. 
 

Gérard:  (fluit) Fff. Fff.  
 

Ouders en Joyce op. 
 

Gérard:  (fluit) Fff. Fff.  
 

  De gendarme wijst naar Vincent. Het gezin kijkt. 
 

Vincent: De compositietekening van uw zoon is af. Tadaaaaa. 
 

Vincent laat de compositietekening aan het publiek zien. Het is een 
zonnebloem met een gezichtje. Daaronder staat ‘Vermist’.  

 

Vincent:  (hij legt uit en wijst) Kijk, hier staat ‘Vermist’. En dit (wijst op zonnebloem) is 
uw zoon. Twee druppels water. 

 

Bep:   Det is not onze sun. Det is een sunnebloem! 
 

Wim:  Is det het enige dat joe ken tekenen? Alleen maar sunnebloemen? 
 

Vincent:  Ik heb iets met zonnebloemen… 
 

Bep:  Onze zoon is not un sunnebloem!  
 

Wim:  Joe aar un niksnut. Of hoe zeg je dat in het Frans. 
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Joyce:   Pappie, denk aan je bloeddruk. 
 

  Vincent plakt de poster van Mitch op. 
 

Gérard:  (fluit) Fffff.  
 

Vincent:  Hij wordt vast snel gevonden.  
 

Gérard:  (fluit) Fff. Fff. Fff. 
 

Vincent:  Au revoir. 
 

Bep en Wim:  Ooievaar. 
 

Gendarme en Vincent gaan af. 
 

Joyce:   We hebben niks aan die tekening.  
 

Bep:   We vinden hem nooit meer terug. 
 

Joyce:   Dan heb ik geen broertje meer! 
 

Wim:   Zakje. Zakje. Bep. Zakje! 
 

Bep geeft Wim een zakje waarin hij kan blazen.  
 
 

SCÈNE 26 Modeshow 
Spelers:  Marie & Antoinette, Mitch, Bep, modellen, Yves 
 (aanwezig op de achtergrond) fotografen, Wim, Joyce, andere spelers als 

publiek  (in ieder geval toeristen en eventueel de Parijzenaren en/of andere 
spelers) 

 

De fotografen rollen een rode loper uit van achteren naar voren. Marie en 
Antoinette komen het plein op met hun shoppers vol kleding. Mitch loopt 
achter hen aan en verstopt zich achter hen, zodat zijn ouders hem niet 
zien. Tijdens de show is zijn familie nog steeds op zoek naar hem.  

 

Marie:  (tegen het publiek) Er komt hier zo een modeshow, mensen. 
 

Antoinette:  (tegen het publiek) Goed opletten, hè! Dan zien jullie hoe het 
moet. 

 

Mitch pakt kleding uit de shoppers van Marie en Antoinette. 
Hij verkleedt zich met hun spullen. Sjaal om, grote zonnebril 
op. 

 

Marie:   (tegen Mitch) Hee, wat doe jij nou? 
 

Antoinette:  Wow, het staat je goed! Je kunt zo meelopen met de modeshow! 
 

♫ 24  Modeshow 
 

Het publiek komt nieuwsgierig op de muziek af en stelt zich op voor de 
modeshow. De fotografen gaan klaarstaan. 
 

Yves op met microfoon. 
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Yves:  (over de muziek heen) Welkom bij de modeshow, het is voor mij een grote eer 
dat de beste modellen ter wereld mijn kleding gaan showen. Daar komen ze. 
Kate Mosterd, Bella Hadat en Douwtje Kroes. 

 

Douwtje, Bella en Kate komen op. Marie en Antoinette duwen Mitch naar de 
modellen. Mitch gaat tussen de modellen staan. 

 

Douwtje begint meteen met showen. Outfit: jurk van deken of laken tot aan de 
grond met een kussen achter haar hoofd. De fotografen beginnen te 
fotograferen. 

 

Yves:  Douwtje draagt een japon die gemaakt is van mijn eigen beddengoed! Nu 
hoef je nooit meer uit bed te komen, want je ligt er nog in! Waar je ook bent, 
je kan altijd in slaap vallen. Truste Douwtje!  

 

Douwtje naar achteren, Bella naar voren. Outfit: rok, T-shirt, gilet, hoedje en 
tas van krantenpapier. 

 

Yves:  Een, twee, drie, vier, rokje van papier! Niet alles hoeft van katoen te zijn. Hoe 
hartstikke klimaatneutraal is dit ontwerp?! Bella, je ziet er fantastisch uit in dit 
briljante idee van mij. (Bella zet papieren hoed op) Van wie kwam dat idee? 
O ja, van mij!  

 

Bella naar achteren. Kate naar voren. Outfit: een lange en een 
korte broekspijp, een lange en een korte mouw, een dichte en een 
open schoen. 

 

Yves:  Kate Mosterd draagt een outfit voor elke weertype. Wordt het 
koud, wordt het warm, of wordt het warm én koud? Dan is dit 
de oplossing. Hierin straal je uit: ik ben in control. Dankjewel 
Kate, je ziet er schitterend uit in mijn geweldige ontwerp.  

 

Kate naar achteren. Bep loopt nu naar Yves toe en pakt zijn 
microfoon af. 

 

Bep:  Yes sorry det ai stoor maar wij zijn familie Jansen uit Hollanda 
en wij zijn ons kind kwijt. Hie heet Mitch. Ken joe het even 
omroepen tegen de piepel hier en det iedereen moet zoeken! 
Det is belangrijk.  

 

Yves trekt de microfoon weer terug. Mitch naar voren. Outfit: sjaal om hoofd, 
bloemenjas, roze zonnebril. 

 

Yves:  Ja, dat is heel belangrijk maar mijn mode is ook belangrijk, dus we gaan 
doorrrrr. Kijk eens naar dit model, ik ken haar niet, maar hallo, bonjour, ze 
weet als geen ander hoe je mode moet dragen! Dit is niet mijn creatie: de 
sjaal is volgens mij van Armaniemand en de bril van Gucchique. Heel chique. 
Wat een natuurtalent! Kijk dat loopje! 

 

Mitch loopt naar achter. Zijn familie heeft hem niet herkend. 
Douwtje komt op met een grote doos met een afbeelding van een 
huishoudelijk apparaat, bijvoorbeeld een koffiezetapparaat. Outfit: basic met 
hoge hakken. 
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Yves:  Douwtje draagt een koffiezetapparaat, net gekocht, fris in de doos. Met een 
duidelijke gebruiksaanwijzing en 2 jaar garantie. Kijk uit op die hakken 
Douwtje, als je valt is het apparaat stuk. Dat zou jammer zijn! 

 

Douwtje naar achteren, Bella naar voren. Outfit: een blouse waaraan allerlei 
andere kledingstukken zijn genaaid zodat het een jurk wordt.  

 

Yves:  Stel dat de stoel in jouw slaapkamer een persoon was, dan zou die er zo 
uitzien! Al je leukste outfits in één keer aan. Heel handig voor mensen die niet 
kunnen kiezen! 

 

 Bella naar achteren. Kate naar voren. Outfit: zak van Sinterklaas als 
jurk met een strik om de hals. 

 

Yves:  Iedereen die de zak van Sinterklaas in huis heeft, kan meegaan met de 
mode. Zak aan en strik erom. Zo is het ‘t hele jaar door pakjesavond! 
Mag ik een applaus voor alle modellen! En natuurlijk applaus voor al 
MIJN mooie outfits. 

 

Modellen en Mitch buigen en krijgen applaus. De muziek wordt 
weggedraaid. Daarna gaan ze samen met Yves naar het terras. 
Marie en Antoinette lopen naar het publiek en praten tegen de 
zaal. 

 

Antoinette:  Zag je die beddengoedjurk?  
 

Marie:   Die móeten we hebben, Marie. Wat doen we hier nog? 
 

Antoinette: Aan het werk. We moeten shoppen!!!!! 
 

Iedereen gaat af, behalve Yves en de modellen die op het terras gaan zitten 
en de toeristen en Kenny die zich voor op het toneel verzamelen. 
 

SCÈNE 27 Met Kenny mee - 3 
Spelers:  Jean-Jacques, modellen, Yves, Kenny, toeristen  
 

  Kenny steekt zijn paraplu in de lucht.  
 

Kenny:  Kom maar weer met Kenny mee!  
 

Ton:   Waar naartoe, Kenny? Naar de Eiffeltoren? 
 

Jos:  Zeg maar eerlijk, jij weet de weg niet. 
 

Jan:  Wij lopen steeds rondjes om dit plein. 
 

Cor:   Kenny, je ken er niks van.  
 

Ton:  Je bent ontslagen! 
 

Kenny:  (begint te huilen) Sorry. Het spijt me. Ik ben ook eigenlijk helemaal geen gids. 
Ik ben zanger. Ik weet niks over Parijs. Ik heb er alleen een liedje over 
gezongen. Al die leuke weetjes heb ik van Wikipedia.  

 

Jos:   Niet huilen, Kenny. Kom maar met ons mee.  
 

Ze gaan naar het terras, waar de modellen al zitten. Jean komt naar buiten. 
 



Het laatste level  Rep en Roer Musicals 46 

Jan:   Ober! 5 cola. 5 patat. En 10 frikandellen. 
 

J-J(ober):  We verkopen geen frikandellen.  
 

Cor:  Die kan de kok toch maken? Haal de kok! 
 

Jean doet koksmuts op. 
 

J-J (kok): (boos) Hier is de kok. En ik maak geen frikandellen.  
 

Jos:   Mogen we dan de menukaart? Ober! 
 

Jacques doet muts af en snor op en is Jean, de ober.  
  

J-J (ober):   (vriendelijk) Hallo, hier is de ober, en hier is de menukaart.  
 

Nu gaat iedereen om de beurt dingen naar Jean-Jacques roepen.  
 

Yves:   Ober! Wij willen iets drinken. 
 

Douwtje: Limonade met extra veel ijs!  
 

Jan:   We willen eten. Waar is de kok? 
 

  Jean zet zijn muts op en weer af. Snor op en weer af. 
 

J-J(kok):  Hier is de kok.  
 

Yves:   Heeft u kroketten? 
 

Jan:  Waar is de ober! Ober? 
 

Jean en Jacques wisselen elkaar in heel snel tempo af. 
Het gaat zo snel dat alleen nog maar de handeling 
overblijft: muts op, muts af, snor op, snor af. 

 

J-J(ober):  Hier is de kok. Ik bedoel ober. 
 

Kate:   Zitten er noten in de soep?  
 

Bella:  Of gluten? 
 

Ton:   Doe toch maar Fanta! Ober? Kok? 
 

Alle spelers:  (door elkaar) Ober? Kok! Ober! Kok? 
 

J-J (kok/ober): (door het roepen van de gasten heen) Ik ben kok, ober, kokober, kober, bok. Ik 
weet niet meer wie ik ben! 

 

Dan is hij het zat. Hij doet alles af. 
 

J-J (manager): Stop!  
 

 Iedereen op het terras is stil. 
 

J-J (manager): Ik ben de manager en ik heb een mededeling. De ober en de kok zijn 
ontslagen! Deze tent is gesloten. En ik ga op vakantie. 

 

Hij gooit zijn muts en snor op de grond.  
 

Yves:   En onze kroketten dan?  
 

J-J (manager): Die mogen jullie zelf maken. Ooievaar.  
 

Jean-Jacques af. Daarna ook de rest verontwaardigd af. 
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SCÈNE 28 Matje is te laat 
Spelers:  Lowie, Matje van de Modderpoel, wielerfans, interviewer 
 

De wielerfans komen hossend op.  
 

Wielerfans:  Nooit meer die pech, nooit meer die pech, nooit, nooit, nooit, meer pech op 
de weg. 

 

Ondertussen komen Matje en de interviewer op. De interviewer duwt een 
microfoon onder Matjes neus. 

 

Interviewer:  Matje, ben je klaar voor de laatste etappe?  
 

Matje:  Nee!  
 

Interviewer:  Wat is er? Zit je er mentaal doorheen? 
 

Matje:  Nee, mentaal ben ik er klaar voor.  
 

Interviewer:  Je zit er fysiek doorheen? 
 

Matje:  Fysiek ben ik er ook klaar voor. 
 

Interviewer:  Wat is dan het probleem? 
 

Matje:  Ik heb geen fiets. 
 

Interviewer:  Je hebt geen fiets? Hoe dan? 
 

Matje: Pech! 
 

  Lowie komt op met een fiets.   
 

Lowie:   Heee. Fietsje kopen?  
 

Matje:   Gast! Je bent geniaal. Ik koop hem! 
 

Interviewer: Matje, ik wil niet veel zeggen, maar eh… de andere 
renners zijn al even weg hoor. 

 

Matje:   Echt?  
 

Interviewer:  Die zijn allang bij de start. 
 

Matje:  O nee! Nou kom ik te laat! 
 

Interviewer: Snel! Rijden! 
 

Matje gaat er als een speer vandoor. Lowie gaat af. 
 

Wielerfans:  Matje is laat, Matje is laat, maar rijdt iedereen van de straat. 
 

♫ 25  Lied 9: Sneller dan de wind 
 

Maandenlang getraind 
Voor zijn grote droom 
Altijd doelgericht 
Altijd ging hij door 

 

En nu is het zover 
Nu gaan ze van start 
Hij is er klaar voor 
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Het wordt hard tegen hard 
 

[Refrein:] 
Kijk hem gaan, kijk hem gaan 
Kijk dan hoe hij sprint 
Kijk hem gaan, hij staat aan 
Hij gaat sneller dan de wind [2x] 
Sneller dan de wind 

 

Focus op de weg 
Hij voelt zich in balans 
Zo geconcentreerd 
Nu pakt hij zijn kans 

 

Kijk hem dan gaan 
Het is ongekend 
Niets houdt hem tegen 
Dit is zijn moment 

 

[Refrein] 
 

Kijk ze dan zwaaien 
De fans op de stoep 
Voel je de spanning 
Hoor je het geroep 
 

Hoor ze dan juichen 
De mensen langs de kant 
Kijk al die vlaggen 
Met de kleur van z’n land 
 

(door elkaar aanmoedigen, dingen als:) Zet hem op! Je kunt het! Wow! Enz. 
 

[Refrein] 
 

Tijdens onderstaande tekst wordt het terras weggehaald. Alle spelers op om 
naar de Tour te kijken, behalve Matje, Vincent, gendarme Gérard. 

 

♫ 26  Radioverslaggever - 3 
 

Radio 1:  Gio Lippens hier met nieuws over de Tour. Matje van de Modderpoel is veel te 
laat vertrokken voor die laatste etappe. Ik weet niet of hij nog bij de kopgroep 
kan komen. Er moet wel een wonder gebeuren! Dit is heel spannend, we 
kunnen alleen maar duimen. Tot zo bij de finish! 

 
 

SCÈNE 29 De finale 
Spelers:  Marie & Antoinette, Vincent, gendarme Gérard, gezin, Yves, meneer Banaan  
 (aanwezig op de achtergrond) alle andere spelers (behalve Matje) 
 

Gérard:  (fluit) Fff. 
 

Gendarme en Vincent komen op. Ze trekken een rood-wit lint van links naar 
rechts voorlangs over het toneel, zodat de andere spelers achter het lint 
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komen te staan. De standbeelden houden het lint vast aan weerszijden van het 
toneel.  

 

Vincent:  Allemaal achter het lint! De Tour komt eraan. Allemaal achter het lint! 
Marie, Antoinette en Yves komen vooraan staan. Marie is gekleed in een 
beddengoedjurk, Antoinette in een papieren rok. Yves juicht en klapt. 

 

Yves:   Prachtige creaties! Wie heeft die geniale outfits ontworpen? Wie? 
 

Marie: Ik zou het niet weten. 
 

Antoinette: Geen flauw benul. 
 

Yves:  Ikke. Moi. YVES! Vergeet die naam niet. YVES! That’s me. En waar is het 
mystery-model?  

 

De modellen duwen Mitch naar voren.  
 

Yves:  Ik wil jou een contract aanbieden. Maar doe die bril en die sjaal af. Ik wil je 
gezicht zien. 

 

 Yves doet sjaal en bril af bij Mitch. 
 

Yves:  Wie ben jij? 
 

Ouders en Joyce zien nu dat het Mitch is.  
 

Wim:   Het is Mitch! Daar is Mitch! 
 

De familie gaat naar Mitch toe.  
 

Wim:   Mitch, wat ben ik blij om je te zien.  
 

Bep:   Gaat het goed lieverd? 
 

Joyce:   We hebben je de hele dag gezocht. 
 

Mitch:   Ik zit in de finale! 
 

Joyce:   Zie je! Hij heeft gewoon lekker zitten gamen al die tijd!  
 

Wim:   Nu ben ik er klaar mee. We gaan naar Nederland. NU.  
 

Mitch:  Nee! Ik ga de finale spelen! NU! 
 

Bep en Joyce pakken Mitch vast, maar hij probeert zich los te trekken. Wim 
blaast in zijn zakje.    

 

♫ 27  Gamemuziek - 3 
 

Zodra de muziek start trekt Mitch zich los, vlucht onder het lint door gaat naar 
de voorkant van het toneel. Hij start zijn game en meneer Banaan komt 
meteen op. De familie probeert ondertussen onder het lint door te komen, 
maar de gendarme houdt hen tegen.  

 

Gérard:  (fluit) Ffff. Ff. Fff. Fff. Fff. fff.  
 

Er klinkt een geluidje in de achtergrondmuziek. 
 

Mnr. Banaan:  Wie laat zich nooit verslaan?  
 

Alle spelers:  Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
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Mnr. Banaan: Wie gaat er tegenaan?  
 

Alle spelers:  Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
 

Mnr. Banaan: Wie krijgt het weer gedaan?  
 

Alle spelers:  Meneer Banaan! Meneer Banaan! 
 

Four, three, two, one. Let the game begin! 
 

Meneer Banaan staat stil. Er gebeurt niets. Tijdens het roepen van meneer 
Banaan is Mitch afgeleid geraakt door wat er met Josephine gebeurt. Zij is 
namelijk onder het lint doorgegaan. 

 

Mnr. Banaan: Kom op Mitch. Dit is de finale. Waarom doe je niks? Mitch. Doe iets, anders 
liggen we eruit. Mitch? Ik lig eruit. We zijn eruit. (hij valt op de grond)   

 
 
 
 
 

 
 
 
SCÈNE 30 Finish Tour de France (slow motion) 
Spelers:  Josephine, Mitch, wielerfans 

(aanwezig op de achtergrond) alle andere spelers als publiek (behalve 
Matje), meneer Banaan ligt op de grond 

 

♫ 28  Radioverslaggever - 4 
 

Madame Josephine rolt met haar rollator over het lege toneel naar Mitch toe. 
Het publiek achter het lint beweegt tegelijk in slow motion en zonder geluid. 

 

Radio 1: Gio Lippens hier met nieuws over de 
Tour. Wat zie ik daar? Er steekt iemand 
de weg over waar zometeen de Tour 
overheen komt razen. 
 

Publiek kijkt geschrokken naar Josephine 
Mitch rent in slow motion naar Josephine 

 Ik zie een jongen.  
 

Publiek kijkt nu naar wat Mitch doet 

 Hij neemt de dame mee. 
 

Mitch brengt Josephine naar de kant 

 Hij brengt haar naar de kant. Hij redt 
haar. Ik zit hier echt met zweet in mijn 
handen te kijken, jongens jongens, 
jongens, wat een Tour is dit. Wat een 
spec-ta-cu-laire redding. De jongen heeft 
een massale valpartij weten te 
voorkomen. 
 

Publiek maakt gebaren van opluchting 
 

 En oh, kijk daar! Daar komt de Tour! 
 

Publiek kijkt allemaal richting de coulissen  
 



Tekstboek  www.repenroer.nl 51 

 En wie komt daar aangefietst? Het is 
Matje van de Modderpoel! Zie ik het 
goed?  
 

Publiek tuurt richting de coulissen 

 Hij zit in het wiel van Louis Handstrong 
en TomTom Dumoulin.  

Publiek maakt aanmoedigingsgebaren 
richting coulissen 
 

 Kijk, en daar komen ze voorbij! Het 
gebeurt voor onze neus, van de 
Modderpoel sprint ze voorbij. 
 

Publiek kijkt juichend - in slow motion - 
van de ene kant naar de andere kant van 
het toneel, alsof de wielrenners 
voorbijkomen 
 

 Gaat hij dit echt doen? Hij sprint naar 
voren.  
 

Publiek tuurt nu richting de coulissen aan 
de andere kant 

 Daar is de finish. Hij valt bijna, ik durf 
niet te kijken!  
 

Publiek houdt de handen voor de ogen 

 Maar hij blijft overeind, ja, hij doet het. 
Het is van de Modderpoel! Het is van de 
Modderpoel die wint! Matje van de 
Modderpoel wint met zijn laatste 
krachtsinspanning de eindprint in Parijs 
ondanks al die pech. Wat een spannende 
ontknoping hier in Parijs, zoiets heb ik 
nog nooit gezien. Dit was Gio Lippens 
vanuit de Tour, terug naar de studio.  

Publiek steekt juichend de handen in de 
lucht 

 

Einde slow motion. Iedereen juicht hardop en applaudisseert. 
 

Wielerfans:  Matje heeft swag, Matje heeft swag, Matje op de eerste plek. 
 

Het lint wordt weggehaald.  
 

SCÈNE 31 (G)een podiumplek 
Spelers:  Jean-Jacques, Josephine, Didi & Dédé, gendarme Gérard, gezin, modellen, 

Ton, Matje, interviewer, meneer Banaan 
 (aanwezig op de achtergrond) alle andere spelers 
 
 

Interviewer:  De winnaar van de Tour is Matje van de Modderpoel!  
 

♫ 29  Overwinningsmuziek 
 

Applaus. Matje komt op met zijn fiets. De modellen hangen een gele trui om 
zijn schouders. 

 

Interviewer:  Matje, wat gaat er nu door je heen? 
 

Matje: Ja, ik ben blij. En ik ben kapot.  
 

Interviewer:  Hier is de beker. 
 

De modellen reiken de beker aan. 
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Matje:  Ik wil die beker niet. Deze beker is voor die jongen. Die held van deze Tour. De 
jongen die een dame redde. Waar zijn ze? 

 

Bep en Wim:  Det is uns kind! 
 

Joyce:  Mijn broertje Mitch!  
 

Wim:  Onze sun is een verry goede geemer. 
 

Bep:   Hie ken verrie goed mensen redden. 
 

Gérard:  (fluit) Fff. (loopt naar Mitch en Josephine). Fff. (wijst naar Matje) Fff. Fff. 
 

Mitch komt naast Matje staan, Josephine naast Mitch. Matje 
pakt de beker uit de handen van de interviewer en geeft hem 
aan Mitch. Applaus. 

 

De interviewer duwt Mitch een microfoon onder de 
neus.  

 

Interviewer: Mitch, je bent de held van de Tour. We hebben 
gehoord dat je door deze actie een gamewedstrijd 
hebt verloren. Je hebt een wereldtitel laten schieten? 

 

Mitch:  Ja, ik heb verloren. Maar ik heb ook iets gewonnen. Ik heb 
een nieuwe oma gekregen. Josephine, wil jij mijn nieuwe oma zijn? 

 

Josephine:  Natuurlijk. Heel graag. 
 

  Josephine en Mitch omhelzen elkaar. 
 

Interviewer: Wat komen er toch altijd veel emoties los bij sport. 
 

Mitch:  Mama, papa, zusje. Het spijt me, ik had me niet mogen verstoppen.  
 

Joyce:  Ik was boos maar nu ben ik trots. Mag ik je handtekening? 
 

Bep:  Wij zijn ook trots. Toch Wim?  
 

Wim veegt met een zakdoek de tranen van zijn wangen en huilt. 
 

Wim:   (snikkend) Hee-eel er-rug t-rots. 
 

Bep:   Zullen we naar huis gaan? 
 

Mitch:  Nee, ik wil Parijs zien. Ik beloof dat ik niet ga gamen. 
 

Joyce:  Cool!  
 

Bep:  Dan gaan we naar de Eiffeltoren. En we nemen Josephine mee. 
 

Ton: Mogen wij ook mee naar de Eiffeltoren?  
 

Jean-Jacques:  Ik wil ook mee. Ik ben er nog nooit geweest.  
 

Josephine:  Iedereen mag mee! 
 

Yves:  We vieren de goede afloop. Dat alles goed is gekomen. Hier in Parijs. 
 

Didi & Dédé:  Hier in Parijs. 
 

Alle spelers:  Hier in Parijs! 
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♫ 30  Reprise lied 2: In Parijs 
 

In Parijs 
Daar vier je het leven  
Hier is het paradijs 
In Parijs 
Daar zie je de kleuren 
Nooit zijn de dagen hier grijs 
Neem de tijd 
Hier heb je geen haast 
De dag duurt een eeuwigheid 
Van deze stad hou ik het allermeest 
Parijs, ja Parijs 
In Parijs is het leven een feest 
Parijs, ja Parijs 
In Parijs is het leven een … 

 

De muziek wordt plotseling onderbroken. Meneer Banaan, die al die tijd op de 
grond heeft gelegen, staat op.  

 

Mnr. Banaan:  Ho-ho. Dit is helemaal geen leuk einde! 
 

Mnr. Banaan:   (roept) Wie blijft hier in z’n hempie staan?  
 

Alle spelers: Meneer Banaan, meneer Banaan! 
 

Mnr. Banaan: Wie zal er ook mee naar de Eiffeltoren gaan?  
 

Alle spelers: Meneer Banaan, meneer Banaan! 
 

Matje en Mitch komen naast hem staan. Meneer Banaan pakt hun handen 
vast en steekt ze trots in de lucht.  
 

Iedereen juicht en applaudisseert, tot de muziek inzet. 
 

♫ 31  Applausfinale 
 

♫ 32  Lied 10: Het laatste level (afscheidslied) 
 

Voor de laatste keer zijn wij hier samen 
Voor de laatste keer staan wij hier hand in hand 
Na die weken, na die maanden, jaren 
Zijn we bij het laatste level aanbeland 

 

[Refrein:] 
Zie me springen  
Ja ik word steeds beter 
Zie me rennen  
Door een prachtig mooi verhaal 
Hou je adem in  
En blijf goed kijken 
Let nu goed op 
Als ik het laatste level haal 
 

In de eerste moest ik heel veel leren 
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In de vierde kwam ik steeds meer in mijn kracht 
Zo gezellig samen in groep zeven 
En nu doen we hier de deur dicht in groep acht 
 

[Refrein:] 
Zie me springen  
Ja ik word steeds beter 
Zie me rennen  
Door een prachtig mooi verhaal 
Hou je adem in  
En blijf goed kijken 
Let nu goed op 
Als ik het laatste level haal  
 

Hee, hee! Als ik het laatste level haal [3x] 
 

Je voelt je wat verloren 
Je voelt je wat verward 
Onze tijd hier is nu over 
Tijd voor een nieuwe start 

 

Aan alles komt een einde 
Dus ook aan dit verhaal 
Dus laat maar van je horen ja 
En maak een hoop kabaal, hee! 

 

[Refrein] 
 



 
 



 


