DE SPORTPIET
Evert Roest

Auteur: Evert Roest
Rollen: 3 open (3 Zwarte Pieten)
Tijdsduur: 30 minuten.
Decor: een achterwand met aan beide zijden 1 of 2 stopschotten, zodat aan beide kanten een
in/uitgang ontstaat. Het geheel wordt verfraaid met slingers, tekeningen, links en rechts liggen wat
cadeautjes. Verder staat er een stoel op het toneel, in het midden, maar niet te ver naar voren.
Tegen de achterwand staat een heel grote zak met cadeautjes. Het decor kan eventueel weg worden
gelaten, als de Sportpiet op kan komen vanuit een andere kamer of ruimte. De zak met cadeautjes is
wel noodzakelijk, en het is natuurlijk leuk als het geheel wel mooi versierd is.
Dikke Piet: een hele aardige Piet, maar wel dol op snoepen, dat doet hij dan ook nog wel eens. In
zijn pak zitten allemaal verborgen zakken, waaruit hij steeds pepernoten en dergelijke opdiept om
stiekem te snoepen.
Dunne Piet: ook een heel aardige Piet, maar hij is een beetje lui. Hij praat ook een beetje
langzaam, behalve als hij zich gaat opwinden.
Sportpiet: een sportfanaat, die iedereen wel even in beweging zal krijgen.. Hij heeft een stopwatch
en een scheidsrechtersfluit, waar hij graag op blaast!
Korte inhoud: Dikke en Dunne Piet hebben heel veel zin in het Sinterklaasfeest. Sportpiet dreigt dat
feestje echter te verstoren, want hij vindt Dikke Piet te dik en Dunne Piet te lui. Daar zal hij wel
eens even iets aan doen! Maar daar hebben Dikke en Dunne Piet helemaal niet zo'n zin in.
Trouwens, wie zegt dat de kinderen wel zo sportief zijn? Om van de papa's en mama's maar te
zwijgen.... En misschien zijn Dikke en Dunne Piet wel veel sportiever dan je denkt!

Toneelstuk:
Dikke Piet (Dik) en Dunne Piet (Dun) komen tegelijk op, elk van één kant. Ze hebben er zin in en
begroeten de kinderen enthousiast.
Dik en Dun: Hallo kinderen, hallo!! Hoi!!! (ze zwaaien naar het publiek)
Dun: Ach wat gezellig dat jullie er allemaal zijn! Leuk hè, Dikke Piet? Al die kinderen!
Dik: Ja, en al die papa's en mama's, zitten misschien ook wel wat opa's en oma's bij!
Dun: Ik vind dat zó gezellig, echt waar! Jullie ook?
Dik: Heel gezellig! Enne, als het gezellig is, nou, daar hoort wat te knabbelen bij! (Hij pakt een
pepernoot uit zijn zak en steekt die in zijn mond, om die uitgebreid genietend op te eten)
Dun: Oh oh, die Dikke Piet, altijd maar snoepen. Foei toch, hahaha.
Dik: (slecht verstaanbaar vanwege volle mond) Het is zo lekker, ik kan er niet vanaf blijven!
Dun: Wat zeg je, Dikke Piet? Ik kan je niet verstaan door die volle mond!
Dik: Ik zeg: het is zo lekker, ik kan er niet vanaf blijven!
Dun: Haha, nee, dat heb ik in de gaten, Dikke Piet. De kinderen zijn er volgens mij ook dol op!
Dik: Zou je denken, Dunne Piet? Is dat zo, kinderen? Vinden jullie pepernoten ook zo lekker?
Dun: (als de kinderen uitgeschreeuwd zijn) En chocoladeletters, lusten jullie die?
Dik: (als de kinderen uitgeschreeuwd zijn) Oh, hou op, Dunne Piet, het water loopt me in de mond!
Chocoladeletters!!
Dun: Melk, puur of wit?
Dik: Dat maakt me niet uit, als het maar chocoladeletters zijn, hahahaha!!!!
Dun: Nou, dat treft dan goed, kinderen! Straks komt Sinterklaas en die heeft volgens mij een
heeeeeeleboel chocoladeletters bij zich, en pepernoten!
Dik: Eh, Dunne Piet, eh.... Sinterklaas zal toch niet ALLE pepernoten en chocoladeletters
weggeven, hoop ik?
Dun: Ik zou niet weten waarom niet?
Dik: Nou, dan blijft er helemaal niks meer voor mij.... eh... ik bedoel... voor ONS over.
Dun: Haha, maak jij je nou maar niet ongerust, snoeperd! Jij komt niks tekort.
Dik: Nou, dat hoop ik maar, ik ben toch wel een beetje ongerust...
Dun: Ach welnee Dikke Piet, trouwens, als ik zo eens naar jouw buik kijk, heb jij vandaag al aardig

wat opgegeten....
Dik: (een beetje betrapt) Eh, ja, dat is wel zo... (haastig) maar ik heb nog genoeg overgelaten voor
iedereen hoor!!!
Dun: Nou, ik zal je niet verklikken hoor. Jullie ook niet, hè kinderen?
Dik: (als de kinderen uitgeschreeuwd zijn) Oh, nou, gelukkig maar. Dat is lief van jullie. Hebben
jullie er trouwens een beetje zin in?
Dun: Jaaa! Dat wordt een feestje straks! Ik zie het helemaal zitten!!!
Op het woordje 'zitten' klinkt van achter het decor ineens een scheidsrechtersfluit, gevolgd door
'één twee één twee één twee etc. Na enkele ogenblikken komt Sportpiet het toneel op, in looppas, hij
loopt een rondje over het toneel, nog altijd één twee één twee roepend en komt dan uiteindelijk tot
stilstand midden voor op het toneel, tussen Dikke en Dunne Piet in. Om aan te geven dat hij klaar is
met lopen, blaast hij snerpend op de fluit. Wat ook nog aan hem opvalt: hij heeft geen Pietenpak
aan maar een trainingspak.
Dik: Hé, Sportpiet, wat kom jij hier doen?
Sport: Ik hoorde het woordje 'zitten'! En dan kom ik meteen, want hier wordt niet gezeten!
Allemaal in beweging, sportief!
Dun: Nou, dat heb je dan niet helemaal goed begrepen, Sportpiet, want ik zei “Ik zie het helemaal
zitten”.
Sport: (loopt naar stoel, bekijkt die aandachtig) Wat zie jij dan helemaal zitten, Dunne Piet, want
die stoel hier is helemaal leeg! Ik zie helemaal niks of niemand zitten! En da's maar goed ook, want
hier wordt niet gezeten. Allemaal in beweging, sportief!
Dik: Dunne Piet legde aan de kinderen uit dat Sinterklaas straks komt en dat hij daar heel erg zin in
heeft.
Dun: Ja! Ik zie dat helemaal zitten, dat Sinterklaas komt.
Sport: Oh, Sinterklaas gaat hier straks zitten. Dat is goed, want voor Sinterklaas maak ik een
uitzondering hè, maar voor de rest wordt hier niet gezeten, allemaal in beweging, sportief!
Dik: Laat maar Dunne Piet, hij snapt er niks van.
Sport: Zei jij wat, Dikke Piet? Laat mij eens naar jou kijken (loopt rondje om Dikke Piet heen)...
Zo, ze noemen jou niet voor niks Dikke Piet... Zeker weer stiekem van de chocoladeletters gesnoept
he...
Dun: (lachend) Ja, als je niet zo zwart was, zou je nu een kleur krijgen, Dikke Piet.
Sport: Oh, jij wou ook nog wat zeggen? Kijk toch eens aan, veel te dun, geen spieren, niks. Jij ligt
liever ergens een dutje te doen dan dat je lekker sportief bezig bent, hè? (Terwijl Sportpiet zijn
aandacht op Dunne Piet richt, steekt Dikke Piet snel een pepernoot in zijn mond) Ja, als jullie mij
een beetje voor de gek willen houden, moeten jullie vroeger opstaan.

Dik: (met volle mond) Haha, opstaan, daar heeft Dunne Piet een hekel aan!!! Oh oh.... (realiseert
zich ineens dat hij met volle mond praatte)
Sport: Loop jij nou zelfs hier achter mijn rug nog te snoepen? Daar gaan wij eens wat aan doen!
Maak jij maar eens je zakken leeg! Hup, al dat snoepgoed eruit! (Dikke Piet haalt een paar
pepernoten uit zijn zak, Dunne Piet staat hem een beetje uit te lachen) Zo, is dat alles? Ik geloof er
niks van! Vooruit! (Dikke Piet haalt nu een paar pepernoten uit een andere zak) Hmmm... is dat
alles?
Dik: Ja Sportpiet, meer heb ik niet hoor!
Sport: (loopt langzaam nog eens een rondje om Dikke Piet heen) Nou, ik geloof er niks van! Jij
hebt vast nog wel ergens wat te snoepen...... VERSTOPT! (van schrik haalt Dikke Piet weer iets te
snoepen uit weer een andere zak) Zie je wel! Ik wist het wel!!! Weet je zeker dat dit alles is? (Dikke
Piet knikt, waardoor het duidelijk wordt dat er iets verstopt zit in zijn muts. Sportpiet richt zijn
aandacht op de muts, Dikke Piet wordt alsmaar nerveuzer, totdat Sportpiet de muts pakt en er een
chocoladeletter o.i.d. uit komt) Zie je wel! Stiekemerd! Jij dacht mij te foppen! Haha, dat lukt niet
hoor. Ik ben daar veels te slim voor! En weet jij hoe dat komt, Dikke Piet? Ik zal het je vertellen! Ik
ben altijd in beweging! Sportief! Ik snoep nooit! (Met enige tegenzin:) Nou ja.... bijna nooit. (heel
tevreden over zichzelf loopt hij naar voren, zodat Dikke en Dunne Piet even stiekem met elkaar
kunnen praten)
Dik: (zachtjes tegen Dunne Piet) Wat een gemene streek van die Sportpiet. Al mijn snoep heeft hij
afgepakt! En moest jij me daar nou gaan staan uitlachen? Dat vind ik niet aardig!
Dun: Och, Dikke Piet, het was ook wel een beetje grappig hoor! Die Sportpiet had je flink te
pakken. Je stond daar te zweten, hahaha!
Dik: Ik vind dat niks leuk van jou. Ik dacht dat we vriendjes waren!
Dun: Kom nou, Dikke Piet, het was maar een grapje! Daar kun je toch wel tegen?
(Dikke en Dunne Piet zijn steeds harder tegen elkaar gaan praten, waardoor Sportpiet dat weer
hoort en zijn aandacht nu op Dunne Piet richt. Nu is het de beurt van Dikke Piet om te lachen...)
Sport: En jij, Dunne Piet, jij hebt een hekel aan vroeg opstaan? Jij bent eigenlijk een beetje....
LUI!Ja, dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Aan luie Zwarte Pieten heeft Sinterklaas niks! (hij
loopt een rondje om Dunne Piet) Je ziet eruit als een slapjanus hoor! Geen spieren (Sportpiet knijpt
in de bovenarm van Dunne Piet, die geluidloos 'auw' roept en verontwaardigd kijkt) Kijk dat nou
toch staan. Nou ja, staan, meer hangen eigenlijk! Vooruit, overeind! (Heel snel:) Hakken tegen
elkaar! Knieën recht! Buik in! Borst vooruit! Schouders naar achter! Hoofd omhoog!
(Dunne Piet probeert het wel een beetje, maar er komt niks van terecht)
Dun: Moet dat echt allemaal tegelijk? Dat kan ik niet hoor!
Sport: Jullie zijn een fraai duo. Moet je dat nou toch eens zien staan! (Bij deze tekst loopt hij naar
voren om zijn gelijk te halen bij het publiek, zodat Dunne en Dikke Piet weer even kunnen smoezen)
Dun: Moest jij daar nou zo om lachen? Het was helemaal niet leuk!
Dik: Hallo, jij stond mij net toch ook uit te lachen? En het zag er best wel grappig uit, eigenlijk!

Sport: Maar gelukkig, Dikke en Dunne Piet, ben ik er ook nog. En omdat alle Zwarte Pieten
vrienden zijn, ga ik jullie helpen! Ik ga van jullie twee hele sportieve Pieten maken! (Dikke en
Dunne Piet reageren allesbehalve enthousiast, maar Sportpiet negeert het) Gaan jullie hier maar
eens netjes naast elkaar staan. Recht vooraan, dat de kinderen jullie goed kunnen zien. Goed zo.
Armen tegen je lijf en benen tegen elkaar. Nou, als ik op mijn fluit blaas, dan gaan jullie net als ik
zo springen (hij doet het een paar keer voor, spreidsprongen, al springend armen en benen
spreiden, zodat er een X ontstaat). Begrepen? Kom op, in beweging, sportief! Ok, toe maar! (hij
fluit) Eén twee, één twee, één twee....
Dikke en Dunne Piet gaan met grote tegenzin springen, maar veel komt er niet van terecht. Het lijkt
wel slapstick, ze botsen tegen elkaar, hijgen als pakpaarden en het ziet er niet uit. Al na een paar
keer springen zakt Dikke Piet hijgend in elkaar, enkele seconden later gevolgd door Dunne Piet.
Dik: Oh, ik kàn niet meer!!!
Dun: Oh, wat word ik hier moe van!!!
Sport: Foei toch, geven jullie het nou al op? Jullie moesten je schamen! Ik durf te wedden dat de
kinderen dat veel beter kunnen! Die doen vast bijna allemaal aan sport! Toch kinderen? Steek je
vinger maar eens op als je aan sport doet? En wat voor sport allemaal? (afhankelijk van wat de
kinderen allemaal roepen) Voetballen, hardlopen, korfballen, zwemmen... Kijk eens aan. Sportieve
kinderen zijn jullie, hoor!
Dik: Nou, dat is natuurlijk erg leuk voor jullie, kinderen, maar het betekent nog helemaal niks!
Dun: Nee, ha! Iedereen kan wel zeggen dat-ie aan sport doet!
Sport: Oh, dus jullie geloven de kinderen niet?
Dik: Nee, dat zeggen ze alleen maar om jou een plezier te doen! Ze denken vast dat je anders ook
hun snoep af gaat pakken!
Dun: Ja, of gaat lopen mopperen dat ze te lui zijn! Die kinderen zitten vast de hele dag aan de
computer!!
Dik: Ja, ja, op het internet surfen, ja!
Dun: Precies, surfen!
Sport: Oh, maar wacht even! Surfen, dat is een héééle moeilijke sport!
Dik: Laat me raden: daar ben jij natuurlijk weer reuze goed in, Sportpiet....
Sport: Natuurlijk! Wat dacht je dan! Ik ben de allerbeste surfer die er bestaat!
Dun: En hoe komt het dan dat jij geen wereldkampioen surfen bent, of zoiets?
Sport: (moet zich eruit zien te kletsen) Nou, eh..... dat komt..... eh.... ik doe nooit mee! Nee! Vind ik
niet eerlijk, dan zouden die anderen nooit eens kunnen winnen, als ik meedoe. Ja, zo zit het, ja! Dat
is sportief! Iemand anders ook eens laten winnen. En ik ben natuurlijk de enige echte Sportpiet, hè.

En als Sportpiet ben ik ook degene die deze kinderen lekker kan laten bewegen!
Dik: Wat? Hoe kom je daar nu bij?
Dun: Ja, waarom zou jij dat alleen maar kunnen?
Sport: Jullie denken toch zeker niet dat JULLIE die kinderen iets kunnen laten doen? Daar moet je
een Sportpiet voor zijn! Altijd in beweging! Sportief! Dan moet je een mooi sportpak hebben, zoals
ik, en een fluit om op te blazen (hij blaast snerpend hard op de fluit).
Dik: Oh ja?
Sport: Jazeker!
Dun: Oh ja?
Sport: Jazeker, dat zeg ik toch!
Dik: Nou, ik geloof er niks van! Kinderen, gaan jullie allemaal maar eens staan. Goed zo.
Dun: Ja, en alle papa's en mama's mogen ook allemaal even gaan staan. Ja, ook daar achterin!
(Als iedereen staat)
Sport: Zeg, wat gaan nou krijgen, wat zijn jullie van plan?

Einde zichtversie

