Bil de bokser
Een knallend theaterstuk voor de jeugd
Geschreven door Iwan Baas

Bil de bokser
Een knallend theaterstuk.
Personen
Boksers:
Bil de Bokser:
Walgelijke Walter:
Sia:
Mees:
Rollie Rolschaats:
Overig:
Cees Coach:
Cheerie :
Pompon:
De Vloek :

Behaarde oerbokser, praat kort en krachtig.
Zelfingenomen Cowboy, spreekt Engels/Nederlands.
Onderdanige deel van een Siamees.
Dominante deel van een Siamees
Lieve bokser op rolschaatsen.
Dominante coach van de boksers (behalve Bil).
Cheerleader.
Impulsieve Cheerleader, waait met alle winden mee.
Duistere dame.

Verhaal:
De boksers van Cees Coach hebben de top drie van de Nederlandse
Kampioenschappen behaalt. Als Cheerie, een cheerleader, besluit deze
overwinning te vieren met een feest en alcohol, schiet dat bij Cees in het verkeerde
keelgat en ontslaat Cheerie. Boos en verdrietig vervloekt ze per ongeluk
de bokswereld maar dan is het te laat……
Audio
Bil de bokser ging in juni 2007 in premerie bij jeugdtheatergroep Voorburg (12 tot 17 jaar).
Bil de bokser werd ondersteund door ruim 70 audiofragmenten. 40 van deze fragmenten
staan in het script en zijn voorzien van een rand. Het is vrij aan de regie om hier een eigen
interpretatie aan te geven. De fragmenten zijn opgenomen in een professionele studio.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze audiofragmenten mail dan naar studio@qcdmedia.nl
Decor
In het stuk zijn 5 verschillende plaatsen genoemd
- Kantoor Cees
- Vloek gedeelte
- MacBoks restaurant
- Boksring
- Gevangenis

Scène 1
Bil de Bokser
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Op het toneel twee kasten, een bureau, twee pilaren en in een hoek een pilaar om een
Glazenbol op te zetten.. Een polygoon journaal klinkt! Pompon en Cheerie staan naast de
kasten, ze openen en sluiten de kastdeuren. In de kasten staan om en om de boksers en
Cees.
Audio 1:

Het is een heuglijke dag in onze vaderlandse geschiedenis. Zojuist
zijn de Nederlandse bokskampioenschappen gespeeld. Vier
voortreffelijke boksers hebben de top drie behaald, en werden
toegejuicht door duizenden belangstellenden. Nummer 3
Op nummer 3 eindigde Walgelijke Walter. Zijn oogverblinde uitstraling
heeft hem op de derde plaats in het klassement gezet. Zelfs na drie
rondes zat zijn haar nog steeds goed, als ware het begin van het
boksseizoen. Nummer 2
Op de tweede plaats staan Sia & Mees. Deze Siamese tweeling staan
samen zo sterk dat niets hen uit elkander kan drijven. Al kunnen de
dames niet door een deur, wij hebben geconstateerd dat de deur naar
roem wagenwijd openstaat voor Sia & Mees. Nummer 1
En op nummer 1 staat Rollie Rolschaats! Haar schaduw kan haar
rollende snelheid niet bijbenen. Deze voortreffelijke tactiek heeft haar
naar de eerste plaats van het klassement gerold.
Deze boksers staan onder zeer deskundige begeleiding van dhr.
Cees Coach. Wij felicitaties hem en zijn boksers met het behalen van
deze voortreffelijke overwinning.

Pompon:
Cheerie:
Pompon:

De wedstrijd is klaar, wij zijn de winnaar!
Tijd voor een feest Pompon!
Wij zijn nog nooit zo goed geweest, het is tijd voor een groot feest.
Feest? Cees wil nooit feest!
Hij heeft niets te willen. Zijn boksers staan eindelijk aan de top. Party
time!

Cheerie:

Tijdens het lied komen de boksers op! Ze gaan op de derde, tweede en eerste plaats staan.
Audio 2:

Feest!
Het feest is nu begonnen. De winnaars zijn bepaald.
Wij hebben nu gewonnen. De top drie is behaald.
Walgelijke Walter staat op nummer drie!
T’is niet te geloven wat ik daar nou zie.
Met zijn mooie haar, krijgt hij alles voor elkaar en is zelf nooit de
sigaar.
Het feest is nu begonnen. De winnaars zijn bepaald.
Wij hebben nu gewonnen. De top drie is behaald.
Sia & Mees staan op nummer twee!
Sia gaat met Mees altijd mee.
Van dit leuke stel, in hetzelfde vel, krijgen boksers vaak een lel.
Het feest is nu begonnen. De winnaars zijn bepaald.
Wij hebben nu gewonnen. De top drie is behaald.
Rollie Rolschaats staat op nummer één!
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Altijd draaiend om haar boksers heen.
Met haar lieve blik, geeft ze boksers zo een tik, waar ik vaak wel
eens van schrik.
Het feest is nu begonnen. De winnaars zijn bepaald.
Wij hebben nu gewonnen. De top drie is behaald.
Laat de champagne stromen. Maak van ons een groot beest.
Want wie had dit durven dromen. Het is tijd voor een geweldig
groot feest.
Cheerie pakt twee flessen champagne!
Champagne!
Dit zijn onze binken, hier gaan wij op drinken.
Gefeliciteerd!
Give me the champagne!
Lekker! Bob jij of Bob ik? (pakt de fles)
Vandaag Bobt niemand.
Dan komt de champagne dubbel zo hard aan Mees.
Ik eerst. (pakt fles van Sia af)
Mees!
Goed idee een feest. Cheerie!
Jullie hebben het verdiend.
Nu we gewonnen hebben, krijgen we eindelijk het achterstallige loon
van Cees!
Walgelijke Walter: And opslag!
Cees Coach (op):
Geen denken aan!
Walgelijke Walter: Yo Cees.
Mees:
Hey Cees! Je kunt ons nu eindelijk betalen.
Cees Coach:
De rekeningen van de trainingen en de bokshandschoenen staan nog
steeds open! Voorlopig geen geld!
Mees:
Het geld stroomt binnen!
Cees Coach:
Om eerst die torenhoge rekeningen te betalen.
Sia:
Maar Cees….
Cees Coach:
Jullie hebben me gehoord! (iedereen schrikt)
Walgelijke Walter: Champagne?
Cees Coach:
Wat is dit?
Cheerie:
Champagne, gefeliciteerd!
Pompon:
We hebben gewonnen, het feest is begonnen!
Cees Coach:
Feest? Champagne?
Sia:
Ook een beetje?
Cees Coach:
Zijn jullie wel goed bij je hoofd?
Pompon:
Oeps!
Cheerie:
Geen zorgen. Ik betaal de champagne!
Cees Coach:
Alcohol verzwakt jullie conditie!
Rollie Rolschaats: Eén glaasje kan toch wel?
Cheerie:
Ze hebben zo hard getraind!
Cees Coach:
Het ABCD geldt nog steeds, ook na de kampioenschappen. De A van
Afzien, de B van Boksen, de C van Consequent zijn en de D van…..
Mees:
….discipline.
Cees Coach:
Boksers drinken disciplinair en consequent niet!
Mees:
En dat is afzien!
Walgelijke Walter: Really?
Cheerie:
Pompon:
Cheerie:
Walgelijke Walter:
Sia:
Cheerie:
Sia:
Mees:
Sia:
Rollie Rolschaats:
Cheerie:
Mees:
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Hier die fles! Wiens idee was dit? (Stilte!) De champagne slaat nu al
op jullie oren, zijn jullie doof! Ik vroeg jullie wat.
Walgelijke Walter: Well euh!
Cheerie:
Het idee was van ons allemaal!
Walgelijke Walter: Nou euh….
Cees Coach:
Wie kwam het eerst met dit idee! Pompon, jij?
Pompon:
Nee nee nee, het was niet mijn idee!
Walgelijke Walter: Maybe another Cheerleader!
Rollie Rolschaats: Walter!
Cees Coach:
Cheerie?
Cees Coach:

Cheerie zwijgt en voelt zich ongemakkelijk.
Cees Coach:
Sia:
Cees Coach:
Cheerie:
Cees Coach:
Rollie Rolschaats:
Cees Coach:
Pompon:
Cheerie:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Pompon:
Cheerie:
Cees Coach:
Cheerie:
Rollie Rolschaats:
Cees Coach:
Rollie Rolschaats:
Cees Coach:
Rollie Rolschaats:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cheerie:
Cees Coach:
Cheerie:
Pompon:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Sia:
Rollie Rolschaats:
Rollie Rolschaats:
Mees:
Rollie Rolschaats:
Cees Coach:
Pompon:

Bil de Bokser

Was dit Cheerie’s idee? Sia?
Ik geloof het wel!
Heb jij dit bedacht?
Ja!
Staan we eindelijk aan de top om bergen met geld te verdienen,
vergiftig jij mijn boksers met drank!
1 glaasje!
Hou je er buiten! Van Pompon kon ik zoiets verwachten, maar bij jou
had ik wel wat meer hersencellen verwacht.
Ik hoor mijn naam, waar hebben jullie het over?
Ik wilde de overwinning vieren. Dus ik dacht….
Je hoeft alleen maar te huppelen met je froezels en vooral niet
denken.
Right!
Yell yell yell, wij redden het wel!
Ja maar….
Je bent op staande voet ontslagen!
Wat?
Ontslagen?
Ontslagen, ja!
Maar Cees…Cheerie wilde alleen maar…
Een miezerige cheerleader lucht dringt in mijn schone neusorgaan. Je
vervuilt deze ruimte!
Cees!
Maak dat je weg komt!
Bye bye Cheerie!
Maar…..
Hoepel op!
….(zucht). Hier krijg je spijt van, heel veel spijt (af).
Cheerie is stout, ze deed iets fout.
Laat mij jullie nooit meer alcohol zien drinken!
We never drink more.
Het was Cheerie’s idee!
Ze bedoelde het goed, ze doet nooit iets fout. Ik vind dit zo oneerlijk.
Walgelijke Walter: You are beautiful if you look boos.
Huichelaar!
Krijgen we nou haar geld?
Hoe durven jullie!
Van haar loon kan ik amper een pak wc papier kopen. En nu Trainen!
ABCD (boksers af).
Werk je voor Cees, dan werk je met ABCD’s! (af)
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Cees Coach:
Scène 2

Het moet niet gekker worden! (af).

Een donkere sfeer! Cheerie komt op!
Cheerie:

Ontslagen! Ik wilde alleen maar een leuk feest. Eén glaasje
champagne! Ze hebben keihard getraind en we mogen het niet eens
vieren. Bah. Je wilt iets goeds doen, maar krijgt nog een schop na ook.
Eikel die Cees. Hij zou een flinke knal moeten krijgen. Bleh! Wat een
rotzak. Hij domineert altijd iedereen. Gatver. Ik vervloek je Cees. Hoor
je me: IK VERVLOEK JE!
Audio 3:

Cheerie:
De Vloek (op):
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

De Vloek op

Wat gebeurt er?
Ik hoor mijn naam! Ah, een nieuwe klant. Wat kan ik voor je doen?
Laat me raden. Je wilt wraak op je ex-vriendje? Problemen met je
ouders? Lucht je hart en vertrouw, in deze moeilijke tijden, op mij.
Wie bent u?
Arm schaap! Je weet nu al niet meer wat je doet. Je hebt me
geroepen.
Ik? U?
Ik ben De Vloek!
De Vloek?
Je korte termijngeheugen heeft blijkbaar een vakantiedag. Je hebt iets
vervloekt.
Ik?
Anders stond ik hier niet. Schiet op, wat wil je van me ik heb geen uren
de tijd.
Euh…ik euh ik weet van niets.
Je hebt net iets vervloekt. (zucht) Oké, ik zal je helpen! Laat me
concentreren.

De Vloek sluit haar ogen en doet haar handen naar haar slaap! Ze concentreert zich.
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Bil de Bokser

Ik voel al wat binnen komen.
Wat doet u zweverig!
Stt. Ik krijg iets door met de letter C. Is er iemand in je omgeving met
de letter C?
Dat is de eerste letter van mijn naam.
Er komt een E binnen.
Cheerie heet ik.
Er stroomt nog een E binnen.
Cheerie met dubbel E.
En een S. Ene Cees?
Cees? Cees Coach!
Ik voel een conflict tussen jullie!
Hij is boos op me.
Oh, wat een slechte man, hij is maar op een ding uit. Zijn
medewerkers worden slecht beloond. Interessante casuïstiek.
Hoe weet u dat?
Jongedame, ik ben De Vloek. Ik kan en weet bijna alles. Je bent
ontslagen!? Wat vervelend nou.
Geheel onterecht!
Je zou het recht kunnen krommen.
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Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Pardon?
Wie kwaad doet, kwaad ontmoet. Je zou Cees terug kunnen pakken!
Hij verdient het!
Iemand die jou onterecht ontslaat moet door het slijk gaan.
Inderdaad!
Tada! En daar ben ik voor!
Mijn ontslag moet in de krant komen.
Ach kind! Wat heb je daar nou aan? Veel te gemakkelijk.
Ik sleep hem voor de rechter.
Maanden lang rompslomp voor niets. Maak toch gebruik van mijn
magische krachten.
Magische krachten? Ik hou niet van zweverig gedoe!
Zweverig gedoe!
Ik wil Cees op zijn nummer zetten. Een lik op stuk beleid.
(stelt zich enorm aan) Er luistert ook nooit iemand naar een arme
eenzame Vloek als ik, zo zonder familie, vrienden of andere
menselijke warmte. Maar ja, ik moet het accepteren…. soms willen
mensen gewoon niet luisteren naar een slimme eenzame vrouw als ik.
Waar heeft u het over?
Er zoemt wat in mijn oor.
Wat bent u van plan?
Ik geloof dat ik de juiste verbinding heb. Je zou Cees zijn gevoelige
snaar kunnen raken.
Zijn gevoelig snaar? Die weet ik niet.
Mijn glazenbol zal je inzichten geven.

Cheerie en De Vloek kijken in een glazenbol. Donker.
Scène 3
Spot aan. Cees zit achter zijn bureau geld te tellen wat in een koffer zit.
Cees:

4 x 258.000 euro = Yes! Deze overwinning levert me ruim een miljoen
op. Mijn boksers maken me steenrijk. Haha, ze moesten eens weten
dat ze met tweedehands handschoenen spelen en ik gewoon 250.000
euro op de bank heb staan. Met dit geld erbij ben ik voor altijd binnen.
Dat laat ik niet door zo’n alcohol schenkend huppeltrutje verpesten. Ik
was al rijk, maar sinds vandaag ben ik miljonair.
Scène 4

De Vloek en Cheerie
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Bil de Bokser

Hij had altijd al geld! De rotzak!
Geld! Interessant. Zijn gevoelige snaar weten we.
Ik ga het zijn boksers meteen vertellen.
(zucht) Je moet nog veel leren. Dat is niet verstandig.
Wat?
Cees is een slimme man, hij zal alles ontkennen! Pak het anders aan!
Hoe dan?
Je moet het probleem bij de wortel aanpakken. Zijn gevoelige snaar is
het geld wat zijn boksers hem opbrengen. Pak zijn boksers!
Zijn boksers?
Mijn magische krachten zijn in staat een geweldige bokser af te
leveren, die Cees zijn boksers uitschakelt.
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Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Cheerie:
De Vloek:

Een bokser?
Een magische bokser! Gemaakt en afgeleverd in twee minuten.
Het geld is al binnen. De kampioenschappen zijn net gespeeld.
Voor mij is het een simpel klusje de top drie van de
kampioenschappen ongeldig te laten verklaren. Cees moet het geld
aan de organisatoren terug geven om daarna opnieuw de strijd aan te
gaan met zijn boksers. Maar…..de magische bokser gaat ervoor
zorgen dat de top drie er totaal anders uit gaat zien. De keus is
eenvoudig.
Rollie Rolschaats is mijn vriendin ze staat nu op nummer 1, ze moet
winnen. En voor de andere boksers vind ik het vervelend als ze
verliezen, ze hebben zo hard gewerkt.
Als ik nou beloof dat alle boksers er niet ongelukkig van zullen worden,
en dat alles op zijn pootjes terecht komt, behalve Cees. Zullen we dan
mijn magische krachten maar eens laten spreken?

Audio 4:

Moet ik dat wel doen?

Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:

Zweverige dame, is dat wel zo goed?
Je moet hem ook terug pakken.
Zweverige dame ik heb niet zoveel moed!
Als het wordt ontdekt, wat moet ik nou doen!?
Zweverige dame moet ik dat wel doen?
Wat heb jij nou te verliezen?
Zweverige dame ben ik dan geen oen?
Doe het, pak hem!
Maak zijn boksers blij….. en raak…. Cees!
Zweverige dame, ik denk dat ik het doe.
Bravo. Magnifiek. Goed zo.

Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Dat is dan 250 euro, zonder portokosten! Een koopje. Waar een liedje
wel niet goed voor is.
250 euro?
Betalen met pin of creditcard is mogelijk. Ook in termijnen. We gaan
beginnen.
Wat gaat u doen?
Mijn magische krachten zullen zich in deze kast bundelen. Jouw
bokser is klaar terwijl je wacht! Ik heb een haar nodig. Deze gooien we
in de kast. Beetje krachtpoeder erbij. Daar gaan we!

Scène 5
Audio 5:
Cheerie:
De Vloek:

Bil geboorte
Wat is dat?
Mijn magische poeders werken. Je bokser staat helemaal strak.
(tegen de kast) U bent zojuist op Nederlandse bodem beland!
Wacht nog even totdat de lichtjes, riemen vast, niet meer branden. Wij
attendeer u er op dat boksen pas is toegestaan op de daar toe
aangewezen plekken. Vergeet niet uw persoonlijke bezittingen mee te
nemen. Wij danken u voor het reizen met Fantasia airways! Tot ziens,
tot ziens, tot ziens, tot ziens.

De Vloek opent de kast,, Bil zit als een hond gehurkt in de kast. Het is een harige
prehistorisch oermens.
Bil de Bokser
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Bil:
Cheerie:
De Vloek:
Bil:
Cheerie:
De Vloek:
Bil:
De Vloek:
Bil:
De Vloek:
Bil:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Whoa!
Wha! Wat is dat?
Je oer- bokser.
Whoa!!
Wha! Dat is een aap.
Eh, eh, eh! Pas op, hij is zeer gevoelig en vlug beledigd.
Grrr!
Af, zit. Hij is braaf. (ze aait Bil en Bil hijgt als een hond). Dit is Bil. Bil de
Bokser.
Mama! (tegen De Vloek)
Doe normaal Bil!
Ai.
Hij is lief!
Geef poot Bil (Bil geeft poot).
Het is een hond?
Een oer bokser. Vooruit Bil in de hoek (Bil af).
Kan hij nog meer dan grommen en brullen?
Hij is voorzien van de allernieuwste snufjes. Hij kan lopen. Kom maar
Bil.

De Vloek doet lelijk tegen Bil. Ze behandeld hem als een hond. Bil op hij loopt naar Cheerie
gromt en gaat af.
Bil:
De Vloek:

Whoaa!!
Dat is nog niet alles. Hij kan zelfs lezen.

Bil komt op met een gekke bril en het boek: “Mijn eerste woordjes”.
Bil:
De Vloek:
Bil komt verlegen op.
De Vloek:
Bil:
De Vloek:

Vis…….Fiets…….Koekie monster….. Afhaalchinees…
Consultatiebureau……(af).
Maar het belangrijkste komt nog. Hij kan boksen. Cees gaat al zijn
geld verliezen. Bil, schiet op. Laat eens zien wat jij goed kan.
Niet zo verlegen. Wat kan jij goed?
Boksen!
Je mag het nu laten zien!

Bil bokst in de lucht!
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Geweldig. Ik neem hem. Bil ik ben je coach.
Moet ik hem voor je inpakken?
Ik neem hem zo wel mee. Cees zal opkijken.
Magnifiek. Ik regel dat de kampioenschappen ongeldig worden
verklaard. Hier is zijn gebruiksaanwijzing. Regelmatig voeren en af en
toe een aai over zijn bol. De rekening stuur ik je per mail! Oh ja, zorg
dat niemand je herkent met Bil.

Donker
Scène 6
Cees Coach zit in zijn kantoor te werken achter de pc.

Bil de Bokser
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Cees Coach:
Pompon (op):
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:

Nog meer geld binnen gekregen!
Moet je werken ben je vrij, Pompon maakt je helemaal blij. Hallo Cees.
Wat kom jij doen?
Is er iets aan de hand, lees het in de krant. Mag ik de krant voorlezen?
Je kunt niet eens lezen.
Gisteravond ben ik weer naar cursus lezen geweest. Ik kan het al heel
goed zei de juf.
Je weet soms niet eens wat je leest!
Ik moest zoveel mogelijk lezen. Zal ik jouw Horoscoop voorlezen?
Ik geloof niet in die flauwekul!
Wat is je sterrenbeeld? (gaat op tafel zitten)
(zucht) Schorpioen!
Schorpioen! Eens kijken. Er is een zware depressie op komst.

Pompon leest de teksten als een kind die net begint met lezen op. Cees ergert zich.
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:

Je leest het weerbericht!
Weerbericht? Er staat Horoscoop boven. U krijgt deze week te maken
met onstuimige momenten.
De kampioenschappen zijn gespeeld, dus ik krijg een rustige week.
Hoepel op met die onzin.

Pompon ziet de voorpagina daarop staat een foto van Bil met de tekst: Boks
kampioenschappen vooralsnog onbepaald.
Pompon:
Cees Coach:

Oh, wat een gekke meneer! Moet je kijken.
Ja, een heel idiote vent. Dag Pompo..! Wat?

Cees leest de krant verder!
Cees:
Pompon:
Audio 6:

Bokskampioenschappen vooralsnog onbepaald. Dit kan niet! Dit is
onmogelijk! Mijn geld! Wat is dit?
Wat is er aan de hand, wat staat er in de krant?
Voor het eerst in de Nederlandse boks geschiedenis is er een
rampzalige fout geconstateerd. De bokskampioenschappen zijn
vooralsnog onbepaald. Het bleek de organisatie dat zij een bokser
over het hoofd hebben gezien. Zijn naam luidt Bil de Bokser. De boks
top drie is voorlopig ongeldig verklaard! De vergeten bokser zal
vanavond tegen Walgelijke Walter strijden om de derde plaats in het
klassement. Mocht Bil de Bokser winnen dan zal hij de dag
daaropvolgend strijden tegen nummer 2 en mogelijk tegen nummer 1.
Tot zover dit extra nieuwsbericht.

We zien de vier boksers die het nieuws horen. Ze zijn verbaasd.
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:

Bil de Bokser

Dit kan niet, dit mag niet. Ik moet al mijn geld inleveren. We moeten
wat doen? Wat kan ik doen? Ik ga die Bil afmaken!
Cees gaat Bil de Bokser raken, en hem helemaal afma….Wat ga je
doen?
Afmaken! Ik bedoel uitschakelen. Ik ga hem zoeken en hem….euh
vergiftigen?
Met alcohol?
Met een overdosis slaapmiddelen! Hij zal zich verslapen voor de
wedstrijd.
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Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:

Jij bent zo ontzettend gemeen, jouw boksers blijven nummer 1.
En ook nummer 2 en 3. Ik ga hem in de stad zoeken.
Pak snel de slaap pillen, Pompon zou wel mee willen.
Hier heb ik de pillen. Neem die krant mee.
Spannend.

Scène 7
Het MacBoks restaurant. Een tafel met twee stoelen staan klaar. Het is duidelijk te zien dat
het op de MacDonals lijkt.
Audio 7:

Welkom bij het MacBoks Restaurant! Je kunt hier van alles proeven
en beleven. Heb je onze nieuwe MacBoks frikandel al eens geproefd?
Of wil je liever een Happy Meal, met deze maand 3 speciale boks
cadeaus.

Bil en Cheerie komen op. Cheerie heeft een Happy Meal voor Bil. Cheerie draagt een
donkere jas met zonnebril, onherkenbaar.
Cheerie:
Bil:
Cheerie:
Bil:
Cheerie

Voor de wedstrijd moet je goed eten Bil. Kom hier maar zitten.
Cadeautjes!
Dat vind je leuk hè?
Spelen.
Hier is je Happy Meal.

Bil verscheurt de verpakking en zoekt naar cadeautjes.
Bil:

Cadeautjes.

Bil haalt een aantal stickers van Walgelijke Walter uit het Happy Meal doosje.
Cheerie:
Bil:

Dat zijn stickers van Walgelijke Walter. Je gaat straks tegen hem
boksen. Je moet winnen!
Walter? Walgelijk.

Bil gooit de stickers weg. Hij pakt het volgende cadeau, een kleur plaat van Sia en Mees.
Cheerie:
Bil:

Dat is een kleurplaat van Sia & Mees. Als je van Walter wint moet je
morgen tegen hen spelen. Ze zijn met z’n tweeën dus goed opletten.
Sia? Mees?

Bil propt de kleurplaat in zijn mond en spuugt hem daarna uit.
Cheerie:
Bil:
Cheerie:

Wat doe je nou?
Siamees vies.
Dat kan je ook niet eten!
Bil pakt het derde cadeautje. Het is Rollie Rolschaats in een
speeldoosje.

Cheerie:

Dat is Rollie Rolschaats, een vriendin van me. Je kunt het opwinden.

Het poppetje van het speeldoosje lijkt sprekend op Rollie Rolschaats. Cheerie wint het
speeldoosje op. Het speelt, Bil is in een klap verliefd op Rollie.

Bil de Bokser
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Bil:
Cheerie:
Bil:
Cheerie:
Audio 8:

Mooi! (verlieft).
Mooi hè!
Rollie lief.
Ga maar spelen. Ik ga even plassen, ik ben zo terug!
Heb jij wel eens tienduizend ballen gezien in een ballenbak? En heb
je onze wipkip wel eens echte eieren zien leggen? Kom dan naar het
speelparadijs in MacBoks Restaurant.

Cees Coach en Pompon komen teleurgesteld binnen.
Scène 8
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Audio 9:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon (op):
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:

Niets gevonden! Niemand weet waar die bokser is!
Voor we het vergeten, wat wil jij eten?
Pompon! Daar zit ie.
Wie!
Bil de Bokser.
Echt waar?
Heb je onze MacBoks Milkshake al eens geproefd? We hebben nu 20
verschillende smaken. Probeer het eens en proef het zelf!
Haal een milkshake. Doe de slaappillen er in!
Okidokie! (af).
Het gaat me lukken! Het gaat me lukken.
Cees….aardbeien of banaan?
Wat doet dat er toe!
Misschien kan hij niet tegen aardbeien.
Nou en!
Of misschien wordt hij wel heel druk van banaan. Mijn nichtje had ook
zoiets….
We vergiftigen hem.
Zal ik dan maar vanille smaak doen?
Pompon!
Euh! Euh....Ik ben van streek, ik haal een milkshake.
Schiet op!

Cees gaat bij Bil zitten.
Cees Coach:
Bil:
Cees Coach:
Bil:
Cees Coach:
Pompon: (op)
Bil:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Bil:
Pompon:
Cees Coach:

Bil de Bokser

Jij moet Bil de Bokser zijn!
Hu?
Niet schrikken, ik ben heel aardig! Ben je hier alleen?
Coach (wijst naar toilet).
Ik heet Coach, Cees Coach!
Hallo leuke jongen! Ik ben Pompon. Hoe heet jij?
Bil!
Cees, dat is hem!
Schiet nou op!
Je hebt cadeautjes.
Rollie!
Het is een speeldoosje. Doe maar draaien aan het sleuteltje.
Pompon…alsjeblieft.
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Pompon draait aan het speeldoosje.
Bil:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Bil:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Bil:
Pompon:
Bil:
Cees Coach:
Bil:

Lief!
Lief he!
(Geïrriteerd) Pompon!
Ja?!
Hou op met die onzin.
Kijk nou hoe leuk hij het vindt.
Het is speelgoed voor meisjes!
Rollie lief!
Leuk hè!
Pompon! Geef hem die Milkshake.
Oh ja! Wil jij Rollie nog eens horen klinken, ga dan eerst deze
milkshake drinken. (gemeen) Bil!
Hu?
Dit is heel lekker.
Is dat?
(Gemeen) Ontzettend lekker Bil. Heel erg lekker.
(ziet zijn hamburger) Eten!

Bil gaat als een gek al het eten naar binnen proppen. Aan alle kanten valt het eten uit
zijn mond.
Pompon:
Bil:
Cees Coach:
Pompon:
Bil:
Pompon:
Bil:
Cees Coach:
Bil:
Cees Coach:

Hij wil niet!
Hmmmmmm!
Bil deze is speciaal voor jou gemaakt.
Doe maar zuigen aan het rietje!
Bil spelen (staat op).
Hij wil spelen.
Ballenbak!
Eerst drinken.
Bil spelen.
(woedend) Drinken zal je.

Bil gaat weer zitten.
Pompon:

Cees Coach: Vooruit!
Hier is je Milkshake.

Bil neemt er bang een slokje van. Hij vindt het vies.
Bil:
Pompon:
Bil:
Cees Coach:

Bleh! (stopt met drinken)
Toe nou.
Vies!
(stilte). Moet ik nog een keer boos worden?

Bil drinkt vlug de Milkshake op.
Cees Coach:
Bil:
Pompon:
Bil:

Zo, dat zit er in.
Hip! (boertje of iets dergelijks).
Was het lekker Bil? (veegt zijn mond af).
Bil raar!

Bil schiet recht op in zijn stoel zittend. Hij draait heen en weer en valt in diep slaap. Cheerie
komt op!
Bil de Bokser
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Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:

Wat gebeurt er? Hij gaat dood.
De pillen werken. Goed gedaan.
Ik zie geen bloed, Pompon deed het goed.
Kom op, weg wezen (Pompon en Cees af).

Scène 9
Cheerie:

Audio 10:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Bil! Bil! Wat is er gebeurd! Help! Help! Bil!
Kan iemand helpen? Help! Help! Niemand doet iets! Wat moet ik
doen? Help! Vloek!
De Vloek op
Nu al problemen? Afdeling klantenservice staat voor u klaar!
Help me! Cees was hier en nu doet Bil het niet meer.
Je hebt geluk. Het valt nog onder de garantieperiode. Eens kijken wat
er aan de hand is…..(tilt het hoofd van Bil op schrikt en laat het
vallen). Oh mijn god, hij is vergiftigd
Vergiftigd? Waarmee?
Geen idee. Mijn glazenbol zal antwoorden (kijken in glazenbol).

Scène 10
Het bureau van Cees! Walgelijk Walter is zijn spierballen aan het bewonderen.
Walgelijke Walter:
Pompon (op):
Cees Coach (op):
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Pompon:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Pompon:
Walgelijke Walter:

Bil de Bokser

Wow, my spierballen are very Big. I’am great.
Hallo Walter.
Walter...walgelijke jongen. Straks heb jij een makkie. De wedstrijd heb
jij nu al gewonnen.
For me is everything piece of cake.
Dat zeg ik, je wint weer. Het klassement blijft zoals het was.
I sla die Bil totally knock out.
Fout!
Wrong? What do you mean?
Jij gaat hoe dan ook winnen, maar zonder te zweten! Moet jij eens
raden waarom.
Welkom bij Cees zijn quiz! Weet jij waarom Walgelijke Walter
vanavond gaat winnen? Laten we dan nu met Cees zijn Quiz
beginnen.
Je hebt drie kansen. Raad eens waarom jij vanavond gaat winnen?
Because, I see er oogverblindend uit for Bil.
Hoe goed je het ook doet. Dit antwoord is niet goed!
(zucht) Nee!
What? I’ am a good looking bokser.
Geen gezeur! Je hebt nog twee kansen?
Wat can I win?
Je kunt deze tien Happy meal stickers van jezelf winnen.
Wow, stickers from me, myself and I. Great! I win always.
Tweede kans.
Oh, dear what moeilijk. I think…. I weet het zeker. You hebt Bil de
Bokser knock-out geslagen.
Ik weet niet hoe je het doet, maar dit antwoord is redelijk goed.
Yess. I win altijd with spelletjes.
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Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Pompon:

Bijna goed. Laatste kans.
Euh….euh. Let me think.
Kom op, kom op!
Tring. Ik maak je niet blij, je tijd is voorbij.

Cees Coach :
Walgelijke Walter:
Cees Coach:

Haha! Niemand die het raad!
I heb nothing gewonnen? (zijn wereld stort in).
Ik zag Bil toevallig in het MacBoks restaurant. Ik heb hem een
overdosis slaappillen gegeven. Hij is in diepe slaap. Hij kan niet komen
boksen. Wat vind je ervan?
I heb no price gewonnen?
Ach walgelijke vent. Hier heb jij je stickers.
I said you. I win always.

Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Scène 11

Bil ligt op de grond. De Vloek en Cheerie staan in de bol te kijken.
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Bil:
De Vloek:
Bil:
De Vloek:
Bil:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Slaap pillen!
Doe iets. De wedstrijd begint zo.
Kom Bil, wakker worden.
Wat geeft u hem te drinken?
Een tegengif!
Bil moe!
Goed zo Bil.
Bil slapen!
Wat is dit nou? Kom op! Wakker worden.
Bil moe!
Duivels. Hij blijft moe! Over datum?! De werking is gehalveerd!
Maar u garandeerde dat het goed zou komen.
Klachten kunnen alleen schriftelijk afgehandeld worden.
Nu gaat hij verliezen.
Hier heb ik een zalfje voor op zijn handschoenen!

De Vloek doet een poeder over de handschoenen van Bil!
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Wat is het?
Aanbid en afgunst zalf! Het werkt 1 uurtje.
Aanbid en afgunst zalf? Wat doet het?
Dit zalfje zal het gedrag van die Walgelijke bokser nog walgelijker
maken. Als Bil Walter raakt zal Walter niet zich zelf, maar alles en
iedereen geweldig vinden. Hij zal Bil aanbidden.

De Vloek geeft Cheerie de bokshandschoenen. De Vloek wijst naar haar wang, ze daagt
Cheerie uit om er op te staan met de handschoenen. Cheerie geeft voorzichtig een tikje. De
Vloek aanbid Cheerie.
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Oh! Geweldige Cheerleader, u bent zo ontzettend goed. Geweldig.
Blablabla.
Ik word hier bang van!
(staat op) Zo goed werkt het! Een tweede knal zal het
tegenovergestelde geven bij Walter, de afgunst!

De Vloek daagt Cheerie weer uit. Cheerie geeft een tikje op de Vloek haar andere wang.

Bil de Bokser
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De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Bil:
De Vloek:
Cheerie:
Bil:
De Vloek:

Jij! Stom huppelwicht ik ram je in elkaar!
(schrikt) Pardon?
E Viola! Ik heb je te pakken, je schrikt! Bil zal het in deze suffe
toestand niet makkelijk krijgen. Maar het rare gedrag van Walter, wat
veroorzaakt wordt door dat zalfje, zal Bil vreemd vinden. Bil zal zich
bedreigt voelen, waardoor hij weer alert wordt en alsnog de wedstrijd
wint. Het probleem lost zich door dit zalfje vanzelf op. Bil houdt niet
van fratsen, hè Bil? Bil!
(wordt suf wakker) Hu?
Kom op, hup hup je moet boksen!
Kom Bil.
Bil moe! (Bil en Cheerie af).
Klantenbinding heet zoiets! En dat zonder kooppunten!

Scène 12
Een Polygoon journaal klinkt. Walgelijke Walter staat te pronken tijdens het
Journaal in de boksring.
Audio 11:

Lied:

Vandaag is het zover, na een ongeldig verklaard boksklassement,
gaat u vandaag kijken naar een alles beslissend duel. Zal Bil de
Bokser in staat zijn de top 3 binnen te dringen en Walgelijke Walter
van zijn voetstuk te stoten? Deze spannende derby laat de
bokswereld nu al op zijn grondvesten schudden! Walgelijke Walter
staat voor u klaar! U kunt hem herkennen aan zijn atletisch gebouwde
lichaam, zijn charmante voorkomen en natuurlijk zijn onberispelijke
coiffure.
Walgelijke Walter
Walgelijke Walter that’s my name.
I like to be the greatest, I don’t have shame.
The greatest bokser, i wanna be.
My looks are good zoals jij wel see.
Walgelijke Walter that’s my name.
My hair looks great, everyday the same.

Walgelijke Walter:

Thank you thank you, my fans are gekomen! Take a seat!
So here i am. Wait a minute!

Hij pakt een kam en doet zijn haar macho naar achteren.
Walgelijke Walter:

My looks are good, het oog wil ook what! So what do you think?
I win. I am the greatest. I have a good body!
Look to my spierballen. Do you wanna feel? No? Everyone is afraid of
me. Bil is not here. He is bang for me. I zou a good cipier zijn! A real
gevangenbewaarder, after my bokscarriere i word
gevangenbewaarder. So where is Bil de Bokser? I lust hem rauw! I
think that Bil zich verslapen heeft hahaha!

Scène 13
Cees Coach en Pompon komen op!

Bil de Bokser
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Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Audio 12:

Las die wedstrijd maar af! Ik heb gehoord dat Bil de Bokser niet komt
opdagen.
Sta niet zo te gapen, Bil ligt lekker te slapen.
Dames en heren helaas, u bent voor niets gekomen.
U gebeurt hier geen fluit, u kunt daar weer uit!
Bil de Bokser is vandaag niet in staat een deuk in een pakje boter te
slaan.
Zojuist is dhr. Bil de Bokser gearriveerd!

Bil en Cheerie op.
Cees Coach:
Pompon:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Bil:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Pompon:
Bil:
Walgelijk Walter:

Wat! Hoe kan dit?
Cees ik snap het niet meer.
Die quiz klopt niet.
Heb jij die pillen wel in die milkshake gedaan?
Alles!
Wat doet hij dan hier!
Bil moe.
He is drunken?
Hij is nog suf. De pillen zitten nog in zijn bloed. Mooi. Je kunt hem zo
neer knallen, zijn we meteen van hem af.
De wedstrijd gaat beginnen, laat de beste bokser winnen. De eerste
ronde de eerste ronde!
Moe!
Come on!

Licht uit. De Dia presentatie. Na elke audio gaan 3 seconden de lichten aan en staan de
Boksers in verschillende posities als op een Dia. In het donker kan gebruikt gemaakt worden
van (zak) lampjes of Glow in de dark bokshandschoenen om het donker op te vullen.
Audio 13:

Walgelijke Walter staat in de verdedingshouding.
Bil de Bokser doet niets. Walter wil Bil raken. Walter wil knallen.
Oei mis. Weer mis. Spannend. Heel spannend
Wie zal de eerste klap ontvangen?
Wie gaat in de boksring hangen?

Licht aan: Dia 1
Bil staat er moe bij.
Walter staat tegen over hem.
Cees staat aan te moedigen.
Audio 14:

Pompon kijkt dom.
Cheerie bijt op haar nagels
Donker

Walgelijke Walter is goed op dreef.
Bil doet helemaal niets. Walter gaat zitten.
Op Bil de Bokser. Wat nu? Spannend! Kijk, kijk. Ja, ja!
Bil lijkt wel ontzettend moe. Walgelijke Walter slaat weer toe.

Licht aan: Dia 2
Bil ligt op de grond!
Walter zit boven op Bil en wil op zijn
gezicht knallen.
Cees heeft Pompon in zijn armen.
Bil de Bokser

Pompon in Cees zijn armen met een
oranje pet op.
Cheerie is bang.
Donker
17

Audio 15:

Bil de Bokser wordt opeens ontzettend boos.
Hij duwt Walter weg. Ze krabbelen op. Bil wil aanvallen.
Een linkse. Een rechtse. Ja, ja. Raak raak.
Bil raakt Walter in zijn maag. Walter krijgt de nederlaag.

Licht aan: Dia 3
Bil duwt de handschoen in de maag van
Walter
Walter staat krom met opgeblazen
wangen.
Cees kijkt woedend.
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cees + Bil:
Cheerie:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Bil:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cheerie:

Pompon staat een boekje “mijn eerste
woordjes” op zijn kop te lezen.
Cheerie staat met de armen omhoog.
De scène gaat verder

Auw!
Walter!
What a nice guy. Hi!
?
(verrukt) Het poedertje werkt!
You are great! Very great! (gaat op de hurken voor Bil) You have
mooie haren! Wat for Shampoo gebruik you?
Sta op, sla zijn tanden uit zijn bek.
Peace man! I don’t sla this man. He is great, geweldig! He have
beautiful tanden (staat weer op). What kind of tandpasta gebruik you?
Gek!
Sla die aap neer!
He is a great man! Why zal i him slaan? I sla nobody neer.
Bil sla hem neer.

Donker
Audio 16:

Walgelijk Walter vertoont vreemd gedrag.
Bil de bokser lijkt de sterkste. Bil zweet.
Hij wil slaan. Komt ie. Komt ie. Ja hoor. Al weer. Raak!
Walter gaat dit spel verliezen. Hij pakt straks ook zijn biezen.

Licht aan: Dia 4
Bil duwt de handschoen op het gezicht
van Walter.
Walter kijkt scheel.
Cees kijkt woedend.
Walgelijk Walter:

Cees Coach:
Bil:
Walgelijke Walter:

Pompon staat haar haren te draaien.
Cheerie staat met haar handen in de
lucht.
De scène gaat verder.

Whoaa! What was that for a zacht tikje? You bokst like a girl. (richt op
publiek) Ladies en gentleman, my excuus for this bokser. I don’t geloof
my ogen. What a stupid publiek looks to me! Yo! Stupid public listen,
this bokser is a not a man but a girly boy! Whoeiwe whoeiwe! So
where was i? Come on girly monkey, hit me. Boks like a real man. I
hak you in Mootjes!
Goed zo Walgelijke vent, zo ken ik je weer.
Boksen. (Bil wil boksen maar mist!)
Toedeloedie! Watje! You can niet boksen! You are a watje!
Waaah!

De boksers staan als oermannen tegenover elkaar.
Bil de Bokser
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Bil:
Audio 17:

(schrikt en valt aan) Waaah!
Walgelijke Walter is kwader dan ooit.
Bil de Bokser schrikt. Walter is knalrood. Hij wil slaan.
Valt aan. Haalt uit. Raak. Nog eens. Oei. Ja
Wat gaat er nu weer gebeuren? Wie ziet straks weer alle kleuren? Bil
de Bokser laat het hier niet bij.
Ook hij wordt kwader dan kwaad Bil wordt woest. Hij wil uithalen.
Komt ie. Komt ie. Ja, ja. Ja, Komt ie de Knal
Wie gaat deze wedstrijd winnen? Wie gaat de derde plek nu innen?

Licht aan: Dia 5
Bil staat met zijn rechterhand vooruit.
Walter hangt in de ringen.
Cees met zijn handen in zijn haar.
Pompon hangt een aureool met

Bil de Bokser

sterretjes boven Walter zijn hoofd!
Cheerie staat verbaasd.
De scène gaat verder.
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Walgelijke Walter:
Bil:
Pompon:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Pompon:
Walgelijke Walter:
Pompon:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:

What een nice Bokser are you.
Whoaaa!!! Hu?
Poef, paf pief! Walter vindt Bil lief!
Wat heb je toch? Sta op man!
Yo! (Pompon) Hey! What a nice girl are you. I see in you ogen dat jij
very slim bent.
Oh! Hoor je dat Cees!
You are heel slim and so special with die beautiful froezels.
Oh, Walter toch!
Knal die aap neer!
The greatest bokser ever is Bil de Bokser, he is great!

Walter staat op en gaat op de grond liggen de schoenen van Bil zoenen!
Pompon:
Walgelijke Walter:
Audio 18:
Cees Coach:
Bil:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Auido 19:
Pompon:
Cees Coach:
Cheerie:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:

Walter! Ga nog eens door over …dat ik zo slim ben!
May i have a handtekening van you! (Bil)
Walgelijke Walter lijkt de handdoek in de ring te gooien. Gaat Bil de
Bokser winnen? 10, 9, 8, …
Kom op sla hem neer!
Walter knettergek!
Boks door.
Peace man! Bil is the greatest bokser ever. What a nice people are
you! (publiek)
3, 2, 1, een half, een kwart. De winnaar van deze voortreffelijke
wedstrijd is Bil de Bokser!
De wedstrijd is klaar, Walter is de sigaar.
(boos) Pompon, doe normaal! Ik verdien nu geen rooie cent.
Yes! Gewonnen!
Congratulations Bil. Great!
Haar stem komt me bekend voor.

Cheerie haast zich weg.
Pompon:
Bil:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Walgelijke Walter:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Bil:
Cees Coach:

Wie was dat dan?
Walter raar!
Bil is de champion, Bil is de champion. (van “We are the champion”).
Schei uit, je ligt uit de top drie. Je hebt mijn geld verknald. Nu moeten
Sia en Mees tegen die aap spelen.
So what! Life is great! Everything is great. I word cipier. A real
gevangen bewaarder, in the gevangenis are very nice people (af).
He! Kom terug!
Wat een lummel, Walter de pummel!
Door dat stuk ongedierte ben ik Walter kwijt.
Gaat Bil morgen weer winnen?
Ik dacht het niet! Ik maak hem af! Zijn coach is weg, we nemen hem
mee naar mij kantoor. Bil! Jij wil vast wel eens mijn kantoor zien.
Bil wil niet.
Help mee Pompon.

Pompon:
Bil:
Pompon:
Cees Coach:

Kom maar Bil. Dan mag je met een speeldoosje van Rollie Rolschaats
spelen.
Rollie lief!
Dat vind je leuk hé! (Bil loopt met Pompon mee!)
Het geluk is bij de domme.

Scène 14
Cheerie (op):
Audio 20:

Ze hebben Bil meegenomen! Nee hè! Hoe los ik dit nu weer op. Ik
moet de vloek roepen. Vloek!
De Vloek op

De vloek verschijnt met een schoonheidsmasker/crème op.
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Heb ik eindelijk een moment voor mezelf, hoor ik weer het gebrul van
een ontslagen Cheerleader!
Help me Vloek! Wat doet u?
Die 24- uurs economie laat zijn sporen achter. Nooit een vrije dag.
Rimpels! Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Het uiterlijk van een
eenzame vrouw moet tip top blijven.
Bil is weg!
Bil is weg? Slordigheid siert je niet dame.
Cees herkende mijn stem, ik ben gevlucht!
Het begint er op te lijken dat ik de hoofdrol sta te spelen. Eens kijken
waar Bil nou weer is.

De Vloek en Cheerie kijken in de glazenbol.
Scène 15
Bil, Cees en Pompon komen op in het kantoor van Cees.
Cees Coach:
Pompon:
Bil:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:

Omdat jij gewonnen hebt mag jij op mijn stoel zitten.
Lieve Bil neem hier maar plaats, ik pak het speeldoosje van Rollie
Rolschaats.
Rollie?
We gaan je eens lekker verwennen. Pompon gaat jou
voor lezen!
Oh! Mag ik voorlezen?
Jij moet voorlezen.
Cees vindt dat het moet, ik lees zo ontzettend goed.
Wat zal ik voor lezen? (geeft speeldoosje aan Bil)
Jij gaat uit dit gouden sprookjes boek (gouden gids) voor lezen. Het
sprookje heet: “Het grote ongedierte verhaal”. Het is een heel
spannend verhaal Bil. Eens kijken onder de o van ongedierte.
Wat is dat ongedierte?
Als je last van beesten hebt, waar je van af wilt. Ga dit maar lezen. Ik
moet even wat halen (af).
Luister Bil! Het sprookje heet: “De Verdelg Express” spannende naam
hé. Al 70 jaar specialist in ongedierte bestrijden. Bil! 70 jaar is heel
lang geleden! Hebt u last van kakkerlakken, wespen, ovenvisjes of
ander ongedierte bel dan “De Verdelg Express”. Spannend sprookje
hé?

Cees Coach komt op met een clico.
Pompon:

Mocht u last hebben van ratten of verwaande muizen die denken dat
ze één rat zijn ook dan kunt u “De Verdelg Express” bellen op nummer
070-1428427

Cees schrijft het nummer op!
Pompon:
Bil:
Cees Coach:
Bil:
Pompon:

Dat was het! Nog een sprookje Bil?
Ja!
Bil, nou mag ik wel even spelen met het speeldoosje! (pakt
speeldoos).
Rollie!
Het volgende sprookje heet: Onkruidbestrijders. Dat klinkt ook al zo
spannend.

Cees laat express per ongeluk het speeldoosje in de clico vallen.
Cees Coach:
Bil:
Cees Coach:
Bil:
Cees Coach:

Oeps!
Rollie! (Staat op heeft aandacht voor Speeldoos)
Ach, wat ververvelend nou, het speeldoosje is in de clico gevallen.
Rollie pijn!
Haal jij hem er uit Bil? Kom maar op de stoel staan.

Bil gaat op de stoel staan en kruipt in de Clico. Hij pakt het speeldoosje en komt met
de speeldoos weer naar boven uit de clico. Cees Coach pakt een doek uit zijn zak en houdt
het op de neus van Bil die onwel in elkaar zakt in de clico. Cees gooit de clico dicht en plakt
hem af met tape.
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:

Heeft u last van kleefkruid of guichelheil of varkensgras…wat een
moeilijke namen allemaal. Bel dan: “Het groene mannetje!” 0704862719 wij hebben 24 uur per dag dienst.
Pompon bel het nummer van “De Verdelg Express” het ligt op tafel.
Cees… wat is een guichelheil?
Pompon schiet op en bel “De Verdelg Express”
Misschien is een guichelheil een eng monster!
Pompon! Doe wat ik zeg.
Of een giftige plant.
Ik word niet goed van dat mens.

Donker
Scène 16
Cheerie en De Vloek kijken in de glazenbol
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Bil zit in de Clico!
Akelige man die Cees.
Doe iets.
(zucht)… ik zal het vuile werk weer moeten opknappen.
Alstublieft! Doe wat! Betover ze.
Vooruit dan maar weer. De klant is koning. “De Verdelg Express”
Scène 17

Het kantoor van Cees! Pompon is aan het lezen.
Pompon:
Cees Coach:

Het volgende sprookje heet: Ontsmettingsbedrijven.
Ik zal zelf wel bellen. 070-1428427
Audio 21:

Verdelg Express. Voor al uw ongedierte

De vloek komt op in een overal van een ongediertebestrijding.
De Vloek:
Cees Coach:
Pompon:
De Vloek:
Cees Coach:

De Vloek:
Cees Coach:
De Vloek:
Cees Coach:
De Vloek:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:
Pompon:
Cees Coach:

Goedendag, Verdelg Express staat voor u klaar.
He? Dat is snel!
Wie is dat?
De ongedierte bestrijding. Ik begreep dat u een spoedklus heeft.
Ja! Deze bak zit vol met ongedierte! Allemaal stinkende en vliegende
beesten. Niet meer openen want ze vliegen er zo weer uit. Het moet
vernietigd worden. U moet de clico onmiddellijk met inhoud
verbranden.
Verdelg Express draagt er zorg voor dat uw clico inclusief inhoud
binnen een uur in rook op gaat.
Fantastisch.
Ik maak u er op attent dat Spoedklussen een extra toeslag hebben van
250 euro.
Geen probleem! Alstublieft (geeft geld), direct in zijn geheel
verbranden.
Komt voor elkaar! Prettige dag! (af)
Cees! Bil is weg.
Die komt nooit meer terug, hij zat in de clico!
Wat jammer nou, ik was net zo leuk sprookjes aan het voor lezen.
De schoft!
Zal ik jou dan maar een sprookje voorlezen?
Als je dat maar laat.
Scène 18
Sia en Mees komen op!

Mees:
Sia:
Mees:
Cees:
Pompon:
Mees:
Sia:
Mees:
Cees:
Sia:
Mees:
Sia:
Pompon:
Cees Coach:
Mees:
Pompon:

Cees! Je moet naar mij luisteren.
Ons! Je moet naar ons luisteren.
Hou je erbuiten. Ik doe het woord.
Wat nou weer?
(realiseert zich) Bil zat in de clico?
We willen dubbel betaald worden, en niet meer enkel.
We zijn met z’n tweeën.
Houd je klep! Ik regel de zaken. Het achterstallige loon willen we
volgende week uitbetaald hebben.
Hoe vaak moet ik nog zeggen dat ik geen geld heb! Nu Walter
verloren heeft al helemaal niet.
Zie je nou wel, dat had ik toch gezegd.
Heb ik jou wat gevraagd?
Ik stond toevallig in de buurt en hoorde jullie gesprek.
Cees! Als ik me niet vergis, staat Bil bij de vuilnis!
Pompon!
Vuilnis?
Die mevrouw in dat pak, nam Bil mee in de vuilnisbak.

Sia:
Cees Coach:
Mees:
Cees Coach:
Mees:

We zagen net een vuilnisvrouw op de gang met een clico.
Bil zit in de clico. Hij wordt vernietigd door de Verdelg Express. Jullie
winnen morgen automatisch, dan kan ik jullie eindelijk betalen. Mondje
dicht hierover.
Op één voorwaarde. Wij krijgen dubbel betaald. Zo niet, dan vertel ik
iedereen dat jij Bil hebt laten vernietigen. Het is kiezen of delen.
Oké, oké.
Dat is dan geregeld.

Scène 19
Boksring. De Vloek en Bil op. Cheerie staat klaar. De Vloek praat tegen Cheerie.
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Bil:
De Vloek:

Bil:
Cheerie:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Cheerie:
De Vloek:
Bil:
De Vloek:
Bil:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Jongedame hier is Bil. (stilte). Op de een of andere manier blijft het
voor mensen moeilijk om iemand te bedanken. Ook als diegene
overuren voor je staat te draaien.
Dank u wel!
Vooruit maar weer. Voor de opdracht heb ik heb ruim 250 euro van
Cees gekregen, die trek ik van de rekening af. Je zult nog schrikken
wat ik maandelijks netto overhoud. Helemaal niets! Gelukkig gaan
volgend jaar de vervloekingkosten 6% omhoog. Dus denk goed na
voor je iemand vervloekt. De vraag is hoog. Iedereen vervloekt elkaar
tegenwoordig.
Mama!
Hou je erbuiten Bil. Geen gemama! Pas op! Laatst was er een opaatje
zijn zakdoek kwijt! Hij vervloekte meteen zijn dochter die hem
verzorgde. Van je familie moet je het maar hebben. En wie mocht de
boel weer opknappen? Ik wist niet dat er zoveel haat in een 80 jarige
zat. Knettergek hoe familie met elkaar om gaat. Dan ben ik toch blij dat
ik geen familie meer heb.
Bil koud!
Mijn familie gaat heel leuk met elkaar om ?
Wees er maar mee gezegend.
U houdt niet van familie?
Wat heb je er aan! Toen ik nog een klein vloekje was, waren mijn
ouders helemaal niet blij met mij. Als ik een “Echte Vloek” wilde
worden dan moest ik het allerslechtste uit mens halen. Alles en
iedereen moest onder de uitgesproken vloek leiden, ook al hadden ze
er helemaal niets met de vloek te maken. Maar ja, wat ik ook deed, ze
vonden dat ik te soft was om een “Echte Vloek” te worden. Ik hield te
veel rekening met niet vervloekte mensen. Op mijn 10e hebben ze me
uit huis gegooid. Ze schaamden zich voor mij, ze wilden niet zo’n
dochter. Familie wat heb je er aan. Nu zijn ze dood!
Wat vervelend!
Ik heb deze ketting van ze geërfd!
Mamma!
(boos) Bil! Ik ben in gesprek! Waar was ik gebleven? Nou ben ik het
kwijt! En dat is jouw schuld Bil.
Bil koud!
Wat sta je nou te ouwehoeren. “Bil koud”. Schaam je. Af!
Hij heeft het koud en wil aandacht!
Je moet zijn gedrag negeren. Ik krijg hem wel stil. Kijk maar eens goed
naar het kettinkje. Rustig! Goed zo.

De Vloek pakt de ketting met een steentje! Ze hangt het voor de ogen van Bil.

Ze wil Bil hypnotiseren.
Bil:
De Vloek:
Bil:
De Vloek:
Cheerie:
De Vloek:

Mooi!
Adem in, adem uit.
Bil draaierig.
En nu ga je slapen! Zoek maar ergens een slaapplek, op de bank van
de kleedkamer of zo.
Maar…. hij heeft het koud.
Ik zei: NEGEREN! Hij noemt me al mama! Ik heb je verkocht en ben je
moeder niet. We gaan nu weg. (Cheerie en Vloek af).

Audio 22:

Lied: Verdriet Bil

Bil:

Bil koud, Cees stout, Mama heen, Bil alleen, Bil niet van steen

Donker.
Pauze.
Scène 20
De Boksring een Polygoon Journaal klinkt
Audio 23:

Sia :
Mees:
Sia:
Mees:
Sia:
Mees:
Mees:
Sia:
Mees:
Sia:
Mees:
Sia:
Mees:
Sia:
Mees:
Sia:
Mees:
Sia:
Mees:

Na de uitmuntende overwinning van gisteren gaat Bil de Bokser
vandaag opnieuw strijden. Ditmaal tegen de onafscheidelijke tweeling
Sia en Mees. Zal het Bil de Bokser lukken wederom een overwinning
te behalen? Sia en Mees staan klaar in de boksring! U herkent deze
tweeling aan, twee gezichten, twee zielen en een lichaam.
En ik ben Sia,
En ik ben Mees,
We zitten samen,
In dit vlees.
We zijn boksers,
Boksers van Cees.
Ik ben Mees. Als je niet meer weet wie ik ben, kijk dan op mijn rug,
daar staat een 1 op. Ik ben de oudste.
Je kunt de oudste niet zijn.
In elk geval wel de wijste. Sia draagt een twee.
Geheel onterecht!
Ik was aan het woord! Zoals u ziet verschillen we nogal, Sia wil altijd
wat anders dan ik.
Een ding vinden we alle twee leuk. En dat is boksen! Boksen is voor
ons een teamsport.
(zucht) Waarom ik. Waarom zit ik aan haar vast!
De schrijver heeft het zo gewild. Het zal wel functioneel zijn.
Doe toch eens normaal.
Als ik alleen was. Dan was ik bloemen meisje geworden of euh…
sportverslaggeefster. Mees vindt er niets aan.
Wel ja! Je kunt niet eens een keus maken. Trouwens de mensen
willen dat helemaal niet weten. Ik zeg toch ook niet dat ik graag
dirigent had willen worden.
Dirigeren, wat is daar nou leuk aan?
Bloemetjes verkopen, dat is leuk! (meent ze niet)

Sia:

Kijk! Zo gaat het al jaren.

Hoe dit afloopt....!?

