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Auteur: Evert Roest
Rolverdeling: 3 open
Tijdsduur: 30 minuten
We bevinden ons in het werkpaleis van Sinterklaas. Decor: een achterwand met aan beide zijden 1 of 2
stopschotten, zodat aan beide kanten een in/uitgang ontstaat. Op het toneel verder veel cadeautjes etc.
Eventueel kan het decor natuurlijk worden verfraaid met vlaggetjes, tekeningen, etc.
Voor het gemak ben ik bij het schrijven uitgegaan van Zwarte Pieten. Het staat iedereen echter vrij om de
Pieten een andere kleur te geven en de tekst overeenkomstig te veranderen als men dat prettiger vindt.

Grote Piet: De baas van alle Pieten en eigenlijk wil hij dat wel een beetje weten. Maar hij is wel aardig, al
kan hij natuurlijk ook niet alles alleen. Af en toe heeft Grote Piet een goed idee, vooral als hij een probleem
moet oplossen. Vaak wordt hij daarbij geholpen door de andere Pieten, maar soms lopen die hem eigenlijk
meer voor de voeten...
Slimme Piet: Een aardige Piet, maar hij vindt zichzelf af en toe toch wel erg slim. Dat is nog niet zo heel erg,
maar als er dan een andere, ook slimme Piet ten tonele verschijnt, vindt hij dat niet erg leuk.
Pieterbaas: Ook een slimme Piet. Hij is dan misschien wel niet DE baas, maar wel EEN baas! Hij vindt
zichzelf net zo slim als Slimme Piet. Misschien zelfs nog wel een ietsiepietsie slimmer...
Korte inhoud: Grote Piet verheugt zich erg op het komende Sinterklaasfeest. Er zijn zowaar eens een keer
geen problemen, dus niets kan een geweldig mooi Sinterklaasfeest nog in de weg staan. Al gauw krijgt hij
echter te maken met een paar ruziënde Pieten. Want wie is er nou de slimste van de twee? Grote Piet denkt
dit op te lossen door een heuse Pietenquiz te organiseren. De kinderen zijn er nou toch al, dus hebben we
gelijk publiek. Maar of de gemoederen daarmee nou een beetje tot bedaren worden gebracht.....?
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Het toneel is leeg als Grote Piet opkomt, al is er wel het decor natuurlijk. Hij heeft het duidelijk naar zijn zin
en begroet de kinderen.
GP: Hallo daar, lieve kinderen! Hallo! Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. En zoveel. En allemaal grote
mensen. Ook al zoveel! Zijn er ook papa's en mama's in de zaal? Ja? Enne.... zijn er dan nog opa's en oma's?
Ja? Enne.... ooms en tantes? Ja? Enne, andere grote mensen? Ook nog? Mooi, mooi, mooi... (terwijl hij dit
zegt kijkt Grote Piet de zaal eens rond)
GP: En dit wordt een extra leuk Sinterklaasfeest en weten jullie waarom? Zal ik het vertellen? Ja? Nou, er is
helemaal niks misgegaan deze keer! De Wegwijspiet was niet verdwaald. Het paard van Sinterklaas is niet
weggelopen. Er is ruim voldoende snoepgoed. De staf en het boek zijn allebei niet zoek..... Haha! Horen
jullie dat? “De staf en het boek zijn allebei niet zoek.” Dat rijmt! Goed zeg, van mij.... (hij herhaalt het nog
een paar keer in een bepaald ritme, zodat het lijkt of hij een soort liedje zingt. Misschien doet hij er zelfs een
dansje bij of probeert hij de kinderen mee te laten doen) Als ik niet al Grote Piet was, kon ik altijd nog
Rijmpiet worden, waar of niet!
GP: Maar kinderen, ik ben hier natuurlijk niet alleen hè. Er zijn nog meer Pieten hier en die komen zo ook.
Ze hadden er eigenlijk al moeten zijn. Ik heb twee hele gezellige Pieten bij me, die altijd voor een leuk
feestje zorgen! (Op de achtergrond klinken stemmen van twee andere Pieten). Ah, ik geloof dat ik ze daar al
hoor. (De stemmen worden luider). Oh, zo gezellig, ik vind het altijd zó fijn om samen met mijn mede-Pieten
een heerlijk feestje op poten te zetten.....
Op dat ogenblik denderen Slimme Piet en Pieterbaas het podium op. Luidkeels ruziënd en duidelijk heel erg
boos op elkaar.
SP: ….. uit je nek te kletsen. Jij weet heel goed dat IK de slimste Piet ben!
PB: Als jij dan zo slim bent, hè, dan weet je dat je helemaal niet uit je nek kunt kletsen! Daar zit je mond
immers niet!
SP: Het maakt helemaal niet uit waar jouw mond zit! Daar komt toch alleen maar grote onzin uit!
PB: Oh ja, grote onzin?!
SP: Ja! Grote onzin, ja!
GP: Hola, hola, wat is dit voor een geschreeuw allemaal? Wat is hier aan de hand? Makkers, staakt uw wild
geraas!
De beide Pieten houden met grote tegenzin hun mond, maar zijn allebei nog duidelijk heel boos op elkaar. Ze
staan elk aan een kant van Grote Piet, met hun ruggen schuin naar elkaar, boze gezichten en hun armen
mokkend over elkaar, als twee ruziënde kleine kinderen..
GP: Wil iemand mij misschien even uitleggen wat hier aan de hand is?
Beide ruziemakers keren zich meteen weer naar elkaar toe en wijzen beschuldigend naar elkaar. Dat gebeurt
een aantal keren vlug achter elkaar, steeds totdat Grote Piet ingrijpt, waarna ze weer terugdraaien in de
basishouding, mokkend met de armen over elkaar. Ze komen ook steeds met precies dezelfde tekst!
SP + PB: (Draaien zich om en wijzen beschuldigend naar elkaar) Nou, Grote Piet, hij beweert.....
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GP: Stop! (beide Pietjes weer in de 'basishouding' van daarnet) Niet door elkaar, zo begrijp ik er niks van!
SP + PB: Ja maar hij.....
GP: Niet tegelijk!
SP + PB: Jamaar......
GP: Eh!!
Beide Pietjes draaien zich nu nog een keer naar elkaar toe, doen allebei hun mond open om nog iets te
zeggen, maar alleen de strenge blik en het waarschuwende vingertje van Grote Piet is genoeg om ook dit
laatste verzet te stoppen. Langzaam doen ze hun mond dicht en draaien zich niet meer helemaal van elkaar
af. Een paar tellen later proberen ze het nog een keer, maar met hetzelfde resultaat. De Pietjes zijn nog
steeds boos op elkaar, maar ze maken in elk geval geen ruzie meer. Als Grote Piet er na een paar seconden
pauze van overtuigd is, dat de Pietjes niet nog een keer door elkaar zullen gaan gillen, neemt hij het woord.
GP: Goed dan. Rust in de tent. Wil één, en ik zeg nadrukkelijk één van jullie tweeën misschien uitleggen wat
dit allemaal te betekenen heeft?
SP + PB: Nou, Grote Piet.....
GP: STOP! Welk woord aan 'één van jullie tweeën' begrepen jullie niet? Pieterbaas, vertel jij het me dan
maar.
PB: (als een klikspaan, blij dat HIJ het woord krijgt van Grote Piet) Nou, Grote Piet, het zit zo. Slimme Piet
hier beweert dat hij de aller-aller-aller-aller-aller-allerslimste Piet is die er bestaat. Maar dat is helemaal niet
waar!
SP: Natuurlijk is dat wel waar! Ik heet toch niet voor niks Slimme Piet?
GP: Rustig, rustig! Allebei! Goed, Pieterbaas, wie is volgens JOU dan de allerslimste Piet die er bestaat?
PB: Nou, eh, IK, natuurlijk!
SP: Jij? Laat me niet lachen! Waarom heet JIJ dan geen Slimme Piet? Nou!?
PB: Ik heet Pieterbaas en zo hebben ze me genoemd omdat ik een baas ben! Zo dan!
GP: Even voor de duidelijkheid, EEN baas hè... En niet DE baas. Want dat ben ik nog altijd. Nou ja.... een
beetje dan. Eigenlijk is Sinterklaas de baas. Soort van. Min of meer. Maar toch hè, maar toch!
SP: Waarom heet ú dan geen Pieterbaas?
GP: Nou..... eh..... omdat ik al Grote Piet heet hè, daarom! En nu houden we erover op. Net als jullie. Jullie
houden ook op. Met ruziemaken. Sinterklaas houdt helemaal niet van ruzie, dat weten jullie toch?
SP: Natuurlijk weet ik dat, ik ben immers Slimme Piet? Ik kom zelfs voor in een Sinterklaasliedje hè. Da's niet
voor niks!
PB: Oh ja? Welk Sinterklaasliedje dan?
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SP: Dat je dat niet weet, als je zo slim bent.....
GP: Dat is niet aardig van je, Slimme Piet. Als jij staat op te scheppen, dat je in een Sinterklaasliedje
voorkomt, moet je ook vertellen in wèlk Sinterklaasliedje dan.
SP: Simpel: “Op de hoge, hoge daken”
GP: Dat is wel een oud Sinterklaasliedje. Ik geloof niet dat dat nog heel vaak wordt gezongen, eerlijk gezegd.
SP: “Alles ziet die Slimme Piet, zich vergissen kan hij niet!” Ze zingen het zelfs twee keer, om er helemaal
zeker van te zijn!
PB: Nou, laat eens horen dan? (Slimme Piet zingt het couplet waar deze regels in voorkomen) Nou moe, als
dat alles is! Ze hebben het in Sinterklaasliedjes ook best vaak over Pieterbaas hoor.
SP: Ja, omdat het zo mooi rijmt op Sinterklaas. Maar dat is ook het enige!
GP: Ik heb het alweer in de gaten. Jullie gaan niet uit jezelf met deze ruzie ophouden, is het wel?
Grote Piet kijkt beide kemphanen om beurten streng aan, maar die schudden beide hun hoofd, ook om
beurten. Grote Piet kijkt een aantal malen heen en weer, maar elke Piet die hij aankijkt, kijkt slechts terug en
schudt zijn hoofd.
GP: Het houdt niet op, niet vanzelf! Nou, dan zal ik zelf maar voor een oplossing moeten zorgen nietwaar?
Nu volgt hetzelfde ritueel als daarnet, maar nu knikken de beide Pieten om beurten van ja.
GP: Nou, laat me eens even denken. Ik wil dat jullie stoppen met ruziemaken, want ruzie makende Pieten,
daar kun je niet de daken mee op. Bovendien krijg ik dat weer vragen van Sinterklaas en daar zit ik ook niet
op te wachten als ik eerlijk ben.....
Grote Piet loopt al denkend een rondje over het toneel, terwijl achter zijn rug de beide ruziemakers gekke
bekken naar elkaar trekken, tong uitsteken enz. Dat gaat even zo door.
GP: Ja! Ik denk dat ik het weet! Een geweldig idee, al zeg ik het zelf. Best slim, eigenlijk.....
PB: Laat me raden, u roept uzelf uit tot slimste Piet......
GP: Dat zou eigenlijk helemáál geen gekke oplossing zijn, Pieterbaas. Maar dan blijven jullie achter mijn rug
om herrie schoppen wie de op één na slimste Piet is en dat schiet niet op.
SP: Nou, ik ben benieuwd waar u mee komt.
Grote Piet denkt even diep na.
GP: Ik heb het!
SP: Wat heeft u, Grote Piet?
PB: Vertel het, gauw!
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GP: Om te zien wie van jullie tweeën nou werkelijk de slimste is, organiseren we een Pietenquiz.
SP + PB: Een Pietenquiz?
GP: Precies! En degene die die Pietenquiz wint, die is de Slimste Piet van allemaal.
SP: En wie stelt dan de vragen?
GP: Ik!
SP + PB: U???
GP: Ja, natuurlijk. Wie moet het anders doen?
PB: Maar gaat dat dan wel helemaal eerlijk?
SP: Ja, bent u niet partijdig of zo?
GP: (Probeert kalm te blijven, maar dat lukt steeds minder) Beste brave Pieten.... Wie van jullie tweeën het
slimst is, zal me eerlijk gezegd een grote banketstaaf wezen! Maar ik heb geen zin meer in dit gekrakeel de
hele tijd, dus we gaan een quiz houden en daarmee basta! En als jullie mij niet vertrouwen, dan vragen jullie
het maar aan Quizmasterpiet!
SP + PB: Quizmasterpiet??
SP: Die ken ik niet.
PB: Nog nooit van gehoord.
GP: Nee, inderdaad. En weten jullie hoe dat komt? OMDAT QUIZMASTERPIET HELEMAAL NIET BESTAAT!
Daarom!
PB: En wat doen we in de tussentijd met al die kinderen? Die zitten daar maar te kijken en te wachten tot
we nou eindelijk eens beginnen met het Sinterklaasfeest.
GP: De kinderen? Die zijn het publiek! Net als op tv. En de papa's en mama's en opa's en oma's en ooms en
tantes ook. En iedereen die ik nu nog niet heb opgenoemd ook. Allemaal publiek.
SP: Oh ja? Zitten die kinderen daarop te wachten dan?
GP: Die kinderen kunnen toch aanmoedigen? Dat kunnen jullie toch wel, kinderen? Hierzo, hoor eens even!
Nou, dan zetten we Pieterbaas aan deze kant (hij brengt Pieterbaas naar de ene kant van het podium) en
Slimme Piet aan de andere kant (hij brengt Slimme Piet naar de andere kant). Zo. En het publiek, dat deel ik
netjes in tweeën (hij trekt een denkbeeldige lijn, ongeveer in het midden, zodat er twee helften ontstaan).
GP: Nou, jullie zijn dan de fans van Pieterbaas. Jullie moedigen hem aan en als hij een punt maakt, juichen
jullie. En hier, de andere helft, jullie zijn voor Slimme Piet. Dus als Slimme Piet een goed antwoord geeft, is
het jullie beurt om te juichen. Duidelijk? Net als op tv, dat kennen jullie vast wel.
PB: Grote Piet, daar zit iemand precies in het midden. Voor wie is die dan?
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GP: Hè, wat, precies door de helft? Nou eh... die moet dan maar voor allebei juichen. Die heeft dan een
hoop lol en aan het einde van de quiz zit hij altijd bij de winnende partij. Simpel.
SP: Maar hoe gaan we dit dan doen, Grote Piet?
GP: Nou, ik stel jullie een aantal vragen en wie het goeie antwoord geeft krijgt een punt. (Grote Piet haalt
een knijptoeter en een fietsbel tevoorschijn) Nou, als jij het antwoord weet, Pieterbaas, dan knijp je in deze
toeter.....
SP: Dus dat is eigenlijk geen Pieterbaas maar Toeterbaas. Hahahahaha! (Slimme Piet loopt meteen naar 'zijn'
vak met supporters) Leuk grapje toch, kinderen? Daar zou ik eigenlijk al een punt voor moeten krijgen!
PB: Erg leuk grapje ja.....
SP: Nou, kunnen we gelijk even het aanmoedigen oefenen, kinderen. Daar gaan we, doen jullie mee? Slimme Piet! Slim-me Piet! Kom op, allemaal! Zo, dat klinkt goed zeg. Ja, er zitten er zelfs een paar in jouw vak
mee te zingen, Pieterbaas.
GP: En jij, Slimme Piet, als jij een antwoord weet, dan tingel je met deze fietsbel.
PB: Je hebt Pieten en fietsbellen, hahahahahaha! (ook Pieterbaas loopt nu naar zijn fans). Zullen wij ook
even het aanmoedigen oefenen, kinderen? Daar gaat-ie: Pie-ter-baas! Pie-ter-baas! Kijk, dat klinkt
tenminste!
GP: Als jullie nou allebei op je plaats gaan staan, dan kunnen we beginnen, oké?
Grote Piet haalt een stapel kaartjes tevoorschijn, met daarop de vragen. Hij gaat zich vanaf nu ook een
beetje gedragen als een echte quizmaster op tv. Lekker overdreven en een hoop show.
GP: Jaaaaaaa, beste kijkers in de zaal! Welkom bij de allereerste Grote Pietenquiz! Applaus!!! Ja, dankuwel.
Ennnnnnnn...... voordat we beginnen zal ik u even voorstellen aan de beide kandidaten. Aan de éne kant:
PIETERBAAS! Applaus! Zo, Pieterbaas, zenuwachtig?
PB: Nee hoor, makkie.
GP: Zeker weten?
PB: Ik maak 'm af.
GP: Eh, goed, eh, mooi, veel succes.. Ennnnnnnn aan de andere kant: SLIMME PIET! Applaus! Oké Slimme
Piet, nerveus?
SP: Nee hoor, appeltje eitje.
GP: Zeker weten?
SP: Ik vreet 'm op.
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GP: Oké, goed, nou, eh..... Ook veel succes! Nou, als de beide kandidaten er klaar voor zijn, dan volgt hier de
eerste vraag. Degene die het eerst belt of toetert mag antwoord geven. Nogmaals, veel succes allebei en
het publiek mag niks voorzeggen hè, hahaha. Goed, hier komt de eerste vraag: Wat is het nummer van de
Pakjesboot?
De vraag is amper gesteld of daar klinkt de bel van Slimme Piet. Pieterbaas is duidelijk nèt te laat met
toeteren en baalt daar zichtbaar van.
GP: Zeg het maar, Slimme Piet?
SP: 12!
GP: Dat is goed geantwoord!
SP: Yes! (Slimme Piet gaat hierop het eerste punt uitgebreid vieren met 'zijn' vak) We hebben een punt!!!
Nou, daar gaat-ie jongens, met zijn allen: Slim-me Piet! Slim-me Piet! Oléééé, olé olé oléééééééé!!!!!
GP: Ja, zo is het wel weer goed, Slimme Piet. Ga alsjeblieft weer terug naar je plaats, dan kunnen we verder
met de tweede vraag. Zijn jullie er klaar voor? 1-0 voor Slimme Piet. De tweede vraag: wat voor soort paard
is het paard van Sinterklaas?
Nu zijn de rollen omgedraaid: de toeter klinkt en nu staat slimme Piet te balen dat hij nèt te laat was.
GP: Pieterbaas, jij mag het zeggen?
PB: Een lief paard!
GP: Eh....... ja..... ja..... niet het antwoord dat ik zocht, maar het klopt wel ja.....
SP: Wat krijgen we nou? Het paard van Sinterklaas is een schimmel, dat weet u toch?
GP: Ja, dat is wel waar, maar het is ook een schat van een dier. Hartstikke lief paard! Dan kan ik dit toch niet
fout rekenen?
PB: Yes! Yes! Yes! (Ook Pieterbaas gaat eens flink met zijn vak feesten) Wij hebben ook een punt!
Jaaaaaaa!!!! PIE-TER-BAAS! PIE-TER-BAAS! HOI HOI HOI!
GP: Oké, Pieterbaas, als je zover bent..... Dankjewel. De stand is weer gelijk. Vraagje nummer drie: Maak
deze regel van dit Sinterklaasliedje af. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is........
Het duurt heel even voor beide Pieten reageren. Ze twijfelen duidelijk. Maar na een paar seconden klinkt
daar dan toch de bel van Slimme Piet.
GP: Slimme Piet, zeg het maar?
SP: Een standje.
GP: Eh, nee, dat is niet goed, Slimme Piet.... Dan mag Pieterbaas het nu zeggen.
PB: Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is DE ROE.
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GP: Dat is goed!
Pieterbaas gaat zijn punt weer uitgebreid vieren met zijn vak. Intussen laat Slimme Piet duidelijk zijn
ongenoegen blijken, al komt hij pas met zijn protest als Pieterbaas weer op zijn plaats staat.
SP: Nou, sorry hoor, maar dat doen we toch al jááááren niet meer, met die roe. En in de zak stoppen en zo.
Dat is al heel lang geleden hoor.
GP: Dat klopt wel, wat je daar zegt, maar ja, het gaat om de tekst van het liedje hè.
SP: Nou, ik vind het onzin!
PB: Er zijn wel meer liedjes waar onzin in staat. Zo ken ik een Sinterklaasliedje, waarin ze zingen dat Slimme
Piet zich niet kan vergissen....
SP: Het is gewoon een heel ouderwets liedje!
GP: (Peinzend) Ja, daar heb je een punt....
SP: YES! YES! We staan weer gelijk! (Ook dit 'punt' wordt weer uitbundig gevierd met het vak)
GP: Nou, als je weer naar je plaats wilt gaan, Slimme Piet, dan gaan we verder met vraag vier....
PB: Ik protesteer! Ik ben het er niet mee eens! Slimme Piet krijgt een punt en er was geeneens een vraag!
GP: Klopt, maar hij heeft wel gelijk. Dat met die roe, dat doen we al heel lang niet meer.
PB: Nou, ik vind het vals.
GP: Niet zeuren Pieterbaas. Goed, beste toeschouwers, de stand is gelijk, 2-2, en we gaan doorrrrrrr met
vraag vierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr......... Sinterklaas zet nooit zijn mijter af, dat is bekend. Maar hoe gaat
Sinterklaas dan onder de douche? (de fietsbel van Slimme Piet klinkt). Daarrrrr wordt aan de de deur
geklopt, eh, ik bedoel, daarrrrrr horen wij de bel van Slimme Piet. En het antwoord luidt?
SP: Sinterklaas gaat nooit onder de douche. Hij gaat in bad. Dan kan hij zijn mijter ophouden.
GP: Goed geantwoord!
Slimme Piet viert maar weer eens een feestje met zijn fans, dat mag weer even duren.
GP: Zo is het wel weer genoeg, Slimme Piet. We gaan door met vraag vijf alweer en de stand is 3-2 in het
voordeel van Slimme Piet. De vraag luidt: Hoe komt Sinterklaas aan zijn baard? (de toeter klinkt) Dat is de
toeter van Pieterbaas, dus je mag het zeggen?
PB: Door zich hééééél lang niet te scheren.
GP: Dat is........ GOED!
En alweer een feestje voor het vak van Pieterbaas, ook dat mag weer even duren. Als Pieterbaas weer op zijn
plek staat, gaat de quiz weer verder.

9
Evert Roest – De grote pietenquiz

GP: We zijn alweer bij vraag zes en het is vre-se-lijk spannend beste kijkers. De beide kandidaten geven
elkaar niks toe. 3-3 is de stand en hier is vraag zes: Wat is de schoenmaat van Joyce van Druten uit Geleen.
(de bel klinkt) Ah, daar hoor ik de bel, dat betekent dat Slimme Piet antwoord mag geven?
SP: 44!
PB: Wat? 44? Voor een meisje? Joyce van Druten uit Geleen is 8 jaar oud!
SP: Dat klopt, Joyce heeft eigenlijk een veel kleinere schoenmaat. Maar ze pakt elke keer als ze haar schoen
mag zetten stiekem de schoen van haar vader. Die heeft maat 44 en daar kan dus veel meer in!
GP: Dat is helemaal goed!!!!
En ook dit punt wordt weer gevierd met veel SLIM-ME-PIET en Olé voor het vak van de fans van Slimme Piet.
Als hij weer op zijn plek staat, gaat de quiz weer verder.
GP: Slimme Piet staat voor met 4-3 (Slimme Piet maakt even een triomfantelijk gebaar naar zijn vak in de
hoop dat daarop wordt gereageerd) en we hebben nog maar een paar vragen te gaan. Het is dus vre-se-lijk
spannend! Daar komt vraag zeven: Vroeger gingen Pieten door schoorstenen. Dat was heel simpel. Toen
kregen we centrale verwarming, dat werd al een stuk lastiger, maar we hadden speciale CV-Pieten. Maar nu,
wat is het allernieuwste type Piet? (de toeter klinkt) En Pieterbaas heeft getoeterd, dus die mag het
antwoord geven?
PB: De Zonnepanelen-Piet.
GP: De Zonnepanelen-Piet! Dat is goed!
En ja hoor, daar komt weer zo'n feestje voor het vak van Pieterbaas. Als dat is afgelopen, kan Slimme Piet
het toch niet laten even een vraag te stellen.
SP: Dat snap ik niet hè, van die zonnepanelen. Dat heeft toch niks met schoorstenen en zo te maken?
GP: Helemaal waar. Maar zonder die speciale Zonnepanelen-Pieten roetsjt Sinterklaas zo met paard en al
van het dak af als er zonnepanelen liggen. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben! Goed, de volgende
vraag en dat is vraag acht en de stand is gelijk: 4-4! Oh wat is dat spannend, ik kan er bijna niet meer
tegen....
Grote Piet laat zich even een paar seconden gaan alsof hij bezwijkt onder de spanning, maar ziet dan de
beide Pieten verbaasd naar hem kijken en hij vermant zich en stapt terug in zijn rol als quizmaster.

******* Einde Zichtversie ******
De quiz gaat verder en komt tot een goed einde. Het volledige script heeft nog 2 extra pagina’s.
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