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Rollen: 
 
3 vrienden:  Kledingstijl: Basic 
Isabel (Lylis Lacomble)   
 Lief/schattig/beïnvloedbaar/naïef/onzeker/verliefd 
     Kledingstijl verandert van basic naar groepje v. 5 stijl 
en weer terug. 
Jasmijn (Belle Melsert)    Positief/vrolijk/bezorgd/zorgzaam/eigen 
mening 
Abel (Stijn Nering Bögel)   Niet agressief/vrolijk/zorgzaam/volwassen/verstandig 
 
Groepje van 5:  Kledingstijl: Trainingsbroeken/petjes 
Douwe (Tom Tukker)    Zelfverzekerd/onrust 
stoker/nonchalant/gemeen/arrogant/leider 
Menno (Björgen van Essen)   Nonchalant/zelfverzekerd/onrust 
stoker/gemeen 
Mo (Mo Al Sadi)    Nonchalant/zelfverzekerd/onrust 
stoker/gemeen 
Anita (Iris Kortink)   Zelfverzekerd/nonchalant/onrust stoker/arrogant 
Kelly (Kim Limmen)   Arrogant/gemeen/onrust 
stoker/nonchalant/zelfverzekerd 
     Kledingstijl: overdreven, korte rokjes/topjes 
 
Overige rollen: 
Egbert (Edwin Kok) Computerfreak/eenzaam/gaat op in 

computerspel/continue in bezit van computerspelletje 
Guido (gym)leraar (Merlijn Berdenis van Berlekom) 
Fanatiek/eerlijk/aardig/zorgzaam/oplettend 
Politie (Nadine Linn & Lex Willems)  Autoritair/duidelijk 
Drugsdealer (Joris Bastian)  Stil/gangster/donkere regenjas 
Klas/voorbijgangers    Basic gekleed/rustig 
 Saar (Annabel van Heesbeen)    
 Marieke (Nadine Linn) 
 Maartje (Anne van den Boomen) 
 Daan (Lex Willems) 
 Floris (Joris Bastian) 
  
    

 
 



Voor dat het stuk is begonnen. Begin scène 1 
 

In deze hele scène wordt niet gepraat. 
 
Gymles:  
Iedereen is aanwezig op het podium behalve Isabel, Jasmijn, Abel en Egbert. Aanwezige 
lopen/sporten door elkaar heen. 
 

Het stuk begint. Einde scène 1 
 

In deze hele scène vindt geen dialoog plaats, alleen aanwijzingen van Guido. 
 
Gymles:  
Isabel, Jasmijn en Abel komen oplopen. Iedereen rent door elkaar, net als bij tikkertje. 
Guido richt zijn aandacht vooral op Anita, Mo en Menno. 
 
Als Guido zijn aandacht op Douwe richt verplaatst iedereen zich naar achter. Als Guido 
drie keer kort op zijn fluitje blaast staat iedereen in de freeze, behalve Isabel en Douwe. 
Isabel en Douwe bosten tegen elkaar opbotsen op. Isabel valt op de grond, Douwe helpt 
haar overeind.  
 
Belle begint te rennen en tikt Douwe, die er meteen vandoor gaat. De rest rent er ook 
vandoor, Isabel blijft nog even verbaasd achter. 
 
Guido roept dat de les is afgelopen, iedereen loopt af. 
 

Verbindingsstuk. Scène 2 
 

Terwijl iedereen naar een kant afloopt komt aan de andere kant Egbert op. Hij neemt zijn 
eigen stoel mee en een computerspel. Hij gaat in het midden van het podium zitten. Alles 
is donker, alleen hij zit in de spotlights. Terwijl Egbert zijn monoloog speelt zetten de 
andere de rekwisieten neer om vervolgens vast in de opstelling van het domeinuur te 
gaan staan/zitten. De rekwisieten zijn stoelen/tafels/krukken/computer/boek. 
 
Egbert verteld tegen zijn computerspel waarom hij niet mee kon doen aan de gymles. 
Ook verteld hij dat hij net een nieuw computerspel heeft. 
 

Domeinuur. Scène 3 
Deel 1: 

Situatie: 
 
Aan een tafel zitten Isabel, Jasmijn en Abel. 
Op een andere tafel staan twee computers. Hierachter zitten Mo en Menno spelletjes te 
spelen. Douwe, Kelly en Anita hangen rond de computertafel. 
Guido loopt rond in het domein.  
Aan een andere tafel zitten Saar, Marieke en Floris rustig te werken. Daan en Maartje 
komen later aangelopen. 
Als Egbert klaar is met zijn monoloog begint Guido scène 3. Egbert pakt dan zijn kruk en 
gaat een beetje achteraan in het domein zijn computerspel doen. 
Wat er gebeurt word in de spotlights gezet. De rest is dan donkerder. 
Wat er gebeurt: 
 
Guido loopt naar de computer tafel.  
 
Guido: Jongens toch, jullie weten toch dat spelletjes ten strengste verboden zijn in het 
domein!  
 



Menno: Hallo!! We proberen gewoon een beetje gezelligheid in het domein te brengen, 
ik bedoel: wij zijn wel de sfeermakers hier. 
 
 Mo: Ja, Guido, lang leven de lol!! 
 
Guido: Niks lol, werken hier! Anders blok ik gewoon jullie account. Het is aan jullie, maar 
ik zou dat spelletje uitzetten.  
 
Menno: Omdat jij het bent, honneponnetje.  
 
Menno slaat Guido op zijn kont als Guido wegloopt. Guido draait zich vervolgens weer om 
naar Menno. 
 
Guido: Dankjewel, schatje.. 

 
Mo: Iel!!  
 
Guido loopt weg. 
 
Menno: Is hij weg? 
 
Mo: Yep, ga maar weer verder. 
 
Menno: Mooi, ik was gewoon al bij vierhonderd punten, weetje? 
 
Kelly: Zo jongens, sjans met Guido? 
 
Anita: Ja, jongens jammer, betrapt. We konden jullie gesprek makkelijk volgen. 
 
Kelly: Jullie mogen wel wat voorzichtiger zijn hoor. Straks hoort zijn vrouw het, en dan 
ben je de klos. 
 
Menno: Ach, mijn honneponnetje zou mij nooit verraden. 
 
Mo: Nee, precies, en onze trio-tjes … 
 
Anita: Ah, bah, dat meen je niet.. 
 
Kelly: Nou, ik vind het wel schattig hoor.. 
 
Kelly slaat een arm om Mo heen. Guido loopt een beetje rond terwijl Isabel, Jasmijn en 
Abel hun vakantie bespreken.  
 
Jasmijn: Ja, het was echt, echt super leuk bij je oma in Frankrijk. 
 
Abel: Voor mijn oma is het ook alleen maar leuk en verder is zon huisje gewoon heel 
chill.  
 
Isabel: Ja, het is altijd leuk me z’n drieën op vakantie. 
 
Jasmijn: Mijn oom belde gister trouwens. We kunnen volgende vakantie naar Friesland, 
en daar gaan zeilen op zijn zeilboot. 
 
Isabel: Super leuk! Met vrienden op pad is altijd leuk.  
 
Abel springt enthousiast op. 
 



Abel: Ja!! Dan kunnen we gaan zeilen, vissen, vis bakken.. (hij zakt weer neer) Ik kan 
alleen niet zeilen. 
 
Jasmijn: Dat is geen probleem hoor, wij leren het je wel. 
 
Isabel: Ja, dat komt wel goed. Ik ga even papier pakken, dan kunnen we vast gaan 
plannen. 
 
Jasmijn: Tot zo. 
 
Isabel staat op en loopt weg van haar vrienden. Douwe ziet dit en loopt naar Isabel toe. 
Ze komen elkaar tegen in het midden van het podium. 
 
Douwe: Heey pop. Sorry, dat ik je omstoten bij gym, gaat het alweer een beetje?  
 
Isabel: Ja hoor, het viel wel mee. 
 
Douwe: Ow, wat jammer. Nu kan ik het niet goedmaken. 
 
Isabel: Nou, nu bij nader inzien doet het eigenlijk nog wel een beetje pijn.  
 
Douwe: Nou, wij gaan straks in de pauze even naar de Supermarkt. Ga je mee dan? 
Dan kan ik je meteen trakteren. 
 
Isabel: Oké, prima, ik zoek jullie wel op het schoolplein. 
 
Douwe en Isabel lopen weg, Isabel loopt zogenaamd naar haar kluisje, Douwe loopt naar 
zijn vrienden terug. Guido loopt rond in het domein. Hij is aan het surveilleren. De 
spotlights verplaatsen naar het groepje met de drie werkende leerlingen.  
 

Deel 2: 
 
Saar: Ik word echt gek van al die vaste groepjes in het domein. Het lijkt wel elk jaar 
erger te worden. 
 
Marieke: Ja, ze lijken wel aan elkaar vastgeplakt. Zij bijvoorbeeld (wijzend naar Isabel, 
Jasmijn en Abel) met z’n drieën. Ze doen echt altijd alles met z’n drieën. 
 
Floris: Ach, wat boeit het nou jongens. Dat maakt toch niks uit. Ik zou toch niet bij hun 
willen horen. (Hij wijst naar het rokende groepje) 
 
Daan en Maartje komen oplopen en gaan bij Saar, Marieke en Floris zitten. 
 
Maartje: Heey jongens. Snappen jullie iets van Nederlands? Wij komen er niet uit. Het 
gaat over die stellingen. 
 
Saar: Volgens mij moest je informatie op gaan zoeken over die stellingen op het 
internet. (doet alsof ze het zeker weet) 
 
Daan: Ow, wij dachten precies het tegenovergestelde. Wacht, we vragen het wel even 
aan Guido. 
 
Daan steekt zijn vinger op. Guido ziet dit meteen en loopt naar de vijf toe. Guido komt 
aan, pakt een stoel en gaat erbij zitten. 
 
Guido: Ja, zeg het maar, wat wilde jullie vragen? 
 



Daan: Wij begrijpen niet wat de bedoeling is van de Nederlands opdracht voor volgende 
week. 
 
Guido: Nou, het is de bedoeling dat jullie dus gaan discussiëren over pesten en gezond 
eten aan de hand van die stellingen. Wat was die eerste stelling ook al weer? Dan geef ik 
even een voorbeeld. 
 
Marieke: Wacht ik heb ze hier. (pakt een blaadje uit haar map/boek) De eerste stelling 
is: Het aanbod van het eten in de kantine moet gezonder.  
 
Guido: Nou, daar kan ik wel een goed voorbeeld bij bedenken. (Guido gaat zitten) Je 
hebt bij een stelling twee mogelijke meningen: je bent voor of tegen. Als ik zeg, ik ben 
voor, dan moet ik daar een argument bij bedenken. Een goed argument zou zijn: De 
drempel om gezond te gaan eten is lager. Ennuh, Maartje, geef jij eens een argument. 
 
Maartje: Nouw, ehh, ik ben tegen, want ik hou van snoep en heb geen zin om elke 
pauze naar de Supermarkt te moeten 
 
Guido: nou dat kun dus eigenlijk niet als argument, want …….. 
 
De bel gaat. Iedereen pakt zijn spullen, het is pauze. Terwijl iedereen afloopt neemt 
iedereen wat rekwisieten mee.  
 

Verbindingsstuk. Scène 4 
 

Egbert die tijdens het domeinuur rustig op een krukje zijn spel heeft zitten doen blijft 
achter. Egbert verteld hoe ver hij al is met zijn computerspel terwijl hij tevens verteld dat 
de andere leerlingen naar buiten zijn. Hij spreekt in de we-persoon. Hij vergelijkt zichzelf 
met de figuur in het computerspel. 
 
Guido staat op en loopt naar Egbert om te zeggen dat hij niet in het domein mag zitten in 
de pauze. Egbert staat uiteindelijk op en loopt weg. 

 
Pauze. Scène 5 

 
Tijdens de gehele pauzescène wordt er door de voorbijlopende leerlingen afkeurend naar 
het rokende groepje gekeken. Als Douwe, Menno, Mo, Anita en Kelly op komen lopen 
loopt Egbert af. Douwe, Menno, Mo, Anita en Kelly staan te roken. Jasmijn en Abel lopen 
van links op,  Isabel komt van rechts op..  
 
Jasmijn: Heey. Ga jij ook mee naar de kantine? Abel en ik gaan even een broodje 
gezond kopen. 
 
Isabel: Nou weetje, ehm eigenlijk moet ik nog even iets, zeg maar, ehm doen. 
 
Abel: Oké? Nou dan zien we je zo meteen wel.  
 
Isabel steekt even haar hand op en loopt aan de linkerkant af.  Jasmijn en Abel lopen 
verder en gaan rechts af.  
Kelly hangt om Mo heen. 
 
Kelly: Hahahaha oooo Mo wat ben je toch grappig hahahaha. 
 
Mo: Ehm…ja… heeft er nog iemand een sigaret? 
 
Kelly hangt nog steeds om Mo heen. 
 



Anita: Pff ben je te arm om ze zelf te kopen ofzo? 
 
Kelly loopt even  naar Anita toe en blijft een beetje in het midden staan. 
 
Kelly: Niet zo gemeen tegen mijn kleine Mo’tje! 
 
Mo: Nee ze zijn… 
 
Egbert komt langs gerend. Douwe en Mo laten hem bijna struikelen. 
 
Egbert: Hallo jongens! Moet je dit zien! Een geweldig nieuw spelletje voor mijn game 
boy! Ik heb de hele nacht niet geslapen ik ben al op level 20! Kijk moet je dit zien, als je 
hierop drukt dan vliegt hij en als je dan hierop drukt lijkt het net alsof hij in de lucht 
loopt! Maar als je dan…. 
  
Kelly: ehm,, ielheid! 
 
Menno: huh? Vet! 
 
Anita: Menno doe normaal! (trekt menno bij Egbert weg). Zo, jij daar, wil je even gaan 
wieberen? Ga een leven zoeken of zoiets, maar val ons niet meer lastig oké! 
 
Egbert: Maar ik heb nog niet alles laten zien, kijk als ik hierop klik dan gaat er een 
rugzak open en dan kun je hiermee kiezen wat je eruit wilt halen en als je dan …(wordt 
onderbroken door Menno) 
 
Menno: HALLO! Heb je haar niet gehoord, ga weg! We willen niet naar jou stomme 
spelletje kijken. Ga even een eind lopen ofzo, en kom vooral niet meer terug. 
 
Kelly: Ja inderdaad, types als jij hebben we hier echt niet nodig. 
 
Egbert: Okee hé! Dag matties! Zie jullie later nog wel hè. 
 
Egbert loopt af. Isabel komt aan de andere kant op en gaat bij Douwe staan. Samen 
staan ze een beetje appart. 
 
Mo: Oké…??  
 
Kelly: Rare snuiter die jongen, ik hoop dat zijn hersenen flink aangetast worden door dat 
stomme spelletje. 
 
Anita: Die zijn denk ik al flink beschadigd, arme jongen. (sarcastisch) 
 
Mo: Ja, heeft er nou nog iemand een sigaret! 
 
Menno: Douwe heeft vast nog wel een sigaret voor je. (hij ziet Isabel staan) Wie is zijn 
nu weer? 
 
Anita: Dat is Isabel (afkeurend). 
 
Mo loopt naar Douwe toe. 
 
Mo: Heb je een sigaret voor me? 
 
Douwe: Ja ik heb er wel een voor je.  
 



Douwe laat Isabel los en zoekt een sigaret voor Mo. Kelly wil er ook een dus Douwe loopt 
weg naar Kelly en Anita. Douwe, Anita  en Kelly praten niet, maar doen alsof. Mo en 
Menno kijken elkaar aan en knikken gniffelend, ze lopen naar Isabel toe en gaan allebei 
aan een andere kant van haar staan en slaan een arm om haar heen.  
 
Menno: Hé schatje, luister mocht het nou mislopen met Douwe, nou dan weet je me te 
vinden hè. 
 
Mo: Nou je kan ook altijd bij mij bij terecht hoor poppedeintje. 
 
Isabel weet niet echt hoe ze moet reageren en zegt niets. Douwe komt terug gelopen en 
stuurt Mo en Menno weg.  
 
Douwe: Jongens doe normaal, jullie hebben Kelly toch!  
 
Mo en Menno kijken elkaar aan en dan naar Kelly en zuchten, Kelly zwaait even naar de 
2. Mo en Menno lopen naar Anita en Kelly toe. 
 
Douwe: Pff let maar niet op die idioten hoor. Ze zijn ze altijd.. 
 
Douwe slaat een arm om Isabel heen. Jasmijn en Abel komen opgelopen en gaan in een 
hoek van het podium staan, doen alsof ze praten.  Isabel ziet Jasmijn en Abel, maar zij 
Isabel nog niet. 
 
Isabel: Even naar mijn vrienden toe, hoor. 
 
Ze loopt richting  haar vrienden. Als ze voorbij Kelly loopt word ze door haar 
tegengehouden.  
 
Kelly: HoHo, wacht eens even.. Dat jouw vrienden? Zoooo niet waar… (vol 
verafschuwing) 
 
Isabel: Ja, maar… 
 
Kelly: Ssst.. Niet waar! 
 
Menno: Ja inderdaad, je hebt ons nu toch? En je gaat dus ook mee met ons naar het 
schoolfeest over twee weken. 
 
Douwe: Ja, natuurlijk gaat ze dat, toch. (op waarschuwende toon) 
 
Isabel: Okee, natuurlijk, met jouw ga ik wel mee. (kijkt verliefd naar Douwe) 
 
Mo: Jongens, gaan jullie mee sigaretten kopen? Want die van mij zijn op.  
Ze lopen met z’n zessen af. Abel en Jasmijn merken Isabel op als ze net weg loopt. 
 
Abel: Waar gaat zij nu heen, met hun? En zie ik haar nu echt roken? 
 
Jasmijn: Ja. (teleurgesteld) Dat zag je, jammer genoeg, goed. Kom, laten we naar de 
les gaan. 
 

Verbindingsstuk. Scène 6 
 
Egbert komt opgelopen met zijn computer spel. Hij verteld tegen zijn computer dat hij er 
2 weken over gedaan heeft om in level 40 te komen. Hij verteld ook dat hij ontzettend 
zin heeft in het schoolfeest vanavond. Hij wil toch wel even zijn dansmoves 
demonstreren dus legt zijn computerspel even weg. Egbert laat wat idiote danspasjes 



zien. Daarna pakt hij zijn computerspel weer. Hij komt er achter dat hij niet op het pauze 
knopje heeft gedrukt. Hij moet weer opnieuw bij level 1 beginnen, dus gaat toch maar 
niet naar het schoolfeest. Zijn computer is immers belangrijker. 
 

2 vrienden staan te praten. Scène 7 
 
Als Egbert afloopt komen Abel en Jasmijn komen opslenteren. Ook lopen  er nog  een 
paar andere het leerlingen toneel op. Abel en Jasmijn gaan op een bankje zitten en 
zetten hun tassen naast zich neer. Alle andere leerlingen gaan van het toneel af, alleen 
Abel en Jasmijn zijn nog over. Ze kijken allebei bedroefd. 
 
Abel: Ik maak me echt zorgen om Isabel… volgens mij gaat het de verkeerde kant op. 
 
Jasmijn: Ja ik denk dat je gelijk hebt. Het lijkt wel alsof ze iemand anders is geworden.  
Ik vraag me af of ze vanavond nog met ons me naar het schoolfeest gaat.  
Abel: Ik weet het  niet hoor, ik heb haar vanochtend alweer gemaild, maar ze heeft nog 
steeds niets teruggemaild. (tikje geërgerd) 
 
Jasmijn: Het is echt vervelend dat ze niets meer van zich laat horen. Ze heeft al twee 
weken niet meer ge-sms’t, ze hangt alleen maar rond dat groepje. (verontwaardigd) 
 
Abel: Ik vind dat dus echt helemaal niks. Net zoals dat roken. Het past gewoon niet bij 
haar en bovendien is het ongelofelijk slecht voor haar. 
 
Jasmijn: Ja, ze doet het alleen maar om die Douwe, echt geen goeie gozer. Volgens mij 
gebruikt hij haar alleen maar! (boos) 
 
Abel: Nou ja, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. We kennen hem helemaal niet. Maar 
als hij vanavond stoned komt opdagen. Nou, dan weet ik het wel. Dan sla ik hem 
helemaal in elkaar! (Abel springt boos op) 
 
Jasmijn: Hahahahah jij? Jij doet nog geen vlieg kwaad hahahahaha. Laat staan een 
sterke stoere GROTE Douwe. (lachend/beetje pesterig) 
 
Abel: pff ik ben ook al best groot en ik heb getraind! Wil je me spieren zien…? Abel wilt 
zijn shirt omhoog trekken (opschepperig) 
 
Jasmijn: Nou eue nee… andere keer misschien, eerst moeten we zorgen dat Isabel niet 
te ver gaat. Volgens mij is ze zichzelf een beetje aan het kwijtraken. 

Verontwaardig Trekt Abel weer zijn shirt recht en gaat weer zitten naast Jasmijn. 

 
Abel: Nou, ze weet in ieder geval dat ze bij ons terecht kan. Dat heb ik haar vaak 
genoeg gezegd, en de laatste tijd gemaild, sinds ze niet meer met ons praat.  
 
Jasmijn: Laten we dan maar hopen dat ze onze hulp aanneemt. 
 
Jasmijn kijkt op haar horloge en pakt haar tas op en loopt weg, Abel loopt haar snel 
achterna. 
 
 

Het schoolfeest. Scène 8 
 

In deze hele scène wordt niet gepraat. 
 



Het licht gaat uit. Je hoort een doffe donkere beat. Iedereen komt snel op, behalve 
Egbert. Als het licht aan gaat zijn er veel discolichteffecten. Tegelijk  komt er harde 
muziek.  
 
Douwe, Mo, Menno, Kelly, Anita en Isabel zijn dronken. Isabel wel minder dan de andere 
vijf. Ze roken met z’n zessen.  
 
De andere aanwezigen op het feest zijn niet dronken en roken ook niet. Deze kijken 
afkeurend naar het dronken groepje.  
 
Jasmijn en Abel kijken zorgelijk naar Isabel. Eventjes later lopen ze naar Isabel toe. Ze 
proberen meerdere keren met haar te praten. Elke keer stuurt Isabel ze weg. Als Isabel 
niet bezig is met het afpoeieren van Jasmijn en Abel, is ze aan het dansen met Douwe. 
Dit gaat zo ruig dat het ook als storend word ervaren. 
 
Ondertussen zijn Mo, Menno, Kelly en Anita  steeds vervelender aan  het doen. Ze blazen 
sigarettenrook in andermans gezichten; ze botsen tegen iedereen op; ze hangen om 
iedereen heen.  
 
De leerkracht geeft Douwe, Isabel, Mo, Menno, Kelly en Anita eerst een waarschuwing, 
maar als ze niet luisteren worden ze er alsnog uitgestuurd.  
 

Politie. Scène 9 
Deel 1: 

 
De overgebleven feestgangers staan nog op het podium. Deze mensen verplaatsen zich 
langzaam maar zeker naar de achterkant van het toneel. De zes weggestuurde mensen 
tillen een deur het podium op waar ze vervolgens zelf doorheenlopen, naar buiten. De 
overgebleven feestgangers verdwijnen nu langzaam maar zeker van het podium af.  
 
Ze staan te schreeuwen omdat ze zijn weggestuurd en ze het er niet mee eens zijn. Ze 
laten nog steeds goed blijken dat ze dronken zijn. Isabel vindt het eigenlijk helemaal niks 
en laat dit ook blijken. Isabel staat tussen Douwe en Mo in.  
 
Douwe: Wohw dat sloeg echt NERGENS op! Ik zat er net lekker in 
 
Mo: Gossiemikkie.. Wat een pikkie!! Dat feesie was net zo leuk… eeeh… met deze.. eh. 
Lekkere PEUK!  GHahaHA... 
 
Isabel: Douwe, liefje..? 
 
Douwe: Wacht even, pop, Douwe is een beetje druk nu.. ghehe (naar Mo) 
 
Isabel: Douwe.. zullen we naar huis gaan? Ik ehh… voel me niet goed.. 
 
Mo: iesje voelt zich niet zo lekker? Eh.. Daarvoor.. Misschien moet Douwe even met je 
BEKKEN? Eh.. GHAHA 
 
Douwe: Hee.. eh.. Mo.. Dat Rijmt Niet.. 
 
Mo: Welles GHRAGHRA!! 
 
Douwe, terwijl hij Mo een stomp geeft: Nietes! GRR 
 
Mo: Welles… HAHAHA 
 



Er komt een man in een regenjas aangelopen. Anita loopt op de man in de regenjas af 
terwijl de rest achterblijft en hier geen aandacht aan schenkt.  
 
Anita: Heb je het bij je? 
 
Drugsdealer: Ja, hier is het spul. 
 
Anita pakt haar portemonnee en geeft geld aan de drugsdealer. Deze pakt het geld aan 
en geeft haar een zakje met pilletjes. Anita loopt terug naar het groepje, de drugsdealer 
loopt van het podium af. 
 
Iedereen behalve Isabel draait zich onopvallend weg van de kant waar de politie vandaan 
moet komen. 
Isabel ziet dus als enige de twee agenten aankomen. Ze probeert aandacht te krijgen 
van de rest.   
 
Isabel: Jongens…? Eh…. Jongens?? 
 
Mo: Isabelletje.. Hou nu even je tettertje! 
 
 
 

Deel 2: 
 

De politieagente tikt op de schouder van Mo en Menno tegelijk. Mo en Menno zeggen 
precies hetzelfde als ze zich nog niet helemaal hebben omgedraaid en dus nog niet door 
hebben dat het politie is. 
 
Mo & Menno: Kelly… schatje… ooooh  
 
Politieagente: En waar zijn jullie mee bezig? 
 
Kelly: Waar heb jij het over? 
 
Politieagent: Er zijn klachten binnengekomen uit deze buurt dat er teveel lawaai word 
gemaakt. We verzoeken jullie vriendelijk om naar huis te gaan. Maar ik moet eerst even 
voor de formaliteiten jullie ID zien.  
 
Kelly: Oh…. Dus je bent geen stripper.. 
 
De andere liggen spontaan in een deuk. Isabel vindt het niet zo grappig en kan er ook 
niet echt om lachen. Isabel pakt haar ID en geeft deze aan de agent. Deze kijkt er even 
naar en geeft hem direct terug. Daarna word er door de agent een aantekening gemaakt. 
 
Douwe: Wat doe jij nou?? Je verraad ons allemaal!!! Je verpest ook altijd alles, vanaf de 
eerste seconde dat je bij ons wilde horen!! 
 
Isabel: Ja, maar …. 
 
Douwe: Ach, laat ons met rust.. 
 
Douwe geeft Isabel een duw waardoor zij bijna op de grond valt. Douwe word direct 
daarna opgepakt door de agente. De rest rent vlug weg. De agent probeert er nog een te 
pakken voordat deze wegrent, maar dit mislukt. De agenten en Douwe lopen af. Isabel 
blijft achter. Jasmijn en Abel komen net naar buiten gelopen. 
 
Jasmijn: Abel, is dat Isabel? 



 
Abel: Ja, volgens mij wel. 
 
Jasmijn en Abel lopen naar Isabel toe.  
 
Jasmijn: Isabel, gaat het? 
 
Isabel: Snik, wat doen jullie hier? 
 
Abel: Dat kunnen wij ook aan jouw vragen. Waar is Douwe trouwens? 
 
Isabel: Weet ik niet. Hij heeft me achtergelaten, geloof ik… Iedereen was ineens weg, en 
ze moesten hun ID nog laten zien!!! Iedereen was gewoon weggerend!!  
 
Jasmijn: Okee, ik snap er niks van. Ze hebben je dus gewoon achtergelaten?? 
 
Isabel: Ja.. eigenlijk wel, ja 
 
Abel: Nou je weet het hé? Je kan altijd met ons mee als je wil.  
 
Jasmijn: Ja, precies, we zijn er altijd voor je! Dat weet je toch!! 
 
Isabel: hmhm… 
 
Jasmijn: Nou, we moeten de trein nog halen, maar je weet waar mijn huis woont!! Dus 
als je wilt mag je altijd langskomen… 
 
Jasmijn en Abel kijken elkaar aan en lopen weg. Isabel blijft heel even staan maar loopt 
daarna toch vlug achter Jasmijn en Abel aan.  
 

Verbindingsstuk. Scène 10 
 

Egbert is helemaal trots, hij is al in het laatste level! Hij benadrukt wel dat dit level, 
natuurlijk, zijn volle aandacht nodig heeft. Hij loopt af om in stilte het spel af te kunnen 
maken. 
 
 

3 vrienden praten. Scène 11 
 

Als Egbert afloopt komen Isabel, Jasmijn en Abel samen oplopen. Douwe komt ook op. 
Hij loopt met een prikker een paar rommeltjes op te ruimen en loopt vervolgens weer af. 
 
Jasmijn: Heey, zie een wie we daar hebben, Douwe met een prikker. 
 
Abel: Ja, zijn verdiende loon, die taakstraf. Had hij jou maar niet op de grond moeten 
duwen. 
 
Isabel: Nou, zo erg was hij nou ook weer niet hoor. Het waren vooral die ander, hij is 
eigenlijk gewoon een meeloper. Gelukkig ben ik daar overheen. 
 
Jasmijn: Nou, dat heeft ook even geduurd. En wij zaten maar in de rats over jou. En wij 
maar denken dat jij misschien wel drugs zou gaan uitproberen. 
 
Isabel: Dat meen je toch niet hè, dat is toch niets voor mij! 
 
Jasmijn en Isabel staan op het punt een ruzie te krijgen, Abel komt tussen beide.  
 



Abel: Nee, maar ja, verleden tijd. Ik ben allang blij dat het weer goed is… Kom, we gaan 
een broodje gezond halen…. 
 
Ze lopen af. 
 

Einde. Scène 12 
 

Als Jasmijn, Isabel en Abel aflopen, komt Egbert opgerend. Hij heeft het laatste level 
uit!! Hij is helemaal blij. Totdat hij afscheid moet nemen van zijn spelletje omdat hij de 
batterijen nodig heeft voor deel twee. Hij laat het spelletje achter. Douwe veegt deze 
weg. Het stuk is afgelopen. 
 


