Samenvatting van: Vrienden

gaan vissen…

(( Een beetje p i k a n t e sketch...))
Voor 3 vrouwen en 3 mannen. Tijdsduur: ca. 15
minuten.
Deze sketch kan ook worden gespeeld door leerlingen van de
middelbare school…!

3 stellen zitten gezellig bij elkaar en vieren een
verjaardag. Als de mannen op zaterdagochtend willen
gaan vissen is er één dame die daar volkomen tegen is
en ook op hele onsympathieke wijze de andere mannen
laat weten dat haar man beslist niet mee gaat vissen.
In de tweede scène komen de 2 andere mannen ’s
ochtends vroeg op hun vis plek aan en wíe… zit daar al
te vissen?... Juist ja... de man die niet mee mocht...
De anderen willen gelijk weten hoe dat zit. Hij vertelt het
hun.
Het einde is écht lachen! Omdat de dame die het haar
man niet gunde mee te gaan vissen er in dat verhaal
heel erg slecht vanaf komt…

-------------------------------------------------------

Een vrolijke…
beetje p i k a n t e sketch...
Voor 3 vrouwen en 3 mannen
Deze sketch kan ook worden gespeeld
door leerlingen van de middelbare school…!
+
Tijdsduur: ca. 15 minuten

Vrienden gaan vissen…
Door
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SPELERS
Loes

Ontzettend gezellige meid. Is jarig!

Koos

Getrouwd met Loes. Joviale jongen met gevoel
voor humor.

Suzy

Opgewekte meid met gevoel voor humor.

Jaap

Getrouwd met Suzy. Vindt alles best, als hij maar
kan vissen.

Ben

Een goedzak, die bij zijn vrouw helemaal niets te
vertellen heeft.

Marga

Sexy meid. Getrouwd met Ben. Zij houdt maar
van één persoon: zichzelf!

TONEEL
Het eerste gedeelte speelt zich af in een huiskamer. Maak daar geen
hele toestand van, want het tweede gedeelte van de sketch is aan de
rand van een meertje, waar de boys altijd gaan vissen. Dus alle
spullen, die op toneel staan moeten er dan weer af.
Zet 6 stoelen van de beheerder van het zaaltje in een waaier op toneel.
Tafeltje ervoor, waarop de bekers en gebak kan staan. Wat planten
hier en daar, die na de toneelwisseling als rand van het meertje
gebruikt kunnen worden. Op de open plek, in het midden zit Ben (met
zijn rug naar het publiek toe) op zijn visstoeltje met de hengel in zijn
hand. Een emmer voor de gevangen vis naast zijn stoeltje. Samen met
zijn schepnet.

BIJZONDERHEDEN
Het speelt zich af in de zomer. Iedereen is dus vrolijk en luchtig
gekleed. Marga is heel erg sexy gekleed en gedraagt zich, heel erg
zelfingenomen en dus flink irritant!
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Begin van

Vrienden gaan vissen…
Voor het doek opengaat, of het licht op het podium aan
draait men het VISSEN-LIEDJE: ‘Er is niets wat ik
ooit zou willen missen… En dat is vissen…’
(Lang geleden door Piet Römer en Leen
Jongewaard zo mooi gezongen, in de tv serie: HET
SCHAEP MET DE 5 POTEN! (Gewoon even
downloaden…)
Het liedje een flink stuk laten horen, alvorens men het
doek open doet. Vlak voordat Jaap met zijn tekst
begint draait men de muziek langzaam naar uit…!
Koos, Suzy en Jaap zitten op stoelen en drinken koffie. Loes
is gebak uit de keuken aan het halen. Haar eigen beker staat
op de tafel. Op een dienblad staan 6 gebaksbordjes, met
daarop 6 vorkjes.

Jaap

Echt waar Koos, als je die hengel in je handen hebt
denk je de hele wereld in je handen te hebben. En als
je fff niet kijkt heb je beet. [hij leegt zijn beker koffie en
zet die op tafel]

Loes

[op met een schaal gebak. Lachend] En toen was er
gebak van bakker Bolkema. [zet de schaal op tafel] Ik
heb allemaal verschillende genomen, dus jullie
kunnen kiezen. [gaat zitten en pakt haar beker]

Jaap

[buigt gelijk naar voren] O, wat lekker, ik neem die
roomsoes. [steekt zijn hand er naar uit]

Suzy

[geforceerd vrolijk) Nee schat, jij neemt helemaal niet
die roomsoes. Jij krijgt een héél klein stukje van mij,
want je bent aan het lijnen. [Jaap kijkt overdreven
beteuterd)

Koos

[lachend] Moet je nou alweer lijnen Jaap? (wijst naar
de schaal met gebak) Ik neem die met al dat fruit.

Loes

Hè wat ongezellig. Ik vier mijn verjaardag en dan vind
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ik dat Jaap best wel een gebakje mag. [pakt de
roomsoes, zet hem op een schoteltje, steekt het vorkje
er fanatiek in en geeft dat aan Jaap]
Suzy

[zachtjes lachend] Ja, ’n gebakje. Maar die roomsoes
daar is bijna een klein taartje lieverd.

Jaap

Dank je Loes, je bent een schat. Herinner me eraan
dat ik strakkies lang-zal-ze-leven voor je zing. [begint
enthousiast van de roomsoes te eten]

Suzy

Die jongen rolt nog een keertje uit zijn bed.

Koos

[lachend] ja, als ie bovenop jou ligt zeker.

Suzy

[iedereen lacht] Als die jongen op mij ligt ben ik er
geweest. Zo’n volwassen potvis kan ik niet hebben
Koos. [iedereen lacht]

Jaap

[Met volle mond] Goh hé, alsof er een engeltje op je
tong piest. [tegen Loes] Lekker hoor meid.

Suzy

[zuchtend, maar aanvaardend] Ja, mest mijn man
maar vol jij. Ik kan volgende maand weer nieuwe
kleren voor ‘m gaan kopen.

Loes

Ja, op de enige keer dat ik in het jaar jarig ben wil ik
écht gebak in huis hebben. Van een echte bakker en
niet die rommel uit de supermarktkoeling. [deurbel] O,
dat zullen Marga en Ben zijn. [af]

Koos

[tegen Jaap knipogend] Ik ben benieuwd wat Marga
nu weer draagt.

Suzy

[geeft Jaap een elleboogstoot in zijn zij] Jij gaat haar
niet de hele avond aan lopen staren hoor. Die meid
heeft het al zo hoog in d’r bol zitten.

Marga

[komt samen met Ben en Loes, tijdens de laatste zin
op.[scherp] Wát heb ik zo hoog in mijn bol zitten
Suzy?
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Suzy

[schrikt en wijst naar de schaal gebak] Ik had het over
die bol daar, schat. Die appelbol. Kijk eens wat een
lekker gebak. Heeft Loes speciaal voor ons gehaald.
Ik zou zeggen, pak d’r een meid.
Marga en Ben geven iedereen een hand en 3 kussen
op de wangen en feliciteren Koos met de verjaardag
van Loes en gaan zitten.

Marga

[gaat vlak naast Jaap zitten, die op overdreven manier
zijn ogen uitkijkt en een kwaaie blik van Suzy krijgt.
Die legt het schuimgebakje op een schoteltje] Hè,
waarom doe je dat nou? Je weet dat ik zo gek op
schuimgebak ben.

Suzy

O, maar dan neem jij die toch zeker. [reikt het
schoteltje naar Marga]

Marga

[met heel even neergeslagen oogleden] Nee, ik snoep
niet. Ik sta op een streng dieet.

Suzy

O… [haalt haar schouders op] Nou, vind je het dan
goed dat ik ‘m neem?

Loes

Natuurlijk mag jij die. Dat hoef je toch niet te vragen.
Neem wat je lekker vindt. Jij ook Ben. Ik neem aan dat
jullie ook koffie willen. [af]

Suzy

[gemoedelijk lachend] Oke, dan neem ik dat
schuimgebakje. [ze gaat keurig netjes met het vorkje
het schuimgebakje verorberen…]

Marga

Nee, Ben moet zich ook maar inhouden. Geen gebak
voor hem. Wij gaan straks in Augustus met een cruise
mee. En dan wil ik niet dat hij daar bij het zwembad
met een bierbuik rondloopt.

Jaap

[is de buik van Ben nou héééél dik, dan zegt Jaap] O,
dus jij moet gewoon met d’r mee lijnen Ben.[

Suzy

Maar die jongen is toch helemaal niet dik.
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Marga

[luistert er niet eens naar, ze is alleen maar met
zichzelf bezig] En ik wil ook niet dat er straks op dat
schip mensen naar me kijken omdat er vetlelletjes
over mijn bikinibroekje hangen.

Suzy

[half mompelend, maar goed hoorbaar voor het
publiek] Nee, veronderstel zeg.

Marga

[kijkt haar scherp aan] Wat zeg je?

Suzy

[grote ogen. Marga aankijkend. De onschuld zelve
spelend] Wíe? Ík?

Marga

Ja, jij.

Suzy

Zeg, je kan dat toontje tegen je man aanslaan, maar
niet tegen mij. O, daar komt de koffie. [Loes op met 2
koffiebekers, die ze voor de juiste personen op tafel
zet]

Koos

[overdreven enthousiast] Ik heb een nieuwe hengel
Ben.

Marga

[beetje snauwend] We gaan het toch niet de hele
avond over vissen hebben hè?

KLEIN STUKJE VERDER

Ben zit op een visstoeltje met zijn rug naar het publiek.
Hij heeft viskleding aan en een vishoedje op, waarop
enkele haakjes met ‘pluimpje’ zitten. In zijn hand
heeft hij zijn hengel. Naast hem staat een open
viskoffertje en een emmer, waarnaast een groot
schepnet ligt.
Koos

[op. Ook in viskleding gestoken en een visstoeltje,
koffertje, hengel, emmer en visnet in zijn handen. Hij
stopt gelijk als hij Ben ziet zitten] Hé, kijk nou eens wie
we hier hebben?
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Jaap

[vlak achter Koos op. Eveneens in viskleding gestoken
en een visstoeltje, koffertje, hengel, emmer en visnet
in zijn handen] Krijg nou tieten, da’s Ben.

Ben

[legt zijn hengel neer er staat op] Hé, wat zijn jullie
laat?

Koos

Ja, we hadden geen benzine meer onderweg.

Ben

Geen benzine meer?

Jaap

Nee. Die eikel daar had gisteren vergeten te tanken.

Koos

[brede grijns] Ja, maar hij hield er mee op, vlak bij een
benzinestation.

Jaap

Die gesloten was.

Koos

Ja, dat was jammer. Die man kwam pas om 6 uur
aanzakken.

Ben

O, dus jullie hebben wel benzine kunnen tanken.

Jaap

Ja, anders waren we toch niet hier geweest. Maar hoe
vroeg was jij er dan al?

Ben

Ik ben hier al sinds gisteravond.

Koos

[tegelijk met Jaap] Sinds gísteravond?

Ben

Ja, ik heb hier vannacht geslapen.

Koos

[tegelijk met Jaap] Wáár dan? [ze kijken allebei rond]

Ben

[wijst de zaal in] In dat tentje daar.

Koos

[en Jaap turen zo dom kijkend als ze maar kunnen
naar het publiek] Verrek, daar staat zijn tentje.

Jaap

Dus je was hier gisteren al?
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Ben

[grijnzend] Ja.

Koos

Maar jij mocht toch niet van dat takkenwijf van je?

Jaap

Ja, van de week, op Loes d’r verjaardag vertelde
Marga je toch dat jij vandaag met d’r mee moest naar
die woonboulevard. Tóch?

Ben

[Grijnst] Als ik het jullie vertel geloven jullie me nooit.

Koos

[en Jaap klappen tegelijk hun visstoeltje uit en gaan
zitten] Doe een gok jongen.

Ben

[grijnst nu nog breder] Ik kom gisterenavond thuis en
Marga is er niet.

Jaap

En toen dacht jij, laat haar de zenuwen maar krijgen,
ik ga lekker naar de Overdijkse plassen.

Ben

Nee joh! Dan had ik er van langs gekregen, niet mooi
meer! Die meid kan heel naar doen hoor. Als ik niet
doe wat ze zegt.

Het eindigt met een hele leuke clou
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

