Deze sketch is uitstekend geschikt
om in de openlucht te worden gespeeld!
(notitie van de auteur Peter van den Bijllaardt)

Samenvatting van: Roodkapje hou je niet voor het
lapje…
Voor 2 vrouwen en 3 mannen. (( 3 vrouwen en 2
mannen kan ook. Want de kikker kan ook door een
vrouw worden gespeeld ))
Tijdsduur: ca. 15 minuten.
De sketch kan worden gespeeld door volwassenen,
maar ook door de jeugd.
Roodkapje heeft een grote hekel aan de Lelijke heks.
Want die betovert mensen in dieren en dieren in
mensen.
Als de 2 elkaar in het bos ontmoeten ontstaat er een
meningsverschil. Hier bemoeit Wouter zich mee.
Wouter woont in een kasteel.
Alexandrowitz van Overgauw-Dubbel Blauw-Dubbel
Rood is een graaf die door de Lelijke heks in een kikker
is omgetoverd.
Aan het eind krijgt de veldwachter het voor elkaar dat
de Lelijke heks de graaf weer in een mens omtovert.
De sketch eindigt voor de Lelijke heks, dat ze een
tijdje in de gevangenis beland…
--------------------------------------------------------------------
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Een VROLIJKE SKETCH
Voor 3 vrouwen en 2 mannen
(( De veldwachter kan eventueel ook
door een man worden gespeeld… )).
Tijdsduur: ca. 15 minuten

Roodkapje
hou je niet voor het lapje…
Door
© Peter van den Bijllaardt

Zijn er nog vragen?... Tel. 079 – 888 67 45
toneel42@casema.nl
--------------------------------------------------------------
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Roodkapje

Een vrolijk en boeiende meid, die zich
écht niet voor het ‘lapje’ laat houden…

Wouter

Is een beetje domme man die in een
kasteel woont.

Lelijke Heks

Is een hele akelige Lelijke Heks, die
hard en krijsend haar teksten zegt. Ook
lachen doet ze krijsend.

Alexandrowitz Alexandrowitz van Overgauw – Dubbel
Blauw – Dubbel Rood komt van over de
Hoge Bergen, maar is nu even
omgetoverd in een kikker…
Veldwachter

Een serieuze politieman. Een beetje
dom figuur.

TONEEL:
Het speelt zich in een bos af. Maar schrik
daar niet van. Gewoon wat bladeren en mos en
wat dennenappels op de vloer rondstrooien en hier
en daar een paar (van karton gemaakte en
geschilderde) paddenstoelen neerzetten.
KLEDING:
Roodkapje is trendy gekleed, maar er mag
geen enkel kledingstuk ROOD zijn!
Wouter is gekleed in een net pak met
stropdas en hoed op. ( mag ook een hoge hoed
zijn ).
De Lelijke Heks moet er wel als een
ouderwetse heks uitzien. Haar haren hoog en wijd
uiteen getoupeerd. Met grime-spul haar neus wat
hoekiger maken en een dikke wrat op haar punt.
En daarin 3 korte harde verfkwastharen steken.
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Alexandrowitz hoeft alleen maar een
kikkerkop op. Die kan men, als je een beet je
handig bent van viltstof of karton maken. Eronder
mag hij een groene trui en een maillot aanhebben.
Veldwachter: Leuk zou natuurlijk zijn als hij
zo’n ouderwets veldwachterskostuum aan zou
hebben. Maar hij mag natuurlijk ook in een politieuniform lopen. Ieder gerespecteerd politiebureau
leent je best wel zo’n uniform. Alleen krijg je het
pistool er niet bij…
--------------------------------------------------------------

Begin:
Roodkapje
hou je niet voor het lapje…
Roodkapje

[links op. Ze duwt een supermarkt karretje
voor zich uit. Erin liggen 2 enorme zakken
met spekkies, 3 enorme balen chips, 4 1,5
ltr. flessen Cola en een knots van een
paraplu. Ze zingt een liedje. In een
onbekende tune en verschrikkelijk vals.
Tekst van het liedje]: De kikkers waren
wild en sprongen in het bos omdat er
geen water was, waren ze de klos. O
jéé! O jéé! Die kikkers waren verre van
tevré. [ze loopt naar de andere kant het
toneel. Is heel even af. komt dan weer,
achteruitlopend terug. Nog steeds
zingend]: O jéé! O jéé! Die kikkers
waren verre van tevrééééééé.

Wouter

[links op. In zijn ene hand heeft hij een
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klein bosje rode rozen] Hé, wie is hier
verre van tevree?
Roodkapje

De kikkers.

Wouter

Welke kikkers?

Roodkapje

De kikkers uit mijn liedje.

Wouter

Liedje?... O, je was aan het zingen?

Roodkapje

Proef ik hier een vleugje sarcasme in je
stem, meneer eh… wie-je-ook-bent?

Wouter

Nou vertel me eerst maar eens wie jij
bent?

Roodkapje

Ik ben Roodkapje, kan je dat niet zien?

Wouter

Roodkapje?

Roodkapje

Ja, ik ben Roodkapje, ik ben heel
beroemd hier in het bos.

Wouter

En waarom dan wel?

Roodkapje

Ik ben artieste. Ik treed iedere avond op.

Wouter

Híer! In het bos?

Roodkapje

Welnee gekkie. In het theater over de
Bronwaterrivier.

Wouter

Is hier een Bronwaterrivier.

Roodkapje

Ja, weet je dat niet eens?

Wouter

Pardon meisje, ik kom hier niet vandaan.
Ik woon hier ver vandaan. In het kasteel
5

van de Papiergedrochten.
Roodkapje

Woon jij in een kasteel?

Wouter

Ja, ik ben kasteelheer.

Roodkapje

O… En eh… in dat kasteel wonen
gedrochten?

Wouter

Ja en die zijn daar erg gelukkig.

Roodkapje

Omdat ze gedrochten zijn, of omdat ze in
zo’n mooi kasteel mogen wonen?

Wouter

Wie zegt dat mijn kasteel mooi is?

Roodkapje

Is je kasteel dan lelijk?

Wouter

Nee natuurlijk niet.

Roodkapje

Maar je zei net…

Wouter

Ik zei dat ik in een kasteel woon.

Roodkapje

Samen met papiergedrochten.

Wouter

Klopt. Maar ik heb nooit gezegd dat mijn
kasteel mooi is.

Roodkapje

Dus het is lelijk.

Wouter

Weet je ,dat ik ongelooflijk moe van jou
wordt.

Roodkapje

Nou vertel me dan
papiergedrochten zijn?

Wouter

Dat zijn lelijke mannen die papier maken.
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maar

wat

Roodkapje

O… En waarom doen ze dat?

Wouter

Ja, dat weet ik niet, dat moet je maar aan
hun vragen.

Roodkapje

[geamuseerd] Maken ze soms papier?

Wouter

Dat kan best wel eens zo zijn.

Roodkapje

[geamuseerd] Oóóóó, ze maken papier.
Voor boeken of zo?

Wouter

Dat kan best wel eens zo zijn.

Roodkapje

Maar dan zijn die gedrochten dus
boekenschrijvers.

Wouter

[kijkt haar overdreven zorgelijk aan] Jij
snapt er helemaal niks van hè? Ze maken
papier zodat er boeken ván gemaakt
kunnen worden.

Roodkapje

Maar
die
beschreven.

Wouter

Ja, dat wel natuurlijk.

Roodkapje

Nou dan. Wie begrijpt hier nou iets niet?
Jij toch zeker. Je weet niet eens dat ik
Roodkapje ben en wereldberoemd.

Wouter

Weet jij wel hoe groot de wereld is?

Roodkapje

En weet jij wel, dat je steeds van de hak
op de tak springt. Waarom heb jij
trouwens [wijst] al die ballonnen bij je?

Wouter

Welke ballonnen?

boeken
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worden

toch

Roodkapje

[wijst nu recht naar de rozen] Díe
ballonnen daar!

Wouter

[kijkt verbaasd van Roodkapje naar de
rozen en weer terug] Dit bosje rode
rozen?

Roodkapje

[niet begrijpend, met verontwaardiging in
haar stem] Bosje rode rozen??? Jij hebt
een hele bende ballonnen in je hand.
Grote gekleurde ballonnen.

Wouter

Hoe kan dat nou, ik weet niet eens wat
ballonnen zijn.

Roodkapje

[lacht hard en wijst ver boven de rozen uit]
Nou dat daar zijn ballonnen.

Wouter

[ruikt aan de rozen] Maar dit zijn rode
rozen. [steekt zijn hand uit] Hier ruik maar.

Roodkapje

[ellebooggebaar] Ja, ik ga een beetje aan
stomme ballonnen lopen ruiken. Ben jij
wel helemaal goed bij je hoofd, gekkie?
KLEIN STUKJE VERDER

Lelijke Heks

[overdreven minnetjes] Nou, ik heb je es
horen zingen. Zo bijzonder was dat niet.

Roodkapje

Zegt de een Lelijke Toverkol die alleen
maar kan krijsen.

Alexandrowitz [komt van rechts op] Hallo. Wat is hier
allemaal aan de hand?
Wouter

Hé, zie ik nou een kikker?

Alexandrowitz Ho, ho, wel beleefd blijven hè. Ik ben
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Alexandrowitz-van-Overgauw-DubbelBlauw-Dubbel-Rood. Ik kom van over de
Hoge Bergen.
Wouter

Kom je daar helemaal vandaan? Ik heb
een neef die over de Hoge Bergen woont.
Neef Ollie-Ben-Suiker. Ken je die?

Alexandrowitz Nee mijn naam is Alexandrowitz-vanOvergauw-Dubbel-Blauw-Dubbel-Rood
Mijn overgrootvader heeft die naam voor
me gekozen, omdat hij toen nog over de
Hoge Bergen woonde.
Wouter

Maar kikkers hebben toch nooit zulke
lange namen?

Alexandrowitz Klopt. Ik ben ook geen kikker.
Wouter

Nou, maar je ziet er wel als een uit. Ik zou
zweren dat je een kikker was.

Alexandrowitz Ik zie er uit als een kikker, maar ik ben een
Graaf, die een heel mooi kasteel heeft,
maar daar niet in mag omdat men denkt
dat ik een kikker ben.
Wouter

[fronst overdreven zijn wenkbrauwen] Zeg
dat nog es… Kikker?

Roodkapje

Een duidelijk voorbeeld van hoe deze
lelijke Toverkol allerlei Ellende in dit bos
heeft uitgehaald. Maar ik heb er meer dan
genoeg van. [ze pakt een mobieltje uit
haar zak] Ik ga onmiddellijk de
Veldwachter bellen.

Lelijke Heks

Hó nou! Wácht nou es fff. Ik kan het
allemaal uitleggen. [zwaait met 1 hand
9

naar Alexandrowitz] Deze man hier
beledigde mij vorige week. Noemde me
een Lelijke Toverheks.
Roodkapje

[kijkt de Kikker aan] Ja, da’s ook verkeerd.
Dat is ze niet. Ze is geen lelijke
Toverheks.

Lelijke Heks

[flink verbaasd] Hè? Ben ik dat niet?

Roodkapje

Nee. Je bent een Lelijke Toverkól!

Lelijke Heks

[zucht diep en kijkt Wouter aan] Nou en
toen werd ik opeens zo spinnijdig dat ik
hem in een kikker heb omgetoverd.

Wouter

Echt waar? Nou, ik moet zeggen, u hebt
hem wel in een hele mooie Kikker
omgetoverd hoor.

Roodkapje

Ja, ga dat lelijke mens nog complimenten
geven ook.

Lelijke Heks

[diep zuchtend] Eindelijk iemand die mijn
toverkunsten waardeert. Gaat dat
stomme wicht het weer lopen verpesten.
[kort hoofdknikje naar Wouter] U bent een
heer, meneer.

Alexandrowitz [tot Roodkapje, wijzend naar Wouter] Wie
is die man mooi meisje?
Roodkapje

Weet ik veel. Hij beweert een heel mooi
kasteel te hebben waar ook gedrochten
wonen.
KLEIN STUKJE VERDER

Veldwachter

[tegen de Heks] Waarom ziet hij eruit als
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een kikker?
Lelijke Heks

Ik heb geen idee Veldwachter. [weer
overdreven liefjes] Maar moet u niet
ergens heen waar boeven zijn? Om ze te
vangen en zo?

Veldwachter

Niet dat ik weet. En ik wil eerst weten
waarom dat mooie meisje hier haar mond
open heeft, maar niks zegt.

Lelijke Heks

Misschien heeft ze wel helemaal niks te
zeggen, Veldwachter.

Alexandrowitz Nou daarstraks zei ze hele belangrijke
dingen.
Lelijke Heks

Welnee. Daar-strakkies stootte ze alleen
maar grote onzin uit.

Alexandrowitz Ze zei net dat deze Toverkol niet in het
bos mocht toveren Veldwachter.
Veldwachter

Dat klopt. Dat is ten strengste verboden.

Alexandrowitz Nou, kijk dan eens... [wijst] naar dat
meisje daar. Die staat daar als bevroren.
En dat komt door de betovering van die
Toverkol daar.
Lelijke Heks

[overdreven slijmerig] Veldwachtertje…
vindt u het nou niet raar dat er een kíkker
met u staat te praten?

Veldwachter

Ja, da’s waar. Da’s wel raar ja. Zeg eh…
kikker. Waarom praat jij met mij?

Alexandrowitz Om u er op te wijzen dat deze Lelijke
Toverkol in overtreding is van de wet.
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Veldwachter

Goh, wat zegt u dat keurig. Hebben jullie
in Kikkerland dan ook wetten?

Lelijke Heks

[met een wapperende hand] Ja, ga jij
maar weer gauw terug naar je Kikkerland
kikker.

Alexandrowitz [wordt nu kwaad] Maar ik bén helemaal
geen kikker.
Veldwachter

Nou, je ziet er anders wel uit als een
kikker.

Veldwachter

Dat creatuur daar ziet eruit als een Kikker,
dus ís hij een Kikker.

Alexandrowitz Typisch de logica van een veldwachter.
Lelijke Heks

Oóóóó, Velwachter, pikt u dat allemaal
maar? Dat zo’n groen wezen u zomaar
beledigd?

Veldwachter

Ja… [doet zijn pet af en krabt zich op zijn
hoofd] Nou je er toch over begint… Ik
eh… Ik eh…

Lelijke Heks

…denk dat ik hem in de gevangenis ga
gooien.

Veldwachter

Hè? Wíe? Wíe ga ik in de gevangenis
gooien?

Lelijke Heks

[wijst met een priemende vinger] Die
vervelende kikker daar. Die u de hele tijd
staat te beledigen.

Veldwachter

O…

12

Lelijke Heks

O?... Wat bedoelt u met Ó?

Veldwachter

Nou gewoon Ó.

Lelijke Heks

O...

Roodkapje

[komt met een verbaasd gezicht bij] Wat
is mij allemaal overkomen? Heeft die
Lelijke toverkol mij betoverd?

Lelijke Heks

[grote ogen en zwaar beledigd] Ík? Ik zou
niet durven. Ik mag hier in dit bos
helemaal niet toveren.

Roodkapje

Ik ben helemaal stijf. [begint rek en
strekoefeningen te doen]

Wouter

Ja, dat verwonderd mij niks, je hebt de
hele tijd als een standbeeld zo stil
gestaan.

Roodkapje

[Gaat vlak voor de Heks staan] Nou vraag
ik het je nogmaals. Heb jij me betoverd,
Lelijke Toverkol?

Lelijke Heks

En als ik dat gedaan heb? Wat dan nog?

Veldwachter

Dan arresteer ik je.

Lelijke Heks

[deinst achteruit als de Veldwachter op
haar af stapt] Dat durf je niet.

Veldwachter

[pakt de Lelijke Heks in haar kraag vast]
Meekomen jij!
De sketch eindigt voor de Lelijke
heks, dat ze een tijdje in de
gevangenis belandt…
Voor de anderen is het een HAPPY END
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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

