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Rollen
Rollen

Naam leerling

1. Meester Tom
2. Ouder 1
3. Ouder 2
4. Chris
5. Karin
6. Nurlayla
7. Frits
8. Abderrahim
9. Shannon
10. Nabil
11. Martijn
12. Kirsten
13. Souad (gr. Kirsten)
14. Tim (gr. Kirsten)
15. Julia (gr. Kirsten)
16. Roland (gr. Kirsten)
17. Gino (boef)
18. Barry (boef)
19. Annie (boef)
20. Automobilist
21. Annemiek
22. Babs
23. Agent 1 (Piet)
24. Agent 2 (Jan)
25. Agent 3 (Susan)
26. Agent 4 (Joke)
27. Celgenoot 1
28. Celgenoot 2
29. Celgenoot 3
30. Celgenoot 4
31. Celgenoot 5
32. Lifter 1
33. Lifter 2
34. Lifter 3
35. Zwerver
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Scene 1:

Op kamp

1.1 BUITEN. VANUIT DE BUS OP SNELWEG – DAG
Beelden van de reis naar de schoollocatie vanuit de bus
gefilmd, onderweg even stoppend.
1.2 BUITEN. PARKEERPLAATS - DAG
We zien de meester hijgend aankomen rennen. Hij rent de bus
achterna, maar blijft uiteindelijk op de weg achter. (losse
opname).
Meester Tom:
(hijgend) Wacht nou! Hé, kom terug! Joehoe! Jullie vergeten
mij! Dit kan niet hoor.
1.3 BUITEN. LANGS
We zien de bus weer
Echt een touringcar
tot het eind van de

KANT VAN DE WEG – DAG
wegrijden. (gefilmd vanuit de auto.
aan het filmen? Vraag of de chauffeur
parkeerplaats wilt wegrijden)

1.4 BUITEN. LANGS KANT VAN DE WEG – DAG
Het blijft even stil. Bij meester Tom dringt de ernst van
de situatie door.
We zien de meester in een denkhouding zitten aan het eind
van deze tekst.
Meester Tom:
Ja, en hoe moet dat nou? Ik zit hier vast bij deze
benzinepomp, die kinderen zitten gezellig in de bus en de
ouders denken dat ik nu op ze let! Hoe moet ik dit nu gaan
vertellen? Dit kán ik toch niet vertellen? Dit kost me mijn
baan! Een meester die zijn leerlingen kwijtraakt. Nou ja,
eigenlijk zijn het de leerlingen die hun meester kwijtraken!
Ze zien me al aankomen zeg!
1.5 BUITEN. PARKEERPLAATS - DAG
We zien twee ouders opkomen, die naar de meester toelopen. De
meester spreekt ze aan met een zeer nerveuze stem. Start
droomtoestand.
Ouder:
Meester Tom! Wat doet u nou hier?
Ouder 2:
En waar zijn de kinderen?
Meester Tom:
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Ja ja, het is me wat hè? Ik ben ze een heel klein beetje kwijt
geraakt, hihi (een lachje van de zenuwen)!
Ouder:
Kwijtgeraakt zegt u? Maar hoe kan dat nou!
Meester Tom:
Ach, u weet hoe dat gaat. Ze reden weg zonder mij, hahaha
(een nog zenuwachtiger lachje)!
Ouder 2:
(boos) En wie let er nu op mijn kind?
Meester Tom:
Geen idee. Ik in ieder geval niet, hahahaha (een héél erg
zenuwachtig lachje)!
Ouder:
(nu erg kwaad) Maar dit kan niet! Dit mag niet!
Ouder 2:
Ik zorg er hoogstpersoonlijk voor dat u ontslagen wordt en
dat u nooit meer als meester aan de bak komt!
Ouder:
Hier niet, en nergens niet! Dat beloof ik u!
De ouders lopen kwaad weg. Meester Tom kijkt ze
verbouwereerd na. Droomtoestand eindigt.
1.6 BUITEN. LANGS KANT VAN DE WEG – DAG
Meester Tom:
Ja, zo zal het vast gaan als ik dit vertel. Ik kan dus niet
terug naar school, dat is duidelijk. Ik moet op de een of
andere manier bij het kamp zien te komen, de kinderen
duidelijk maken dat ze dit aan niemand, maar dan ook aan
niemand, mogen vertellen en dan vrijdag gewoon weer met ze
aankomen op school. Dan is er niks aan de hand… Hoop ik.
1.7 BUITEN. LANGS KANT VAN DE WEG – DAG
De meester ziet een groot stuk karton liggen, raapt dat
haalt een dikke zwarte stift uit zijn zak en schrijft op
karton: “Schoolkamp groep 8”. Hij loopt richting
doorgaande weg en ziet een hele rij lifters staan
bijzondere borden. Hij houdt het bord omhoog en maakt
gebaar om te kunnen liften.
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Scene 2:

Het kampterrein

2.1 BUITEN. OPRIJLAAN / EIND VAN VELD NAAST WEG – DAG
We zien een grote groep kinderen. Van 3 afstanden zien we een
enorme groep kinderen staan op een kluit met koffers en tassen
etc. Alsof ze aan de andere kant van de bus zijn uitgestapt.
Met slaapzakken, volle koffers en weekendtassen en Frits
heeft een al opgeblazen luchtbed bij zich.
2.2 BUITEN. OPRIJLAAN / VELD – DAG
Er ontstaat een mooi tafereel waarbij de leerlingen met de
koffers en tassen slepen naar de locatie. Meerdere shots van
hulp schreeuwende kinderen, tot stoere kinderen die met
koffers rennen.
Veel losse opmerkingen. ( huilen, zwaar, gaaf, wat zit er in
de koffer? etc)
2.3 BUITEN. OPRIJLAAN / VELD – DAG
Terwijl er gezeuld wordt zijn er kleine groepjes kinderen die
even een gesprekje hebben.
Chris: tegen Abderrahim
Zo, keigaaf zeg! Mijn zus was hier al eens geweest en die zei
al dat het zo’n cool terrein was.
Abderrahim:
Nou, ze heeft niet gelogen!
2.4 BUITEN. OPRIJLAAN / VELD – DAG
Karin: tegen Julia
Nu gaat het toch echt gebeuren: het groep 8 kamp! Sinds groep
5 zit ik hier al naar uit te kijken. Ein-de-lijk!
2.5 BUITEN. OPRIJLAAN / EIND VAN VELD NAAST WEG – DAG
Nurlayla: tegen Frits
Frits, waarom heb jij al je luchtbed opgepompt? Dat is toch
niet handig?
Frits:
Tuurlijk wel! Zo hoef ik geen extra pomp mee te nemen, dat
scheelde weer spullen sjouwen! En zo kon ik weer een extra
zak snoep in mijn tas proppen. Ja, ik heb hier echt wel over
nagedacht hoor!
2.6 BUITEN. OPRIJLAAN / VELD – DAG
Chris:
Laat het kamp maar beginnen!
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2.7 BUITEN. ALGEMENE PLEK / VELD – DAG
De kinderen zijn aangekomen op een algemene plek o/i/d (naast
een gebouw?).
De kinderen kijken verwachtingsvol om zich heen. Ze lijken
iemand te zoeken, maar zien hem niet. Een aantal hangen over
tassen en zijn uitgeput.
Abderrahim:
Meester? We zijn er klaar voor hoor. Wat moeten we nu doen?
Nurlayla:
Meester Tom?
Shannon:
Waar is de meester eigenlijk?
Frits:
Eh…. ik heb hem al een tijdje niet meer gezien.
Nabil:
(Hij zegt het als een grapje) Hé, we hebben hem vast
achtergelaten op die parkeerplaats waar we onderweg stopten!
Zijn we hem gewoon vergeten!
De hele groep lacht hierom, maar langzaamaan sterft het lachen
uit en kijken ze elkaar twijfelend aan.
2.8 BUITEN. ALGEMENE PLEK / VELD – DAG
Karin:
Jullie denken toch niet dat….
Chris:
Op die parkeerplaats is de meester wel even uitgestapt om
zijn benen te strekken.
Shannon:
Ik heb hem daarna niet meer in zien stappen.
Abderrahim:
Ik ook niet, geloof ik.
Martijn:
Ik heb er eigenlijk niet zo op gelet. Ik bedoel, de meester
let op de kinderen, niet andersom!
Roland:
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Hij is toch oud en wijs genoeg om op tijd weer in de bus te
stappen?
Nurlayla:
Blijkbaar niet dus…
2.9 BUITEN. ALGEMENE PLEK / VELD – DAG
Het blijft even heel stil. Dan stapt Kirsten naar voren. Zij
is het ‘populaire’ meisje van de groep. Om haar heen heeft ze
een groepje van 4 kinderen (Souad, Tim, Julia, Roland) die
haar in alles nadoen.
Kirsten:
Oké, de meester is dus kwijt! Waarschijnlijk staat hij nog op
die parkeerplaats. Geweldig toch! Dan kunnen wij de komende
vijf dagen doen wat we willen!
Roland:
Dat noem ik pas kamp.
Souad:
Je hebt gelijk Kir. Doen wat we zelf willen. Yes!
Tim:
Nu hoeven we tenminste niet al om elf uur in bed te liggen,
zoals de meester zei.
Shannon:
Maar dat kan toch niet?
Julia:
Tuurlijk kan dat wel! Wie houdt ons tegen?
Roland:
Niemand, want er zijn geen volwassenen om op ons te letten.
Shannon:
Maar…
Souad:
Of ga jij ons tegenhouden? Ik dacht het niet!
Kirsten:
Laat haar maar. Ze is nou eenmaal het lievelingetje van de
meester. En nu de meester er niet is, weet ze dat ze het niet
meer voor het zeggen heeft.
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Tim:
Ze is verliefd op meester Tom, wisten jullie dat?
Shannon:
Niet waar!
Chris:
Joh, doe even normaal! Hier schieten we niks mee op.
Kirsten:
Welkom op kamp Vrijheid! We doen wat we willen, waar we maar
willen! Kom op, we gaan een goede tent uitzoeken.
Souad:
Kir, zal ik je slaapzak dragen?
Kirsten en haar groepje lopen weg, bepakt en bezakt. Souad
heeft de slaapzak en de andere spullen van Kirsten bij zich.
2.10 BUITEN. ALGEMENE PLEK / VELD – DAG
Frits:
Snap jij hen nou?
Martijn:
Ach joh, dat moet je niet eens willen proberen.
Karin:
Het zijn een stelletje klieren en ik zit er niet bepaald op
te wachten dat zij vijf dagen lang gaan vertellen wat wel en
niet mag.
Martijn:
Nee, ik ook niet.
Nabil:
We verzinnen wel wat jongens. Maar ondertussen hebben ze wel
gelijk: laten we een tent gaan uitzoeken en de spullen
uitpakken.
Martijn:
De bus is allang weg, dus we zitten hier sowieso de komende
vijf dagen vast.
Nurlayla:
Balen dat de meester mobieltjes heeft verboden mee te nemen.
Die hadden we nu mooi kunnen gebruiken.
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Abderrahim:
Je zag het: als je hem toch bij je had, had de meester hem
toch wel ingenomen. Roland is die van hem tot het einde van
dit jaar kwijt!
Frits:
Nou, genoeg getreurd. Tent zoeken!!
Iedereen pakt zijn spullen en gaan in groepjes het terrein
op, druk pratend en zoekend naar een tent
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Scene 3:

Hoe komen we bij de buit?

3.1 BUITEN. BOSJES - DAG
We zien tussen de bomen hoofden vanachter de bomen uitsteken.
Vanuit meerdere shots
Gino:
Ohoh.
Barry:
Jazeker ohoh.
Annie:
Hè? Hoe kan dat nou?
Gino:
Ze zullen wel uit die bus zijn gekomen die we net tegenkwamen.
Barry:
Leuk, een schoolkamp!
Annie:
Leuk? Leuk?!? Oen! Dat is helemaal niet leuk!
verschrikkelijk! (Annie draait weg achter de boom)

Dat

is

Gino:
Nou, het ziet er best gezellig uit.
Barry:
Dat is een tijd terug voor ons hè Gino? Weet je nog, ons
schoolkamp?
Gino:
Geweldig was dat. Wij gingen ook lekker kamperen en jouw
luchtbed was steeds lek!
Barry:
Ja, omdat Annie hier d’r mes onder mijn luchtbed had verstopt!
Lekker handig, An.
3.2 BUITEN. BOSJES - DAG
We zien de vorige shots ook nog even op de rug als Annie is
weggedraaid. Zij zit achter de boom na te denken.
Annie:
Stil nou! Ik denk na.
Gino en Barry kijken haar belangstellend aan.
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3.3 BUITEN. BOSJES - DAG
De twee broers komen bij Annie zitten en hebben de koppen bij
elkaar gestoken.
Annie:
Oké, we hebben dus een probleem. Een stuk of 20 problemen zie
ik. Zij zijn daar, maar onze laatste buit van die bankoverval
ook! En die moeten wij dus te pakken krijgen zonder dat die
krengen van kinderen ons door hebben. Ze zouden de politie in
kunnen schakelen en dan zijn we nog veel verder van huis.
Gino:
Ja, maar hoe doen we dat dan?
Barry:
Ssst! Ze denkt weer.
3.4 BUITEN. BOSJES - DAG
Annie draait weer terug, kijkend langs de boom. De broers
kijken mee. Annie kijkt speurend over het terrein. Opeens
komt de groep van Kirsten dichterbij. De drie boeven duiken
snel weg. Vlak voor de boom blijft het groepje staan.
3.5 BUITEN. BOSJES / VOOR BOOM - DAG
Groepje met Kirsten komt al pratend voor de boom staan.
Souad:
En wat gaan we nu doen, Kir?
Kirsten:
Ik denk dat het tijd wordt een paar andere kinderen lastig te
gaan vallen. Nu de meester verdwenen is, kan ik eindelijk
mijn gang gaan. Ik hoef nu niet het lieve, brave meisje te
spelen, zoals altijd in de klas.
Roland:
Die meester is nog zo stom ook om er in te trappen.
Tim:
Zullen we Shannon te grazen nemen?
Souad:
Die maak je zo makkelijk aan het huilen.
Kirsten:
Shannon is een leuk begin ja.
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Tim:
Maar moet er niet iemand op de uitkijk staan?
Roland:
Wie weet heeft de meester de trein gepakt en komt hij zo
meteen opeens aangelopen!
Julia:
Kom op! Denk je nou echt dat onze meester zo slim is? Hij was
tenslotte ook zo stom om niet in de bus te stappen. Nee, hij
staat waarschijnlijk nog steeds op die parkeerplaats bij de
benzinepomp.
Kirsten:
Ik denk ook dat we de komende dagen de meester nog niet hoeven
te verwachten. Dus, op naar Shannon!
3.6 BUITEN. BOSJES - DAG
Het groepje loopt weg en Annie’s hoofd komt weer zichtbaar
vanachter de boom in beeld. Daar achteraan de hoofden van de
broers.
Annie:
Een schoolkamp zonder meester?
volwassenen? Dat komt mooi uit.

Een

schoolkamp

zonder

Gino:
Joh, dat mag toch helemaal niet? Die meester is echt dom!
Barry:
Zullen we de politie bellen om te zeggen dat die kinderen
hier zijn zonder volwassenen? Dan komen ze die kinderen wel
weghalen en kunnen wij bij de buit.
3.7 BUITEN. BOSJES - DAG
Draaien weer achter de boom.
Annie:
En de kans lopen dat de politie ons ziet en ook meeneemt? Ik
dacht het niet. Nee, ik heb een veel beter plannetje. Een
briljant plan, als ik het zelf mag zeggen.
Gino:
Annie, je bent geweldig. Ik wou dat ik zo slim als jij was.
Barry:
Ze is ook niet voor niets de baas van onze boevenbende.
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Gino:
Oh, is dat daarom!
Annie:
Nog even en we hebben onze buit weer terug. En met vier
miljoen eurootjes kunnen we leuke dingen doen!
Gino en Barry:
Vier miljoen!
Barry:
Dan kunnen we eindelijk dat zwembad laten aanleggen.
Gino:
En die Ferrari kopen!
Barry:
En een reis om de wereld maken!
Gino:
En dat lieve kleine puppietje kopen dat ik in de dierenwinkel
zag.
Annie:
En dankzij wie kan dat allemaal!
Gino en Barry:
Dankzij Annie!
3.8 BUITEN. BOSJES - DAG
Annie:
Kom mee jongens. Tijd om ons te verkleden.
Gino:
Verkleden? Waarvoor?
Barry:
Geen idee. Ik dacht dat ik leuke kleren had
vanmorgen.

uitgezocht

Annie:
Oenen! Dat moet voor mijn plan! Kom nou maar, dan leg ik het
onderweg wel uit.
Annie, Barry en Gino verdwijnen geruisloos.
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Scene 4:

De meester

4.1 BUITEN. LANGS DE WEG - DAG
We zien de meester nog steeds staan langs de weg met een
bordje, liftend. Ook de andere lifters staan er allemaal
nog.
Meester Tom:
Nou zeg. Ik ben nog geen meter verder gekomen. Ik sta nu al
een uur of vier te liften en niemand, maar dan ook niemand,
wil me meenemen! Hoe moet dit nou? Wie weet zijn die arme
kinders al uren aan het huilen omdat hun meester er niet is.
Ze weten zich natuurlijk geen raad zonder mij! Ik moet erheen!
O nee, moet ik weer plassen.
4.2 BUITEN. LANGS DE WEG - DAG
Er komt een grote auto/bus aanrijden als de meester net even
gaat plassen in de berm. Deze stopt en alle lifters stappen
in en de auto rijdt weg. De meester komt uit de berm en baalt
enorm.
4.3 BUITEN. LANGS DE WEG - DAG
Langsrijdende auto’s zijn niet in beeld. Alleen de meester.
De meester steekt zijn duim weer op. Er komt een auto voorbij.
De meester geeft een grote glimlach, maar de auto rijdt door.
Weer een auto passeert en weer gebeurt hetzelfde. Na de vierde
auto die voorbij is gekomen, wordt de meester radeloos. Bij
de vijfde auto die aan komt, gaat hij midden op de weg staan
en houdt zijn hand vooruit ten teken dat de auto moet stoppen.
Maar de auto geeft vol gas en de meester kan nog net op tijd
wegspringen. Moedeloos gaat de meester aan de kant van de weg
zitten en kijkt treurig voor zich uit. Op dat moment gaat
zijn mobieltje. Hij neemt op.
4.4 BUITEN. LANGS DE WEG - DAG
Meester Tom:
Met Tom…. Ah, hoi Ronald (hij kijkt zenuwachtig, want dit is
de directeur van de school)…. Ja, alles gaat prima. We zijn
goed aangekomen, de kinderen zijn hun spullen aan het
uitpakken en over een kwartiertje gaan we levend stratego
spelen in het bos….. Ja, heerlijk weer!…… Wat zeg je?………
Shannon?……… Ehm….. Nee, die zit net op de wc, helaas….. Maar
nog geen last van heimwee hoor….. Dat komt echt helemaal goed
Ronald…. Ja……. Ja….. Tuurlijk…… Spinazie volgens mij…… Ja, ik
kan het hier al ruiken!….. Mmmmm!….. Ja….. Is goed…… Doe ik…..
Jij de groetjes daar!….. Doei.
De meester stopt zijn mobiel weg en blijft treurig zitten.
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4.5 BUITEN. LANGS DE WEG - DAG
Meester Tom:
Wat is er van me terechtgekomen? Nu ben ik ook al aan het
liegen tegen de directeur! Hoe kan dit ooit nog goed komen….
4.6 BUITEN. LANGS DE WEG / UIT AUTO / IN AUTO - DAG
Naast hem stopt een auto.
Automobilist:
Hallo! Wil je een lift?
Meester Tom:
Oh, graag! Bedankt! Je bent de eerst die stopt in vier uur
tijd.
Automobilist:
Geen probleem. Waar moet je naar toe?
Meester Tom laat zijn bord zien.
Automobilist:
Hahaha, nou daar ga ik niet heen. Ik moet naar Leusden, kun
je daar wat mee?
Meester Tom:
Geweldig! Dat is in ieder geval de goede richting op en dan
ben ik eindelijk weg hier! Als we in Leusden zijn, zie ik wel
weer verder.
Automobilist:
Stap in!
4.7 BUITEN. LANGS DE WEG - DAG
De meester rent naar de passagiersdeur en stapt in. Ze rijden
weg.
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Scene 5: Op het kampterrein
5.1 BUITEN. BIJ DE TENT - DAG
Shannon zit samen met Abderrahim en Karin bij hun tent.
Kirsten en consorten (Julia, Roland, Tim, Souad) komen
aanlopen.
Kirsten:
Hoi hoi!
Abderrahim:
Huh? Oh, hoi.
Kirsten:
Wat zijn jullie aan het doen?
Karin:
Gewoon.
Kirsten:
Gewoon? Gek, dat spelletje ken ik niet.
De vrienden van Kirsten liggen in een deuk.
Tim:
Ah, mogen we meedoen? Toe nou, please, please, please, please.
Shannon:
We doen geen spelletje. We zitten gewoon.
Kirsten:
Oh, jullie zitten gewoon! Nou, dan komen we er toch gezellig
bij zitten?
Souad:
Ja, gezellie.
Ze gaan zitten.
5.2 BUITEN. BIJ DE TENT - DAG
Het blijft even stil.
Roland:
Hoe zou het met de meester gaan?
Julia:
Geen idee. Ik mis hem totaal niet! Ik ben hem liever kwijt
dan rijk.
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Kirsten:
Ah joh, zo erg is hij toch niet? Vraag maar aan Shannon.
Julia:
Shannon, wat is er zo leuk aan meester Tom? Jij schijnt hem
zo leuk te vinden. Vertel nou eens wat er nou zo leuk aan hem
is.
5.3 BUITEN. BIJ DE TENT - DAG
Shannon krijgt een rood hoofd. Chris en Martijn komen
aangelopen. Ze gaan erbij zitten.
Chris:
Zo zo, wat een drukte hier.
Martijn:
Is het hier zo gezellig.
Kirsten:
We zijn het spelletje ‘gewoon’ aan het doen.
Chris:
Gewoon?
Souad:
Gewoon.
Julia:
Gewoon.
Tim:
Gewoon.
Roland:
Gewoon.
Kirsten:
Gewoon, gewoon.
Abderrahim:
Ja, jullie zijn nu wel lang genoeg leuk geweest. Kunnen jullie
niet een paar anderen lastig gaan vallen?
Roland:
Nee, we vallen jullie zo graag lastig.
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Kirsten:
Of liever gezegd: we vallen Shannon zo graag lastig.
Tim:
Shannon is namelijk verliefd.
Souad:
Op de meester!
Shannon zit stilletjes te huilen.
Karin:
Doe nou toch eens normaal joh! Je ziet toch dat ze het niet
leuk vindt!
Julia:
Wat? Vindt ze de meester niet leuk?
Karin:
Neehee! Jullie zijn niet leuk. En ga nou gewoon weg!
Kirsten:
Waarom zouden wij weg moeten? Gaan jullie maar als jullie het
zo erg vinden. Ik zit hier prima.
Chris:
Waarom doe je toch altijd zo moeilijk, Kirsten?
Kirsten:
Ik? Moeilijk? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben
gewoon mezelf en dat bevalt me prima.
Martijn:
(mompelend) En je bent dan ook de enige die jou bevalt.
Kirsten:
Wat?
Karin:
Hij zei niks. (stompt in de zij van Martijn) Niet doen.
Kirsten:
Jij ongelooflijke, stomme, idiote…
5.4 BUITEN. BIJ DE TENT - DAG
Nurlayla, Nabil en Frits komen eraan.
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Frits:
Ik heb trek.
Nurlayla:
Ik ook.
Nabil:
Een Big Mac zou niet gek zijn.
Souad:
Ja, eten… lekker.
Tim:
Maar hoe komen we aan eten?
Julia:
Daar zorgt de meester toch voor. (even stil) Oh ja.
Kirsten:
Misschien heeft Shannon nog wel snoep in haar tas zitten. Dan
eten we dat toch op.
5.5 BUITEN. BIJ DE TENT - DAG
Kirsten en consorten rennen naar de tas van Shannon en
beginnen erin te graaien. Alles gooien ze eruit op zoek naar
snoep. Er komt een enorme zak spekkies uit de tas.
Kirsten:
Lekker! Jongens, val aan!
Shannon:
Nee! Niet doen! Ik heb het gekocht van mijn eigen geld! Die
bewaar ik voor bij het kampvuur!
Kirsten:
Kampvuur? Nee hoor, hij is nu van ons!
Shannon:
Maar….
Kirsten:
Maar wat? Ga je nu de meester roepen? Jammer hoor, maar hij
is er niet om je te redden zoals altijd! Dus dat snoep is nu
van mij!
Ze houdt de zak snoep hoog boven haar hoofd.
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5.6 BUITEN. BIJ DE TENT - DAG
Kirsten heeft niet gemerkt dat Gino, Barry en Annie bij de
tent zijn gekomen, sportief gekleed en met klemborden in hun
handen. Annie pakt de zak snoep af van Kirsten.
Annie:
Zo, wat hebben we hier?
Gino:
Spekkies, lekker!
Annie:
En als ik het goed heb gehoord, zijn die niet van jou, meiske!
Dus dan vraag ik me af: waarom sta jij ermee in je handen?
Kirsten:
Wie ben jij?
Annie:
Nee nee nee, niet van onderwerp veranderen meiske. Volgens
mij ben jij het klassieke voorbeeld van een pester! En ik
houd niet van pesters! Weet je wat ik met pesters doe? Die
moeten
met
hun
tandenborstel
alle
wc’s
en
douches
schoonmaken! En als ze dan schoon zijn, dan moet het nog een
keer! Hahahaha! Barry, Gino, breng haar naar de wc’s! Veel
plezier, meid!
Verbouwereerd wordt Kirsten afgevoerd door Barry en Gino.
5.7 BUITEN. BIJ DE TENT - DAG
Annie:
Goed, dat is ook weer geregeld. Geen volwassenen in de buurt
en het gaat ook meteen mis. Het is ook altijd hetzelfde.
Chris:
Maar ze had wel een goede vraag: Wie bent u?
Annie:
Ik? Ik ben Annie. Jullie meester heeft mij gebeld. Hij staat
nog steeds op de parkeerplaats bij de benzinepomp, maar hij
wilde wel dat er iemand op jullie zou letten. Het zou zonde
zijn als hierdoor je kamp wordt verpest nietwaar? En jullie
meester en ik zijn al jaren vrienden, dus belde hij mij. Dus
hier ben ik. Met jarenlange ervaring in het draaien van
kampen, kom maar op!
Karin:
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Zo, dat heeft de meester goed geregeld zeg!
Abderrahim:
Wat gaan we als eerste doen? Levend stratego?
Nabil:
Wat dacht je van eten?
Martijn:
Oeh, eten!
Tim:
Dat zou echt lekker zijn!
Nurlayla:
Zo, Kirsten is niet in de buurt en je kunt normaal praten?
Tim:
Eh…. nou…. ach.
Frits:
Big Mac, here we come!!
Annie:
Big Mac?
Roland:
Whopperrrrrrrrrrrrrrrrrr
Annie:
Getsie, nee. Kinderen moeten gezond eten, veel vitaminen en
natuurlijk koolhydraten om dit kamp door te kunnen komen.
Wacht maar af, ik regel wel wat. Als ik fluit is het eten
klaar.
Annie marcheert weg.
5.8 BUITEN. BIJ DE TENT - DAG
Souad:
Nou, ik ben benieuwd.
Karin:
Wat een mens zeg.
Chris:
De meester is bevriend met haar??
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Abderrahim:
Dat is de geheime kant van onze mees!
Julia:
Nou, het bevalt mij maar niks. Kom op jongens, we gaan.
Iedereen loopt weg. Shannon is stilletjes haar spullen terug
in haar tas aan het stoppen.
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Scene 6:

Terug bij de meester.

6.1 BUITEN. PARKEERPLAATS - DAG
We zien de meester en de automobilist staan, met een autowiel
in hun handen. Ze kijken er peinzend naar.
Automobilist:
Wat een pech zeg. Hebben we nauwelijks vijf kilometer gereden,
krijg ik een lekke band! Bel ik de ANWB, duurt het minstens
twee uur voor ze kunnen komen. Dit heb ik nog nooit
meegemaakt. Had ik nou toch maar voor All Secur gekozen… Doei,
doei.
Meester Tom:
Tja, het is vreemd, dat zeker. Maar zo kom ik nooit aan op
het kamp.
Automobilist:
Nou, sorry hoor. Ik heb mijn auto niet expres een lekke band
laten krijgen! Ik zou nu ook liever op weg naar huis zijn.
Meester Tom:
Ach sorry, sorry. Zo bedoelde ik het niet. Ik maak me gewoon
zorgen om die kinderen. Het is nu al half acht en ze hadden
allang eten moeten krijgen…
Automobilist:
Arme kinders. Misschien moet je nu dan een stukje lopen en
het even verderop weer proberen met liften. Wie weet heb je
dit keer meer geluk.
Meester Tom:
Nee, dan laat ik je in de steek. Dat zou niet netjes van me
zijn.
Automobilist:
Ach kom, kinderen helemaal alleen op een kampterrein is toch
veel erger. Ga nou maar! Ik red me wel.
Meester Tom:
Weet je het zeker?
Automobilist:
Heel zeker.
Meester Tom:
Dank je wel! Jongens, geen paniek. Ik kom eraan!
Meester Tom pakt zijn stuk karton en rent parkeerplaats af.
De automobilist blijft achter.
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Scene 7: Levend stratego?
7.1 BUITEN. VELD - DAG
Een fluitje klinkt en snel komen alle kinderen (behalve
Annemiek) het veld op van allerlei kanten. Ze gaan in een
rij staan. Annie, Barry en Gino leiden.
7.2 BUITEN. VELD - DAG
Annie:
Appèl!
Er gebeurt niks.
Annie:
Appèl!
Gino:
Wil je een appel?
Annie:
Appèl!
Barry:
Blijkbaar wil ze die appel wel erg graag. Wacht, ik ga er wel
een halen!
Annie:
Oen! Appèl! Kijk of iedereen er is!
Gino:
Oh, zeg dat dan gewoon!
7.3 BUITEN. VELD - DAG
Gino en Barry gaan de rij langs en tellen of alle kinderen er
zijn. Er blijkt er een te ontbreken. Ze tellen voor de
zekerheid nog een keer.
Gino:
We missen er één, Annie.
Shannon:
Annemiek zit nog op de wc.
Annie:
Ga dat grietje nu meteen van de wc afhalen!
Barry loopt weg.
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7.4 BUITEN. VELD - DAG
Annie:
Goed, jongens en meisjes. Iedereen heeft zijn avondeten naar
binnen gewerkt, dan gaan we nu het eerste kampspel doen.
Frits:
Yes! Eindelijk!
Annie:
Stil jochie, anders kan ik het spel niet uitleggen. Goed, het
spel gaat als volgt.
Abderrahim:
Is het levend stratego? Dat vind ik altijd zo gaaf.
Annie:
Eh, ja het is levend stratego, maar op een iets andere manier.
Frits:
Ah, geen dropping?
Karin:
Oeh, ik ben gek op droppings. Ik ben ooit eens verdwaald met
een groep toen we…
Annie:
STILTE!!!!
7.5 BUITEN. VELD - DAG
Barry komt met Annemiek terug.
Annie:
Zo, Annemiek! Ik zal het je nog één keer uitleggen. Als ik
fluit, kom jij!
Annemiek:
Maar ik zat op de wc!
Annie:
Dus?
Annemiek:
Nou, ik zat te p… je weet wel.
Annie:
Dus?
Rampenkamp leerling script

Sterke Films

29

Annemiek:
Dus dan is het moeilijk stoppen, toch ?
Annie:
(erg boos en schreeuwt) Als ik fluit, kom jij! Begrepen?
Annemiek:
J-j-ja.
Annie:
Goed zo meisje en nu niet meer vergeten. Ga maar bij de rest
staan, dan kan ik eindelijk het levend stratego uitleggen.
Annemiek:
Oh, maar dat ken ik al.
Annie:
(Kijkt Annemiek vernietigend aan) Heb jij een tandenborstel
bij je?
Annemiek:
Ja, tuurlijk.
Annie:
Nog één opmerking en die tandenborstel wordt gebruikt om die
wc waar jij zojuist opzat, schoon te maken.
Annemiek wil iets zeggen, maar bedenkt zich en houdt verder

haar mond dicht.
7.6 BUITEN. VELD - DAG
Annie:
Goed, daar gaat die dan. Ergens op dit terrein is een nepschat
verstopt. Let op: de schat is nep en niet echt! Die 4 miljoen
euro die erin zit, hebben we nagemaakt om het spel leuker te
maken. Je speurt het terrein af op zoek naar die schat. Het
zit in een plastic zak en het is ingegraven in de grond.
Degene die de schat het eerste vindt, rent meteen naar mij
toe en geeft mij de schat. Jij hebt dan gewonnen. Begrepen?
Chris:
Maar wie is dan de vlag?
Annie:
Sorry?
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Roland:
Bij levend stratego is er altijd een vlag, een maarschalk
enzo. Wie is de vlag?
Karin:
Zonder vlag is het geen levend stratego!
Annie:
(Haalt een theedoek uit haar zak) Zo, een vlag. Wie wil hem
hebben?
Meerdere vingers gaan omhoog. Annie loopt de rij langs op
zoek naar een goede vlaggendrager. Ze blijft stilstaan bij
Shannon.
Annie:
Ik denk dat jij een prima vlag zou zijn.
Kirsten:
Tsss.
Annie:
Alsjeblieft meid, veel plezier ermee. Let op: degene met de
vlag kan je aftikken. Ben je af, dan ga je naar Barry of Gino.
Begrepen?
Nabil:
Gek levend stratego zeg.
Annie kijkt hem dreigend aan.
Nabil:
M-m-maar wel v-veel leuker dan n-n-normaal!
Martijn:
Let’s do it!
Annie:
Opgelet!
Annie blaast op haar fluit. De kinderen rennen joelend alle
kanten op. Annie, Barry en Gino gaan op de grond zitten.
7.7 BUITEN. VELD - DAG
Annie, Barry en Gino gaan op de grond/bankje zitten.
Gino:
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Wat een goed plan Annie. Zo hoeven we zelf niet eens te
graven!
Annie:
Ja, ik heb goede plannen, mannen!
7.8 BUITEN. VELD - DAG
Terwijl ze daar zitten te wachten, rent er af en toe een kind
voorbij. Misschien iemand die door Shannon achterna wordt
gezeten. Kortom: af en toe zien we vlagen van het spel dat
zogenaamd aan de gang is.
7.9 BUITEN. VELD - DAG
Tijdens dit spel, komt Babs aanlopen. Ze kijkt even om zich
heen, alsof ze iemand zoekt. Dan ziet ze Annie, Gino en Barry
zitten en loopt naar hen toe.
7.10 BUITEN. VELD - DAG
Babs:
Hallo? Mag ik even storen?
Barry:
(onder de indruk van Babs) Jij mag mij altijd storen.
Babs:
Eh, ja. Ik ben op zoek naar Tom.
Gino en Barry:
Meester Tom?
Babs:
Ja, ik zie hem nergens. Weet een van jullie waar hij is?
Barry:
Nou, het zit zo…
Annie:
Hij is even weg.
Babs:
Even weg.
Annie:
Ja. Mag ik me even voorstellen. Annie de… eh,de Geus, collega
van Tom.
Babs:
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Oh.
Annie:
Ja, het is mijn eerste jaar op deze school, dus vandaar dat
je me nog niet kent. Hij had gevraagd of ik zin had dit jaar
mee te gaan op kamp. En daar zeg ik geen nee tegen natuurlijk.
Babs:
Natuurlijk.
Annie:
Maar hij is even naar… het ziekenhuis met een kind. Gat in
het hoofd. Erg vervelend.
Babs:
Aha. Nou, ik ben Babs. Elk jaar als Tom hier met zijn groep
komt, kom ik ’s avonds helpen en breng ik snoep voor de
kinderen mee. Dus hier ben ik!
Barry:
Dat kun je wel zeggen ja. Ik ben Barry.
Gino:
Gino.
7.11 BUITEN. VELD - DAG
Een aantal leerlingen komen hijgend voorbij rennen en
blijven even bij hen stilstaan.
Karin:
Ik heb nog geen schat gevonden hoor! Ik zoek me suf.
Annie:
(overdreven enthousiast omdat Babs erbij staat) Goed zoeken
meid, je kunt het.
Andere leerlingen komen ook voorbij.
Roland:
Pas op, Shannon komt eraan! Kom mee!
De leerlingen rennen lachend weg, gevolgd door Shannon met
de vlag.
Shannon:
Ik heb er al drie en jullie pak ik ook!

Rampenkamp leerling script

Sterke Films

33

7.12 BUITEN. VELD - DAG
Annie:
Zoals je ziet zijn ze druk bezig.
Babs:
Het ziet er erg leuk uit. Hoe heet dit spel?
Barry:
Levend stratego!
Babs:
Oh. Waarom zie ik maar één vlag?
Annie:
Eh, dit is levend stratego nieuwe stijl. Maar wat heb je
allemaal meegenomen?
Babs:
Ik heb het allemaal nog in mijn auto staan. Kunnen jullie
even helpen?
Barry:
Tuurlijk! Ik help je wel!
Gino wil ook opstaan om te helpen, maar Barry duwt hem terug
op de grond en loopt alleen met Babs mee.
Gino:
Wat heeft Barry opeens?
Annie:
Vlinders in zijn buik. Gaat vanzelf wel weer over.
Gino:
Maar wat doen we nu? Nu hebben we toch nog een bemoeial erbij
die ons in de gaten houdt.
Annie:
Misschien dat Barry zijn vlinders ons nog goed van pas kunnen
komen.
7.13 BUITEN. VELD - DAG
Annie blaast op haar fluitje. Alle kinderen komen
aanrennen.
Souad:
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Dit was echt vet cool! Het leukste spelletje levend stratego
ooit.
Nurlayla:
Wie heeft de schat gevonden?
Karin:
Nou, ik niet.
Tim:
Ik heb me echt suf gerend.
Annemiek:
Ik heb een steek in mijn zij!
Shannon:
Anders ik wel! Pfoe, vlag zijn is vermoeiend.
Kirsten:
Ach ja, jij bent gewoon vermoeiend!
Frits:
Houd nou eens op Kirsten! Je bent niet leuk meer.
Kirsten:
Ik bepaal zelf wel wanneer ik stop. En nu nog zeker niet.
Martijn:
Sstt. Ik wil weten wie de schat heeft gevonden.
Annie:
Oké, allemaal stil nu!
Iedereen is meteen stil.
Annie:
Helaas is de schat niet gevonden. Dat betekent dat we morgen
verder gaan met zoeken. Het wordt nu te donker om nog verder
te zoeken. Maar ik heb wel een verrassing voor jullie.
Kirsten:
Oh, een nieuwe tandenborstel misschien?
Annie:
Als jullie met me meelopen, dan stel ik jullie voor aan Babs.
Zij heeft wat lekkers meegenomen. Kom maar mee.
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7.14 BUITEN. VELD - DAG
Terwijl iedereen wegloopt, blijven Abderrahim, Karin, Chris
en Frits staan.
Karin:
Valt het jullie ook op?
Frits:
Snoep!
Karin:
Neehee, luister nou even. Valt jullie niks op?
Abderrahim:
Nu je het zegt, ja. Ze is opeens een heel stuk vriendelijker.
Chris:
Ja, dit klopt niet.
Frits:
Snoehoep! Kom nou! Straks is alles al op.
Abderrahim:
Jij ook altijd met je snoep. Nou, kom op dan.
Frits en Abderrahim lopen weg.
7.15 BUITEN. VELD - DAG
Chris:
Het is inderdaad raar.
Karin:
Die Babs is er en die Annie doet opeens anders. Dit moeten we
in de gaten houden.
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Scene 8: Waar is meester Tom nu?
8.1 BUITEN. PARKEERPLAATS - DAG
Meester Tom zit tegen een boom. Hij is in slaap gevallen. We
horen hem zachtjes snurken.
Een zwerver naast hem begint een heel verhaal over zijn leven
en hoe naar het allemaal is. Fijn dat hij nu eindelijk een
vriend heeft om alles mee te delen. Hij laat hem nooit meer
gaan.
Als de agenten in formatie komen oplopen verdwijnt de zwerver
meteen.
8.2 BUITEN. PARKEERPLAATS – DAG
Er komen 4 politieagenten aan met twee zaklampen. Ze schijnen
daarmee op de meester.
Agent 1:
Zo komen we ze niet vaak meer tegen, hè Jan?
Agent 2:
Nee, niet vaak meer, Piet.
Agent 3:
Hij ziet er een beetje zielig uit Joke, vind je ook niet?
Agent 4:
Tja, dat is vaak zo met die figuren Susan.
Agent 2 pakt het stuk karton op.
Agent 3:
Schoolkamp groep 8? Dit is zeker een grap.
Agent 1:
Zou kunnen. Je weet het maar nooit met die studenten van
tegenwoordig.
Agent 4:
Hé jij. Word eens wakker !
8.3 BUITEN. PARKEERPLAATS – DAG
Agent 1 port de meester wakker met zijn zaklamp.
Meester Tom:
Huh? Wat?
Agent 2:
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Overzicht rollen per scène voor 9-14 leerlingen
Rollen
tekstbeurten
1 Juf Inge
38
2 Chris dubbelrol met 11
47
3 Frits dubbelrol met 9
54
4 Shannon
45
5 Kirsten
58
6 Dunja dubbelrol met 12
41
7 Barry dubbelrol met 11
48
8 Annie
74
9 Automobilist dubbelrol met 3
9
10 Babs
54
11 Agent 1 Piet dubbelrol met 7
22
12 Agent 2 Jan dubbelrol met 2
19
13 Celgenoot
6
14 Ouder
4

leerling

1
x

2
x
x
x
x
x

3

4
x

5

6
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

7

8
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

celgenoot en ouder kunnen naar wens gespeeld worden door iedereen die geen juf of agent speelt bij gebuik met 9 leerlingen
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In geel zijn de kernrollen bij gebruik met 9 leerlingen. Dubbelrollen zijn suggesties.
Pas aan naar wens. Omdat het Film is en je steeds kunt stoppen, is het mogelijk om ook andere dubbelrollen te gebruiken dan de suggestie.
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Rampenkamp
Overzicht rollen per scène voor 13-18 leerlingen
Rollen
tekstbeurten
1 Meester Tom
37
2 Ouder
4
3 Chris + 2
24
4 Karin
42
5 Frits + 18
30
6 Shannon
34
7 Dunja + 16
21
Kirsten
8
50
9 Souad + 17
23
10 Tim + 14
31
11 Gino (boef)
37
12 Barry (boef)
44
13 Annie (boef)
79
14 Automobilist
9
15 Babs
53
16 Agent 1 (Petra)
22
17 Agent 2 (Jan)
19
18 Celgenoot
7

leerling
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x
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In geel zijn de kernrollen bij gebruik met 13 leerlingen. Dubbelrollen zijn suggesties.
Pas aan naar wens. Omdat het Film is en je steeds kunt stoppen, is het mogelijk om ook andere dubbelrollen te gebruiken dan de suggestie.
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Overzicht rollen per scène voor 16 - 25 leerlingen
Rollen
tekstbeurten
1 Meester Tom
37
2 Ouder dubbelrol met 13
4
3 Chris
21
4 Karin dubbelrol met 23
24
5 Nurlayla dubbelrol met 24
26
6 Frits dubbelrol met 17 + 21
24
7 Abderrahim dubbelrol met 20
12
8 Shannon
32
9 Dunja dubbelrol met 22
22
10 Kirsten
44
11 Souad dubbelrol met 19
14
12 Tim dubbelrol met 25
12
13 Julia dubbelrol met 2
8
14 Gino
39
15 Barry
42
16 Annie
79
17 Automobilist dubbelrol met 6 + 21
7
18 Babs
54
19 Agent 1 Piet dubbelrol met 11
22
20 Agent 2 Jan dubbelrol met 7
19
21 Celgenoot 1 dubbelrol met 6 + 17
3
22 Celgenoot 2 dubbelrol met 9
2
23 Celgenoot 3 dubbelrol met 4
3
24 Celgenoot 4 dubbelrol met 5
3
25 Celgenoot 5 dubbelrol met 12
2

solo zang

leerling

1
x
x
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scene 3 en 9
scene 3

3

4
x

6
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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x
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Overzicht rollen per scène voor 23 - 35 leerlingen
Rollen
tekstbeurten
1 Meester Tom
37
2 Ouder 1 d25
4
3 Ouder 2 d26
3
4 Chris
18
5 Karin
21
6 Nurlayla
20
7 Frits
21
8 Abderrahim d27
15
Shannon
9
27
10 Nabil d31
17
11 Martijn d28
13
12 Kirsten
47
13 Souad (gr. Kirsten) d29
15
14 Tim (gr. Kirsten)
19
15 Julia (gr. Kirsten) d20
14
16 Roland (gr. Kirsten) d30
15
17 Gino (boef)
37
18 Barry (boef)
44
19 Annie (boef)
80
20 Automobilist
9
21 Annemiek
15
22 Babs
53
23 Agent 1 (Piet)
19
24 Agent 2 (Jan)
14
25 Agent 3 (Susan)
6
26 Agent 4 (Joke)
5
27 Celgenoot 1
2
Celgenoot
2
28
1
29 Celgenoot 3
3
30 Celgenoot 4
2
31 Celgenoot 5
1
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Rampenkamp
32
33
34
35

Lifter 1 (stille rol) (optioneel)
Lifter 2 (stille rol) (optioneel)
Lifter 3 (stille rol) (optioneel
Zwerver (eigen tekst) (optioneel)

0
0
0
1

x
x
x

x
x
x
x

In geel zijn de kernrollen bij gebruik met 23 leerlingen. Dubbelrollen zijn suggesties. Rollen 32 t/m 35 zijn weg te laten of te gebruiken voor leerlingen die
weining tot geen tekst willen
Ook rollen 27 t/m 31 zijn aan te passen. Deze kunnen ook samengevoegd worden tot 1, 2, 3 of 4 rollen.

Naar wens kunnen ook agent 3 en 4 geschrapt worden.
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