De club van de rare kinderen
Stel je voor dat er een club is waar alleen maar “coole” mensen bij mogen. En stel je voor dat je alleen maar
cool bent als je ook raar bent.
Ofelia is niet raar en daarom ook niet cool. Dus mag ze niet bij de club van de rare kinderen. Maar wat nou
als ze zichzelf raar zou maken? Hoe ver zou jij gaan om jezelf raar te maken?

Rolverdeling:
De clubleden:
Gijs

De Lange

Kevin

Eenoog

Kim

Spriethaar

La Toya

Bolletjesnavel

Pim

De Kleine

Ping

Hoogbegaafd

Samantha

Flaporen

Overige rollen:
Ofelia
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0. opening
Decor van een *ietsenstalling: Lege speelvloer met achter de *ietsenstalling een mistige
rook.
Openingstune van een actie*ilm begint, La Toya draagt een krukje op, Kevin komt stoer op
vanuit de mist en gaat in een pose staan op het krukje.
Ping komt achterlangs aanlopen met Gijs en Samantha, staan in de deuropening en
stoppen met lopen, schrikken, en nemen positie naast La Toya en Kevin.
Pim & Kim komen op, zijn hun groet aan het oefenen. Schrikken van het publiek en gaan in
een pose op hun plek staan aan de andere kant van La Toya en Kevin.
1. Een vreemde bezoeker
De schoolbel gaat, muziek stopt en de leden van de club gaan op hun “normale” plek zitten,
pakken hun broodtrommeltjes en beginnen te lunchen.
Samantha snuift
’t heb je op je brood?
Gijs
Pindakaas
Samantha
Iel bah!
Ping
Gadver! Dat is echt super ongezond. Zit vol onverzadigde vetzuren en suikers, blijf uit
m’n buurt.
Ofelia komt op
Hoi Kevin
Kevin
Hoi
Pim
Hoi Ofelia!
Ofelia
Oh eh hoi Pim. Waarom lunchen jullie altijd hier?
Kevin
Omdat de kantine stom is
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Ofelia
Mag ik erbij zitten?
Pim
Oh van mij w…
La Toya
Nee
Kim
Nee?
Kevin
Nee
Ofelia
Waarom niet?
Kevin
Het is vol
Ofelia
Vol?
La Toya
Ja wij hebben genoeg vrienden loney
Kim
Hoezo vol? Plek genoeg toch? als zij erbij wil dan moet dat toch kunnen
Kevin smiespelend
Nee want ze is niet raar natuurlijk
Kim
Nou en?
Kevin
Nou dus mag ze er niet bij. Regels zijn regels.
Schoolbel gaat, iedereen pakt zijn spullen en gaat af. Geluid van een schooldag die
verstrijkt
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2. de geheime afspraak
Voor opkomst: spannende muziek. Pim komt haastig op, kijkt om zich heen of iemand hem
gezien heeft en verstopt zich in de prullenbak.
Nadat hij zich verstopt heeft: De schoolbel gaat. Dan Ofelia op met *ietssleutels in haar
hand.
Pim steekt hoofd uit de prullenbak
Ofelia?
Ofelia Verbaasd
Ja?
Pim
Zullen we hier vanavond afspreken?
Ofelia
Afspreken? Waarvoor?
Pim
Om bij de club van de rare kinderen te komen!
Ofelia
De club van de rare kinderen?
Pim
Ja!
Ofelia
Is dat hoe jullie jezelf noemen
Pim
Ja!
Ofelia lacht hard
Pim
Wil je erbij of niet?
Ofelia schrikt
Eh ja. Ja, heel graag!!

Pim
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Nou dan zie ik je vanavond
Ofelia wil af gaan
Pim
Eeh, Ofelia
Ofelia
Ja?
Pim
Kun je me, eh, helpen?
Ofelia helpt Pim uit de prullenbak
Pim
Doei!
Beide af
3. het plan
Ofelia komt op en staat even te wachten. Later komt Pim op en horen we Kim heel veel
kreunen van inspanning, alsof ze iets heel zwaars aan het verschuiven is. Ze komt in beeld
met een enorme luidspreker, zet die neer en puft uit.
Pim
Er waren er toch twee?
Kim
Jaja =zucht, gaat af en haalt nog een luidspreker op=
Ofelia
Wat is dat?
Pim
Een luidspreker
Ofelia
Ja maar waarom staat hier een luidspreker?
Pim
We gaan je raar maken
Ofelia
Raar? Waarom?
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Kim
Van Kevin mogen er alleen maar rare kinderen bij de club van de rare kinderen.
Ofelia
Raar? Wat hebben jullie dan?
Kim
Ik heb spriethaar!
Pim
En ik ben raar vanbinnen.
Ofelia
Ben jij niet gewoon klein
Pim
Dat is toch niet raar! Dan zou Gijs raar zijn omdat ‘ie groot is!
Kim
Ja maar dat is toch ook zo?
Pim
Hmm. Maar daar gaat het nu niet om. We gaan jou doof maken.
Ofelia en Kim schrikken
Wat?
Pim
Ja! Dat is toch raar?
Kim trekt een kabel uit een van de luidsprekers
Ik weet het niet hoor Pim. Gaat dat niet een beetje ver?
Pim duwt de kabel er weer terug in
Zíj wil toch bij de club
Kim
Toch niet tegen elke prijs?
Pim
Prijs? Dit kost toch helemaal niets
Kim
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Je wilt haar doof maken
Pim
Ja een beetje maar!
Kim
Dat gaat nooit goed!
Pim
Laat die kabels eens met rust joh!
Ofelia
Oké jongens stop! Ik doe het al!
Pim
Kijk! Zij vind het ook een goed idee.
Kim
Pff!
Ofelia
Maar eh… Hoe moet het?
Pim
Ik denk dat je tussen de boxen moet gaan staan en dan zetten wij muziek op
Pim sluit telefoon aan, Ze gaan klaar staan
goed. Klaar?
Kim
Klaar
Ofelia
Klaar
Pim
Oké. 3… 2… 1…
Ineens hele luide elektronische muziek die eindigt in een hoge pieptoon waarbij Pim en Kim
praten tegen Ofelia zonder dat er iets te horen is. Als deze toon stopt:
Ofelia
WAT?
Pim
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Aah, het is gelukt! Dan kunnen we naar huis!
Pim
Kom Ofelia, we gaan naar huis!
Ziet dat ze Ofelia blijft staan
Kom je mee? We gaan.
Begrijpt dat ze hem helemaal niet meer kan horen
OFELIA! WE! GAAN! GA! JE! MEE?
Eeh, Kim, vergeet je niet iets?
Kim
aaaah
-Allen af, Kim neemt boxen mee5. Gebabbel
Vóór opkomst: geluid van schoolbel. Samantha, Ping en Gijs op, terwijl Ping vertelt over
haar proefwerk.
Samantha
Ik heb een nieuwe app!
Ping
Jij hebt elke week een nieuwe app
Samantha
Ja maar nu kan ik plaatjes van iemand anders op m’n eigen prikbord prikken
Ping
Pinterest.
Gijs
Pinterest?
Samantha
Luister nou ik ben aan ’t vertellen!
Ping
Ja, bestaat al lang maar sinds kort kun je ook locaties toevoegen waar je geweest bent of
naartoe wil.
Samantha
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Nee, stil nou, kijk, dan vind ik dit plaatje van een paard bijvoorbeeld mooi, en dan “pin”
ik die dus vast op mijn eigen prikbord en dan kan ik dat bekijken.
Gijs
En wat heb je daaraan?
Samantha
Nou dan kan ik dus verschillende prikborden maken.
Gijs
Hmm nee dat heb ik niet nodig
La Toya komt op met het krukje voor Kevin, Kevin komt erop staan in een pose.
Kevin
Yo
La Toya
Yo
Ping
Hé Kevin, waarom mocht die Ofelia er eigenlijk niet bij?
Kevin
Omdat ze niet raar is! Jeetje! Dat heb ik toch uitgelegd!
Pakt zijn brood
Samantha
Maar zijn we Ofelia dan eigenlijk niet ook aan het pesten? Terwijl de bedoeling van onze
club toch juist was dat we niet gepest zouden worden! Ik bedoel ze doet toch aardig? En
ze heeft mooi haar. En ze is slim, en
Gijs
En ze eet nooit pindakaas op brood!
Kevin
Jullie snappen het niet! Zij is niet zoals ons, ze is namelijk gewoon normaal. En normale
mensen pesten ons.
Ping
Maar kunnen we haar geen proefperiode geven dan?
6. Een nieuw begin
Pim en Kim komen op
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Kim
Jongens! Jongens! Ik heb goed nieuws
Pim
Ofelia is raar geworden!
Kim
Dus dan mag ze erbij!
Kevin
Huh?
La Toya
Je kunt toch niet zomaar raar worden van de ene op de andere dag
Pim
Tsja, ze is ineens doof!
Kevin
Ineens? En hoe weten we dan dat ze dat niet liegt
Samantha
Nou ik vond dat ze er sowieso wel bij mocht. En nu al helemaal want ik vind dit best raar,
ja toch
Ping
Ik stem voor. Regels zijn regels.
Gijs
Ja dat vind ik ook! Raar is raar, dus, mag ze erbij. Logisch.
Kevin
Ik wil het gewoon niet! Het kan niet dat ze raar is want gisteren was ze nog
doodnormaal! En straks zitten hier ineens allemaal doodnormale kinderen en zijn we de
club van de doodnormale kinderen en wie gaat dan de leiding geven? Een of andere
gespierde jongen die al met minstens drie meisjes gezoend heeft? Of die jongen van
2b17 die al twee keer is blijven zitten en daarom al een brommer heeft? Ik wil het niet ik
wil het niet ik wil het niet!
La Toya
Ja het is gewoon stom. We zijn vol, ze gaat maar in de kantine zitten
Samantha
Ik vind dat ze erbij mag
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Gijs
Ik ook
Ping
Ik ook
La Toya
Ik vind het stom
Kim
Ja ik.. niet
Pim
Nee ik ook niet
Kevin
Best! Best! Dan moet het maar! Maar ik vertrouw er niks van.
Ofelia komt op, Kevin en La Toya gaan mokkend op een *iets zitten
Ofelia
Hoi Kevin
De groep pakt hun broodtrommeltjes, behalve Ofelia die wat schaapachtig in het midden
van de groep blijft zitten en Kevin bewonderend aankijkt
Kevin
Waarom ben je doof?
Iedereen wacht even op antwoord
Gijs
Als ze doof is kan ze dat toch niet horen?
Bevestiging/schouderklopje van Ping dat het waar is wat Gijs zegt
Kevin
Misschien doet ze wel alsof
Maakt een schijnbeweging naar Ofelia waarbij hij heel hard in haar handen klapt, Ofelia
schrikt niet, Kevin gaat mokkend op een *iets zitten
Ping
Nou welkom
…WELKOM
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de hele club wil gaan lunchen, Ofelia loopt richting Kevin en La Toya
Ofelia
Waarom heb jij eigenlijk een ooglapje?
Kevin
Omdat ik een oog mis
Ofelia
WAT?
Kevin
OMDAT IK EEN OOG MIS
Ofelia
WAT?
Pim schrijft het op een brie*je
Ofelia
Dat is raar
Kevin
Ja wij zijn ook de club van de rare kinderen.
Ofelia
WAT?
Kevin
JA WIJ ZIJN TOCH OOK ja godverdomme dit schiet toch ook eigenlijk niet op zo
Kevin draait zich boos af van Ofelia, Pim schrijft het op
Ofelia
Nee dat bedoel ik niet!
Pakt haar lunch en gaat boos op front zitten
Ik bedoel gewoon dat je ooglapje gister aan je andere oog zat.
Iedereen kijkt Kevin aan, Kevin verstijft van schrik.
Ping
Wat heeft dat te betekenen Kevin?
Kevin
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Nee! Nee, ik mis echt een oog! Dat weten jullie toch?
La Toya
Hij draagt z’n ooglapje toch niet voor niks, trut
Ping
Tenzij Kevin geen oog mist
Samantha
Ik heb dat missende oog van Kevin ook nog nooit gezien
Pim
Laat het gat dan zien!
Iedereen
Ja laat dat gat zien!
Kevin
Nee! Nee dat gaat niet want dat is heel onsmakelijk en vies en zo. Daar zouden jullie van
moeten kotsen en zo, heel vies. Nee joh, moet je niet willen neeeee neee bah bleh
Samantha
Ik heb hier anders een foto waarop je ooglapje wél voor je andere oog zit
Iedereen
Wat?
Ping
We hebben bewijs!
Kim
Kevin laat je oog zien!
Gijs
Ja! Laat dat gat zien
Pim trekt het ooglapje van Kevin’s hoofd af en eronder zien we twee doodnormale ogen
La Toya
Dan mag je niet meer bij de club
Kevin
Hoezo?
Samantha
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Dat zijn je eigen regels
Ping
Houdoe
La Toya=gooit haar boterham naar Kevin=
Rot op! Ik dacht dat we vrienden waren!!
Kevin
Doe normaal
Kim
Nu ga je te ver!
Ping
Aanvallen!!
Gijs
Hier! Met pindakaas!
De club bekogelt Kevin met hun boterhammen en overige lunchproducten tot Kevin uit de
*ietsenstalling is gevlucht. Dan komt iedereen even op adem en beseft men wat er gebeurt
is. Ofelia heeft niets gezien en zit nog steeds te eten. Dan draait ze zich om.
Ofelia
Waar is Kevin eigenlijk heen?
Pim
Eeh… Weg
Ofelia begrijpt het niet, Pim schrijft het op een brie*je, duurt heel lang, vraagt hoe je iets
spelt.
de schoolbel gaat en iedereen pakt zijn tas en loopt weg, behalve Ofelia (die de bel niet
gehoord heeft en het brie*je leest). Pas als iedereen achter de achterwand is.
Ofelia
Oh echt? … Shit!
Gijs
Vergeten we Ofelia niet?
Pim rent terug naar Ofelia, tikt haar op haar schouders en neemt haar mee af. Als ze af
zijn: Donkerslag.
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