DE KLEEDKAMER
Door Bart, Björn, Daan, Hendrik en Jos
2005
Op het podium staan twee banken.
Op de vloer staan sporttassen. Er liggen schoenen en kleren.
De deur van de kleedkamer staat open.
Het licht gaat aan, op het podium en in de kleedkamer.
Hendrik staat bij de bank en stretcht zijn been.
Bart staat in zijn onderbroek voor de spiegel in de kleedkamer. Hij droogt
zijn haar met een handdoek. Dan doet hij de handdoek om zijn middel.
Hij loopt om de andere bank heen en gaat zitten.
Daan staat voor de spiegel, handdoek om zijn nek, en haalt zijn hand door
zijn haar.
Hij loopt naar Bart en zet zijn voet op de bank.
Daan: Wedstrijd slecht! Balen ik! Ik wachten, wachten bal.
Bart: (knikt) Ja, oorzaak Björn. Hij egoïst. Bal toe-spelen, hij doe-niet! Hij
vallen, prima! Eigen schuld.
Jos staat voor de spiegel. Kamt zijn haar.
Björn geeft hem een duw. Jos boos. Kamt opnieuw zijn haar.
Björn loopt podium op. Kijkt naar Bart en Daan.
Daan: Björn begrijp-niet: moet samenwerken, team! Hij arrogant, hij voel
top-hij!
Björn spuit onder zijn oksels. Bart ruikt het, draait zich om.
Björn (tegen Daan en Bart): Wat zegt? Jullie praten over mij.
Bart: Nee, niets.
Daan: Nee, wij praten over wedstrijd.
Hendrik pakt flesje babyolie uit zijn tas en begint zich in te smeren.
Daan: Kijk, babyolie!
Bart: Babyolie!
Björn: babyolie, duimzuiger!
Hendrik: Lekker zacht, voel maar!
Björn schuift snel naar Bart.
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Jos komt op. Hij zet zijn voet op de bank tussen Björn en Bart in.
Björn: Lang wachten op jou, vertraging! Jij aftrekken?
Jos: Ja, heerlijk. Jij aftrekken nooit?
Björn: Ik doe nooit zelf. Vrouw op mij.
Hendrik: (tegen Jos) Eerste keer aftrekken, hoe oud jij?
Jos: 14 jaar. Meisje op. Ik stomverbaasd, heerlijk!
Björn: Vriendin zegt tegen mij: moet proberen. Avond ik doen, lang
duren, horloge kijken, eindelijk klaarkomen.
Bart: (tegen Hendrik) jij?
Hendrik: ken CANAL +?
Jos: Wat?
Hendrik (spelt langzaam): C A N A L + elke vrijdagavond, ik slaapkamer
kijken opgewonden.
Bart: Vroeger ik durf niet aftrekken, bang vader, moeder horen, zien.
Altijd opletten deurkruk.
Daan: Ik ook, altijd opletten, licht gang.
Björn zwaait naar Daan.
Björn: Help mij, been kramp, oorzaak uitglijden-ik.
Björn gaat op de grond liggen. Daan stretcht zijn been.
Jos (tegen Bart): Vanavond uitgaan jij?
Bart: Natuurlijk.
Jos: Zelfde vriendin vorige week?
Bart: Ja, dikke tieten, grote tepels, stevige kont, volle schaamlippen. En
jij?
Jos: Vanavond naar disco. Ik hoop vrouw daar.
Bart: Wie?
Jos: Knap, mager, kleine borsten. Lekker neuken.
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Hendrik draait met rug naar publiek. Trekt een broek aan, staat op, doet
overhemd of trui aan, gaat zitten, begint schoenen aan te trekken.
Daan kijkt in de broekspijp van Björn.
Daan: Kijk, een kleintje.
Björn: Nou en? Stijf groot! Kijk naar jezelf, zelf klein.
Daan: Ik 18 centimeter!
Björn: Opschepper!
Hendrik: Verschil bloedlul, vleeslul.
Bart: Wat is dat?
Hendrik: Slap klein, stijf groot is bloedlul. Slap groot, stijf zelfde groot is
vleeslul.
Jos: Zo lang niet prettig, vrouwen hou-niet van.
Daan: Zelf?
Jos: Ik ook 18 centimeter. En jij (Hendrik)?
Hendrik antwoordt niet.
Björn: Zijn lul nooit gezien!
Bart: Hij altijd eerste douche.
Daan: Betekent klein!
Jos: Piepklein!
Hendrik: Hou op!
Jos: Ach, homo!
Hendrik: Homo ik? Ja, nou en?
Daan, Bart, Jos, Björn springen op, hand voor lul, hand voor kont.
Hendrik loopt dreigend om hen heen. Zij draaien steeds mee, met bange
gezichten.
Hendrik: Bang? Ik aankomen? Ik moet jullie niet hebben. Niet mijn type.

3

Ik hou niet van stoere mannen, altijd grote mond, altijd vertellen over
neuken, neuken, neuken, geile wijven, dikke tieten, dikke konten, volle
schaamlippen.
Grote mond, klein hart.
Kijk naar jezelf, hand voor lul, hand voor kont!
Daan, Bart, Jos, Björn kijken naar hun hand voor lul, kijken naar elkaar.
Lachen verlegen.
Hendrik: Gaan jullie mee? Stoere mannen! Pilsje drinken. Ik trakteer.
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