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Technische Informatie :  
Duur: 75min 

Soort script: Eindmusical groep 8 

Setting Musical: In een huiskamer, slaapkamer, droomwereld, klaslokaal, op de 

superheldenschool. 

Aantal spelers: 25+ 

 

Samenvatting: 
Superhelden vertelt het verhaal van de verlegen Joris. Hij is een timide, doodnormale jongen, 

die – net als de rest van zijn klas- geplaagd wordt door de pestkoppen Kees en Koos. De ouders 

van Joris zijn ‘altijd druk’ en hebben geen tijd voor hem. Joris is vreselijk verliefd op Eefje, maar 

hij lijkt wel onzichtbaar voor haar. Als dan tot overmaat van ramp ook nog blijkt dat Kees een 

oogje op Eefje heeft, baalt Joris enorm. Hij krijgt van de meester het advies om zich er niet te 

veel van aan te trekken en gewoon een ‘heldendaad’ te verrichten zodat Eefje ook ziet hoe 

bijzonder hij is.  

 

Na weer een dag ‘onzichtbaar’ te zijn geweest voor de hele wereld gaat Joris een beetje 

verdrietig naar bed. Die nacht krijgt hij bezoek van een hele bijzondere superheld 

“HeroMcBero”. Hij neemt Joris mee naar de speciale superheldenschool, zodat Joris kan leren 

wat zijn superkracht is. We maken kennis met allerlei rare superhelden met de meest gekke 

superkrachten en we leren een heleboel over HeroMcBero, die eigenlijk ook een beetje gepest 

wordt op school. Als Joris een plan bedenkt om Hero te helpen ontdekt hij meteen wat zijn 

eigen superkracht is en weet hij meteen hoe hij het hart van Eefje kan winnen. 

 

Rol Omschrijvingen:  
Joris: Is een verlegen en timide jongen die heel erg verliefd is op Eefje. Hij is aardig en 

vriendelijk en laat zich eigenlijk altijd aan de kant duwen door iedereen. 

 

Meester/ superheld HeroMcBero (dubbelrol): De meester is een onhandige, wat sullige 

man, die eigenlijk niet zo goed les kan geven en er stiekem van droomt om een superheld te 

doen. Zijn alter ego HeroMcBero is een stoere superheld met een heel klein hartje die 

eigenlijk een beetje onder de plak van zijn moeder zit. 

 

Eefje: Is een lief meisje die continue lastiggevallen wordt door Kees en Koos die indruk op 

haar proberen te maken. Ze houdt eigenlijk niet zo van stoere jongens, maar krijgt niet de 

kans om Joris beter te leren kennen. 

 

Superheld ZweefEef: Een goede superheld die alleen maar blijheid en vreugde om zichzelf 

en anderen heen wil sprayen. (Kan evt. dubbelrol zijn met Eefje). 

 

Pestkop Kees: Een van de pestkoppen van de klas. Hij is verliefd op Eefje en vindt zichzelf 

heel stoer en grappig. Hij is vrienden met Koos. 
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Pestkop Koos: de vriend van Kees. Hij doet hem in heel veel dingen na en is een beetje een 

meeloper die daardoor ook allemaal lelijke dingen, zegt en doet. 

 

Superheld KeesKaas: Is het alter ego van Kees. Zijn superkracht is dat hij allemaal scheten 

laat waarmee hij de wereld vervuild. Hij doet heel stoer en is verliefd op Zweef Eef. (Kan 

dubbelrol zijn van Pestkop Kees) 

 

Superheld KoosTactloos: Vriendje van KeesKaas, hij heeft niet echt een eigen superkracht, 

maar bewondert het scheten laten van KeesKaas mateloos. Hij moet om alles lachen wat 

KeesKaas doet en is dus een meeloper. (Kan dubbelrol zijn van pestkop Koos) 

 

Vader van Joris: Een vreetkont die het vooral heel erg druk heeft met zichzelf, de krant en 

eten. Hij heeft geen tijd voor Joris en negeert hem ook vaak.  

 

Superheld Jaccogebakko: Alter ego van Vader van Joris. Hij is een enorme fan van Abba en 

wil eigenlijk alleen maar ‘dancing queen’ zijn. Hij houdt ook van gebakjes eten en is eigenlijk 

een beetje te dik. (Kan dubbelrol zijn van vader van Joris). 

 

Moeder van Joris: Heeft het altijd druk en is vergroeid met haar telefoon. Ze heeft een groot 

bedrijf en blaft continue tegen haar personeel. Ze heeft ook geen tijd – en oog- voor Joris. 

 

Superheld Jackiegesprekkie: Is een superheld die achter de balie zit van de 

superheldenschool. Ze is –samen met haar zus Beckygesprekkie- altijd aan het kwebbelen en 

lachen. (Kan dubbelrolzijn van moeder van Joris). 

 

Superheld Beckygesprekkie: Is de zus van Jackiegesprekkie en al net zo’n kletskous. Ze is lief 

en vriendelijk, maar wel erg druk. 

 

Juf FloVliegzo: is de strenge juf van de superheldenschool. Ze heeft haar handen vol aan de 

klas vol superhelden in spé. Ze moet soms zo lachen om alle superkrachten dat ze een beetje 

vergeet om de juf te zijn. 

 

Superheld BiancaBom: Een superheld op de superheldenschool. Ze kauwt de hele tijd 

kauwgum en blaast hier bellen van. Haar superkracht is dat ze zichzelf helemaal fantastisch 

vindt. Eigenlijk is het een oppervlakkige tuttebel. 

 

Superheld Coco: Is de beheerder van het kledingdepot op de superheldenschool. Zij zorgt 

ervoor dat alle nieuwe leerlingen een pak krijgen die bij hun superheldenstatus past. Ze is 

ook de moeder van HeroMcBero en behandelt hem als een klein jongetje. Ze is een beetje 

hysterisch. 

 

SuperSjaan: Is de rechterhand van Coco en assisteert haar in het kledingdepot. Ze houdt van 

kwebbelen, maar mag bijna nooit iets zeggen van Coco. Ze kijkt wel erg tegen Coco op.  

 

Leerling 1 t/m 4 in de klas: Dit zijn leerlingen in de klas in de “gewone wereld”. Ze hangen 

een beetje verveeld in het lokaal en leveren commentaar op wat er allemaal gebeurt. 
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Superheld 1 t/m 4 in de klas: dit zijn de extra leerlingen op de superheldenschool. (Kan evt. 

als dubbelrol met leerling in de klas). Ze hebben allemaal een superkracht en leveren ook 

allemaal commentaar op wat er allemaal gebeurt in de superheldenschool.  

Afhankelijk van het aantal kinderen in de klas, kan gekozen worden voor nog meer rollen als 

“leerlingen in de klas” en “superhelden in de klas” (dit zijn ensemble rollen). Dit is 

gemakkelijk aan te passen in het script. 

 

Liedlijst en Muziek:  
Alle liedjes en geluidseffecten voor de musical vindt u in de juiste volgorde op de 

bijgeleverde USB-Stick in uw musicalpakket. De liedteksten staan achterin dit scriptboekje. 

 

1. Openingslied “Hero” 

2. Geluidseffect: “Slaapmuziek” 

3. Muziek: “Opkomst Hero McBero” 

4. Geluidseffect: “Quiz Master” 

5. Geluidseffect: “Quiz-Time” 

6. Geluidseffect: “We hebben een Winnaar” 

7. Muziek: “Dondervogels” 

8. Lied: “De Super Rap” 

9. Lied: “Dressed to Impress” 

10. Lied: “In de wolken” 

11. Geluidseffect: “Scheetgeluid” 

12. Muziek: “Blues” 

13. Muziek: “Tribute to Abba”  

14. Muziek: “Op geheime Missie”  

15. Geluidseffect: “Schoolbel”  

16. Lied: “Terug naar de werkelijkheid” 

17. Geluidseffect: “Wekker” 

18. Muziek: “Ready to Rumble”  

19. Lied: “Wij kunnen de wereld aan” 
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Speelschema: 
Rol/Scene O 1 2 3 4 L 5 L 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Joris  ~ x x x x ~ x ~ x x x x o x x x ~ 

Meester/ HeroMcBero ~ x  x x ~ x ~ x x x  x x  x ~ 

Eefje  ~ x    ~  ~        x ~ 

Superheld ZweefEef ~     ~  ~ x x  x x    ~ 

Pestkop Kees  ~ x    ~  ~        x ~ 

Pestkop Koos ~ x    ~  ~        x ~ 

Superheld KeesKaas ~     ~  ~ x x   x    ~ 

Superheld KoosTactloos ~     ~  ~ x x   x    ~ 

Vader van Joris ~  x   ~  ~       x  ~ 

Superheld Jaccogebakko ~     ~  ~ o x  x o    ~ 

Moeder van Joris  ~  x   ~  ~       x  ~ 

Superheld Jackiegesprekkie ~    x ~  ~    x o    ~ 

Superheld Beckygesprekkie ~    x ~  ~    x o    ~ 

Juf FloVliegzo  ~     ~  ~ x x  x x    ~ 

Superheld BiancaBom  ~     ~  ~ x x  x o    ~ 

Superheld Coco  ~     ~ x ~    x x    ~ 

SuperSjaan, het “Hulpje van Coco” ~     ~ x ~    x o    ~ 

Leerling 1 in de klas ~ x    ~  ~        x ~ 

Leerling 2 in de klas ~ x    ~  ~        x ~ 

Leerling 3 in de klas ~ x    ~  ~        x ~ 

Leerling 4 in de klas ~ x    ~  ~        x ~ 

Superheld 1 in de klas  ~     ~  ~ x x  x o    ~ 

Superheld 2 in de klas  ~     ~  ~ x x  x o    ~ 

Superheld 3 in de klas  ~     ~  ~ x x  x o    ~ 

Superheld 4 in de klas  ~     ~  ~ x x  o o    ~ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

** Voor het hele script geldt: Regieaanwijzingen zijn cursief, tekst/ dialoog is normaal geschreven * 

x = Speelt in de scene met tekst 

~ = In dans/choreografie 

o = In de scene met stil spel 

Niet in scene/Af 
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Start van het stuk 
 

Openingslied: “Hero” 
Tijdens dit nummer kan een dans met de hele groep gedaan worden als introductie. 

Na het lied: 

We zien een schoolklas met kinderen achter tafeltjes die verveeld naar de meester 

kijken. Kees maakt propjes en gooit deze de hele tijd tegen Joris en andere kinderen 

aan. Joris kijkt af en toe stiekem naar Eefje. 

 

Scene 1 :  In de klas 
Meester: Dus, 1160 is het maximaal aantal stukken dat je uit een appel kan krijgen met 19 

keer snijden. Is dat helder voor iedereen? Kees, Koos? snappen jullie het ook? 

 

Kees gooit net een propje en voelt zich betrapt. 

 

Kees: Eeeeh ja… Jahaaaa zeker hoor, makkie!  

 

Koos: Ja onwijze ‘makkelie’! Ik zie alleen Joris heel moeilijk kijken. Snap je het niet 

kontkrummel? 

 

Kees en Koos lachen. De meester kijkt Joris aan die inmiddels verliefd naar Eefje zit te 

staren. 

 

Meester: Joris? Hallo? Aarde aan Joris! 

 

Leerling 1: o o hij is weer eens afwezig! 

 

Leerling 2: Hahaha Joris zit weer op een andere planeet! 

 

Leerling 3: Op planeet Eefje zal je bedoelen! 

 

Eefje: Jongens! Doe effe normaal! 

 

Leerling 4: Ja jongens, doe niet zo kinderachtig! 

 

Meester: (Raakt even de schouder van Joris aan). Hee Joris, ben je er wel helemaal bij? 

 

Joris schrikt op uit zijn verliefde gedachtes en kijk verschrikt de klas rond. De kinderen 

lachen. 

 

Joris: Ik eh ja meneer, ik hou ook van appels. 

 

De kinderen in de klas lachen nog harder. Kees en Koos het hardst van iedereen. 
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Meester: Nou Joris, blij dat te horen, appels zijn gezond… maar probeer ook een beetje bij 

de rekenles te blijven he? 

 

Joris: Ja meneer. 

 

Meester loopt weer terug naar het bord en meteen gooit Kees weer een propje en 

sist: 

 

Kees: Kontkrummel! 

 

Koos: Ja krummelkont! 

 

Dan gaat de bel, de kinderen springen op, graaien hun spullen bij elkaar en stormen 

de klas uit, Joris probeert de aandacht van Eefje te trekken. 

 

Leerling 4: (Tegen leerling 3) zullen we afspreken? 

 

Leerling 3: Nee ik kan niet, ik moet naar Hockey.  

 

Leerling 1 en 2: Doei meester, tot morgen! 

 

Joris: Eeh Eefje, wil je misschien…. 

 

Kees: (Beukt tegen Joris aan) Aan de kant kontkrummel! (Tegen Eefje) Hee Eefje, schatje! 

Kom eens even bij Kees (Hij slaat bezitterig een arm om haar schouder).  

 

Koos komt er ook snel bij staan 

 

Eefje: O hoi Kees.  

 

Koos: (Kijkt boos naar Joris) Ja wat moet je? 

 

Joris: Ik eeh…. 

 

Kees: (Met een raar stemmetje) Ik eeeeeeeh…. 

 

Eefje: Hè toe jongens, niet plagen! 

 

Kees: Ach Eefje toch, plagen ik? Je weet toch dat ik een goeie jongen ben?  

 

Koos: En knap hè, hahahaha 

 

Eefje: Hihi gekkerds. Wat wilde je Joris? 

 

Joris: O niks, laat maar. 
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Kees: Kom Eefje, je mag ons trakteren op een broodje kaas, laat die loser maar. 

 

Eefje, Kees en Koos gaan af, Kees en Koos duwen hierbij steeds tegen iedereen aan 

(echt de pestkoppen van de klas). Joris pakt teleurgesteld zijn tas in. Meester kijkt 

naar hem. 

 

Meester: Gaat het een beetje? Niet op je kop laten zitten door Kees en Koos hoor. 

 

Joris: O het gaat wel hoor, ik let er meestal niet op. 

 

Meester: Je let liever op Eefje he? 

 

Joris: Eeh ja, maar ach zij ziet me toch niet staan. 

 

Meester: Echt? Wat stom! 

 

Joris: Hoezo, wie ziet mij nou staan? 

 

Meester: Ach Joris, kom op, dan moet je zorgen dat mensen je zien! 

 

Hij springt op de tafel en doet alsof hij een zwaard in zijn handen heeft. 

 

Meester: Je moet gewoon iets heroïsch doen! Nee wacht ik weet het, je moet een superheld 

worden! Dan staan de meisjes voor je in de rij en Eefje ook! 

 

Joris: (Moet een beetje lachen) Een superheld? Ik? Ik ben toch helemaal nergens goed in. 

 

Meester: Wat een onzin, iedereen is ergens goed in, jij ook, je moet alleen even uitvinden 

waarin, toch? En nou wieberen, tijd om naar huis te gaan, en Joris? 

 

Joris: Ja meneer? 

 

Meester: Als ze je eenmaal zien, zullen ze in de rij staan, echt! (Hij geeft een vette knipoog). 

 

Joris loopt lachend af, meester gaat ook af. 

 

Scene 2 :  B i j  Jor is  thu is  
 

We zien de moeder van Joris eten koken, terwijl ze staat te bellen, zijn vader zit in de 

stoel en leest de krant. Joris zit aan tafel en maakt huiswerk. 

 

Moeder: (blaft in de telefoon) Nee, nee nee, ik heb genoeg van je smoesjes, we hebben nu 

eenmaal allemaal een target, en door goed je resources te benutten kun je best de deal  
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sluiten. (Terwijl ze dit zegt kwakt ze de borden op tafel, bovenop het huiswerk van Joris –

alsof hij er niet zit- Daarna blaft ze weer in de telefoon) Outsourcen? Neehee! 

 

Joris ruimt gedwee zijn spullen op vanonder de borden en het bestek. Terwijl hij 

opruimt praat hij tegen zijn vader, maar die heeft alleen maar oog voor zijn krant. 

 

Joris: Pap?........ Pap?.......... Pahap? 

 

Vader: (Vader geeft een grom) hmpfgr….honger! 

 

Joris: O, ik wilde wat vragen…. 

 

Vader: Gaan we nou eens eten? Ik heb honger! Kunnen we even opschieten, het songfestival 

begint zo! 

 

Joris: Pap, denk jij dat ik een superheld kan worden? 

 

Vader: (Kijkt van over zijn krant) Huh? Zei je wat? Is het eten er al?  

 

Joris: O eh ja. 

 

Hij kijkt naar zijn moeder, die kwakt (nog steeds bellend) de pannen op tafel. 

 

Joris: Mam? 

 

Zijn moeder kijkt hem geïrriteerd aan en wijst op haar telefoon. Ze eten, vader blijft in 

de krant lezen en eet heel snel en veel, hij pakt zelfs het stuk rookworst wat eigenlijk 

voor Joris was. Moeder belt tijdens het eten. Joris eet snel zijn bord leeg en zegt dan 

 

Joris: Mag ik van tafel? Ik ga naar mijn kamer, ik moet wat huiswerk afmaken. 

 

Moeder: (blaft in de telefoon) Ja ja, moment. (Ze wuift Joris weg met haar hand). 

 

Joris: Welterusten vast. 

 

Joris loopt naar de andere kant van het podium, daar staat zijn bed. Vader en moeder 

gaan af. Hij doet zijn pyjama aan en gaat met een zucht liggen.  

 

We horen GeluidFX: “Slaapmuziek”, Joris valt in slaap. 
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Scene 3:  HeroMcBero maakt z ijn  entree  
 

Terwijl de muziek langzaam zachter wordt is Joris in slaap gevallen (evt. Licht een 

beetje dimmen). Ineens horen we muziek Muziek: “Opkomst Hero McBero” en 

verschijnt er een wonderlijk uitziende superheld met een zilveren cape met sterretjes. 

Hij doet erg overdreven, laat zijn spierballen zien –en geeft deze kusjes- en doet heel 

“Popiejopie” tegen iedereen in het publiek. Als de muziek eindigt staat hij bovenop 

het bed van Joris en begint de scene. 

 

HeroMcBero: Zo knul wakker worden, tijd om naar school te gaan. 

 

Joris gaat slaperig rechtop zitten en kijkt verwonderd naar de rare superheld. 

 

Joris: Wie, wie bent u? 

 

HeroMcBero: De naam is Hero, HeroMcBero. (Hij moedigt het publiek aan om voor hem te klappen). 

 

Joris: Hero Mac wie??? Nooit van gehoord. 

 

HeroMcBero: O Knul toch, dat is niet waar! Wil je hier met droge ogen beweren dat je nog nooit van 

Hero, HeroMcBero hebt gehoord? 

 

Joris: Eeeh nee meneer, sorry, ik weet het echt niet. 

 

HeroMcBero: Gebrek aan opvoeding! Maar geen nood, we doen een quiz! En als je alle vragen goed 

hebt, mag je alsnog naar school. 

 

Joris: Eeh een quiz? School? 

 

HeroMcBero: Luister goed! 

 

Er begint weer muziek te spelen dit keer: GeluidsFX: “Quiz-Master” HeroMcBero 

springt energiek in het rond. 

 

HeroMcBero: Wie is de man die hinkelend de Chinese muur kan bedwingen? 

 

Joris: Eeeeh? 

 

HeroMcBero: Wie is de man die onder water de Atlantische oceaan overzwemt? 

 

Joris: Wow echt? Eeeeh? 

 

HeroMcBero: En wie is de man met spieren van staal die het heeeeeel goed doet bij de 

meisjes? (Hij geeft een vette knipoog aan het publiek terwijl hij zijn spierballen laat zien). 

 

Joris: Eehm, ik eeh denk  
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HeroMcBero: Niet denken knul, say it out loud!!! (Hij houdt zijn hand bij zijn oor). 

 

Joris: Eeeeh, (zachtjes) Hero de beer? 

 

HeroMcBero: Ok, dan hoorde dus niemand. Nog een kans! (Dan fluisterend tegen Joris) Het 

begint met een H en eindigt op eroMcBero. 

 

Joris: Eeeeh HeroMcBero? 

 

Er begint weer muziek te spelen, GeluidFX: “Quiz-Time” evt. confetti uit de 

coulisse en twee ‘assistentes’ die even komen klappen voor HeroMcBero en dan weer 

afgaan. 

 

HeroMcBero: Ding ding ding, we have a winner!  GeluidFX “We hebben een Winnaar”. 

 

Joris: Eeeh een winnaar? Wat heb ik gewonnen? 

 

HeroMcBero: Geen vragen nu, doe snel je ochtendjas aan en vlieg achter me aan. 

 

Joris: Vliegen? 

 

HeroMcBero: Ik zei geen vragen knul! Chop chop tempo! 

 

Joris stapt uit bed en doet snel zijn ochtendjas aan. HeroMcBero gaat in ‘vliegstand’ 

(zoals Superman) staan en gebaart Joris om ook zo achter hem te gaan staan, ze doen 

een aantal pogingen om ‘op te stijgen’, maar dat lukt niet, omdat de ochtendjas van  

 

Joris nog dichtgeknoopt zit, pas als deze ‘los’ is en dus kan fungeren als cape is Hero 

tevreden en ‘vliegen’ ze weg.  

 

We horen Muziek: “Dondervogels” en HeroMcBero en Joris ‘vliegen’ over het 

toneel door rond te rennen (Joris is wel erg verbaasd omdat hij doorheeft dat hij niet 

echt vliegt, maar eigenlijk rondjes rent). Ondertussen is een decorwissel. Het bed gaat 

af, er wordt een decor van een superheldenschool neergezet, er is een klaslokaal een 

inschrijfbalie en er wordt een rek met allerlei superhelden kostuums neergezet.  

 

Scene 4: Inschrijven op de superheldenschool 
 

Aan de balie zit een bellende superheldin (Jackiegesprekkie) en haar zuster 

(Beckygesprekkie) Kan eventueel een dubbelrol van moeder en een leerling uit de klas 

zijn. Ze hebben een over de top hysterisch superheldenkostuum aan. HeroMcBero 

gaat heel mans op de balie hangen. 
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HeroMcBero: Hee babes, deze knul hier is de new deal weet je? We moeten even een pak 

en dan kan hij wat lesjes meepakken ok? 

 

Beckygesprekkie: B E L L E N. Ssssst ik zit te bellen! Is belangrijk! (Ze wijst druk op de hoorn in 

haar hand) 

 

Jackiegesprekkie: (Blaft in de telefoon) Dus jij wil zeggen dat omdat je zelf verstrikt bent 

geraakt in je web je niet naar school komt? (Ze wappert met haar hand richting 

HeroMcBero) ssssst effe mijn gesprekkie afmaken schat. 

 

HeroMcBero: (Tegen Joris) Hahahaha ze vinden me leuk! 

 

Joris: O eh ja dat zal dan wel denk ik. 

 

Jackiegesprekkie: (Nog steeds in de telefoon) Nou Spiderman, ik zet je gewoon op afwezig, 

dat is de derde keer deze week, dus dat wordt nablijven, dag schat! 

 

Beckygesprekkie: Nou Hulk, dan ga je toch lekker niet mee op studiereis? Wagenziek is 

wagenziek hè schatje? 

 

Joris: (Tegen HeroMcBero) O ze noemden hen ook schat, ze vinden iedereen leuk denk ik. 

 

Jackie en Becky: nou doeoeoeoeoeoiiii! 

 

Jackiegesprekkie en Beckygesprekkie gooien de hoorn op de haak. 

 

Beckygesprekkie: Ok, ongelooflijk, de Hulk ‘cancelt’ alweer! Hij zegt dat ie groen ziet van de 

misselijkheid en niet mee op studiereis kan. 

 

Jackiegesprekkie: O wat errug! Is tie nou alweer ziek? 

 

Beckygesprekkie: jaaaaa meid, die buikgriep lijkt heel hardnekkig bij hem. 

 

 HeroMcBero kucht even zachtjes, dan kijken de dames naar hem 

 

Jackiegesprekkie: Zo mop, vertel, wat moet je nu weer? Ik heb weinig tijd. 

 

Beckygesprekkie: Ja ik ook, we worden he-le-maal suf gebeld, de telefoon staat 

roodgloeiend hiero! 

 

HeroMcBero: Eeeeey Jackie, Becky, leuk jullie te zien! Nieuwe bril, nee wacht! Jullie zijn 

weer afgevallen he? 

 

Jackiegesprekkie: Niet zo wauwelen slijmjurk, zeg nou maar gewoon wat je komt doen met 

met Jodokus hier. 
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HeroMcBero: (Lacht een beetje opgelaten) Zie je, ze vindt me echt het einde! Stel je maar 

even voor knul! 

 

Joris: Eeh dag mevrouw ik heet Joris.  

 

Beckygesprekkie: Tuttut geen mevrouw hoor, ik ben pas 53! Noem me maar eeeh 

 

HeroMcBero: Schoonheid, beauty, sexy stoeipoe…. 

 

Jackiegesprekkie: Hero! Er zijn kinderen bij hè! Zo kan het wel weer. 

 

HeroMcBero: Hahahaha ach baby, dan gaan we toch even naar een plek waar geen kinderen 

zijn en dan mag je even kennis maken met mijn gigantische… dikke…enorme…. Spierballen 

(hij kust zijn spierballen weer). 

 

Jackiegesprekkie: Nou zullen we het niet doen? Joris dus, goed even een formulier invullen. 

Wat is je superkracht? 

 

Joris: Eeh mijn superkracht? Dat weet ik niet? 

 

Jackiegesprekkie: Je weet het niet?  

 

Beckygesprekkie: Hij weet het niet? (Tegen HeroMcBero) je hebt hem weer lekker 

voorbereid he? 

 

HeroMcBero: Hahahaha je kent me hè Hahahaha. Tis niet moeilijk Joris, waar ben jij nou 

heel goed in? Dan vullen Jackie en Becky hier dat gewoon in! 

 

Joris: Nou ik weet het echt niet. 

 

Jackiegesprekkie, Beckygesprekkie en HeroMcBero kijken hem verwonderd en 

verschrikt aan. 

 

Jackiegesprekkie: O boy! Hij weet het echt niet he? 

 

Beckygesprekkie: O wat errug!! 

 

Joris: Nee mevrouw, ik ben eigenlijk nergens goed in  

(Hij kijkt wat sip naar beneden en maakt zich klein). 

 

Ineens begint Jackiegesprekkie te kirren. 

 

Jackiegesprekkie: Oooooo ik zie het al! Becky kijk! 

 

Beckygesprekkie: Eeeeh ja…jaha… nou zie ik het ook, denk ik… toch? Waar kijken we naar? 
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HeroMcBero kijkt onderzoekend naar Joris 

 

HeroMcBero: Hahahaha ooooo ja ik zie het ook! Je hebt zeker een talent! 

 

Jackiegesprekkie: Overduidelijk! Dat ik dat niet eerder zag…. 

 

Beckygesprekkie: Nou je zou het zo over het hoofd kunnen zien he? 

 

Joris: Echt? Wat is mijn talent dan? 

 

Jackiegesprekkie: Onzichtbaar! Je bent onzichtbaar! Ge-wel-dig! Er zijn maar heel weinig die 

dat kunnen! 

 

Beckygesprekkie: Overduidelijk onzichtbaar! 

 

HeroMcBero: Reuzeknap knul, onzichtbaar zijn is zoooo handig! Jij wordt een hele grote! 

Mark my words! 

 

Beckygesprekkie: De laatste die dat kon, werd volgens mij de baas van de melkweg! 

 

Joris kijkt blij, Jackiegesprekkie pakt een pen de muziek start in. 

 

Muziek: De Super Rap! 

 

Evt. komt een dansgroep op (showballet), die een stoere dans op de muziek doen. 

Tijdens het nummer vult Jackiegesprekkie het formulier in, hierbij voelt ze ook even 

aan de spierballen van Joris, laat ze hem een aantal keer springen en push-ups doen. 

Allemaal om een beeld te krijgen van zijn capaciteiten. 

 

Joris: Nou, eh bedankt!  

 

Jackiegesprekkie: Ik vul het meteen in hoor! Helemaal geweldig! (Ze geeft hem het 

formulier). Zo geregeld, je kunt door voor je pak! 

 

Joris: Pak? Wat bedoelt u? 

 

Beckygesprekkie: Tjongejonge je hebt zeker alleen jezelf staan showen in plaats van dingen 

uit te leggen he? 

 

HeroMcBero: Hahahaha ach meisje, het komt goed, ik leg het hem allemaal uit! Kom maar 

Joris, dan gaan we nu een kostuum voor je uitzoeken. Superhelden zien er altijd goed uit, kijk 

maar naar mij, en kleren maken de man! (Hij kust weer zijn spierballen). 

 

Jackiegesprekkie: Pffff aan zelfvertrouwen geen gebrek, nou wieberen jullie, ik moet weer 

bellen. Toedels! En de groeten aan Coco! 

 



 

Superhelden!  ©Waarvan Acte Theaterproducties 

16 

 

 

HeroMcBero: O nee, niet Coco, ik dacht dat iemand anders de kleding deed!!! 

 

Joris: Hoezo? Wie is Coco? 

 

Beckygesprekkie: Zijn mammie! Coco McBero! (Ondertussen neemt ze de hoorn weer van de 

haak en begint weer te bellen). 

 

Joris en HeroMcBero lopen richting het kledingrek, waar een hysterisch uitgedoste 

kledingconsulente (Coco) en haar nerveuze assistente (SuperSjaan) hen opwachten. 

Als Coco HeroMcBero en Joris ziet begint ze streng te praten. 

 

Scene 5: het kiezen van een pak 
 

Coco: Aha HeroMcBero! Daar ben je! 

 

Ze holt op HeroMcBero af en begint zijn cape recht te hangen, zijn haar goed te doen, 

ze veegt zijn mondhoeken af en voelt aan zijn spierballen. Ook SuperSjaan holt erop af 

en begint aan de pyjama van Joris te plukken, waarbij ze de hele tijd nadoet wat Coco 

doet. 

 

Coco: O Hero, je haar! Zo vet, vaker wassen getver! En mmmm zie ik nou vlekken op je cape? 

Je bent toch niet weer stiekem bij McDonalds geweest? En poets je nog wel je tanden?  

 

SuperSjaan: Ja bah wassen en poets je tanden bij McDonalds, getver! 

 

HeroMcBero: Nee mam, heus niet, ik was iedere dag mijn haar, en McDonalds is al heel lang 

geleden, echt! 

 

Coco: (Knijpt hem in zijn wang) Je jokt toch niet tegen mammie he? Anders pak ik je cape af! 

 

SuperSjaan: Ja, en ze doet het echt hoor! Ik was een keer…. 

 

Coco: SuperSjaan! Nu even niet! 

SuperSjaan: Eh ja mevrouw Coco, ik ben al stil mevrouw Coco, het zal niet meer gebeuren 

mevrouw Coco! 

 

HeroMcBero: Nee mam ik jok heus niet! (Tegen SuperSjaan) Laat je niet zo op je kop zitten 

snoes! 

 

 SuperSjaan bloost en maakt het gebaar dat haar mond ‘dichtgeritst’ zit. 

 

Coco: En wie hebben we hier? Hallo mooierd! O kijk nou toch wat een plaaaaaatje! 
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Coco bestudeert uitgebreid Joris, SuperSjaan staat druk te knikken dat ze hem ook 

mooi vindt 

 

Joris: Dag mevrouw eh “Herozemoeder”. 

 

Coco: O lieverdje zeg maar Cocomama hoor! Enig enig, wat ben jij een leukerd! En wat een 

mooie ochtendjas! Daar kon je vast ver mee vliegen! 

 

Joris: Eh ja, ik denk het… 

 

SuperSjaan: o wauw vliegen! Ik wou dat ik…. 

 

Coco: SuperSjaan! Zipp it! We hebben het nu even niet over jou he? 

 

 SuperSjaan houdt weer geschrokken haar mond. 

 

Coco: O geweldig, je bent echt een knappe jongen hoor! Tė leuk! Kijk dan Hero, wat is ie 

knap! 

 

HeroMcBero: Moeder ik sta erbij hoor, we hebben een pak nodig, voor Joris hier! 

 

Coco: Joris? O wat een stoere naam, ik wed dat jij met je blote handen een draak verslaat. 

 

HeroMcBero: Ja ja ja hij is geweldig mam, maar ik ben je zoon, weet je nog, je eigen 

hoetiepetoetie! 

 

 SuperSjaan moet hierom giechelen 

 

Coco: Ach Herootje toch, doe niet zo jaloers, ik maak gewoon even kennis met de nieuwe 

pupil, hè Joris! 

 

Joris: Eeh ja mevrouw. 

 

Coco: Nou een pak dus, eens even kijken, wat was je superkracht knapperd? 

 

HeroMcBero: Dat zie je toch? Hij is onzichtbaar! 

 

SuperSjaan kijkt verwonderd naar en achter Joris. En voelt aan zijn gezicht, dan schudt 

ze haar hoofd van ‘nee’. 

 

Joris: Eh ja ik ben onzichtbaar mevrouw. 

 

Coco kijkt bedenkelijk. 
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Coco: Ja ja, onzichtbaar dus… Nou als jullie het zeggen….eens even kijken, ik heb daar denk 

ik wel het juiste pak voor. SuperSjaan?  

 

Coco knipt met haar vingers, SuperSjaan schuift het kledingrek naar voren en begint wild van 

alles door de lucht te gooien. De muziek start in 

 

Muziek: “Dressed To Impress!” 
Tijdens dit nummer doet de hele groep/klas een modeshow in de meest ‘over de top’ 

hysterische superhelden kostuums. Na het nummer gaat iedereen weer af, Coco, Joris 

en HeroMcBero blijven over. 

 

Ze loopt naar het kledingrek en trekt er een hysterisch gekleurde cape, handschoenen 

en een haarband uit. 

 

Joris: O eh ik weet niet of dat wel geschikt voor me is, is het niet wat ehm ‘opvallerig’? 

 

HeroMcBero: Hahahaha en wat is daar mis mee? 

 

Joris: Eh nou ja, ik weet niet 

 

Coco: Onzin, je superheldenkracht is dat je onzichtbaar bent, dus hier kom je echt wel mee 

weg! 

 

Joris: O, nou ja als u dat denkt. 

 

SuperSjaan: Geloof mij nou maar, ze heeft dit vaker gedaan. 

 

Muziek: “Hoofd in de wolken” 
Gezongen door Coco, Joris en HeroMcBero, ondersteund door het koor 

 

Joris wordt tijdens het nummer aangekleed door Coco en HeroMcBero en zijn 

zelfvertrouwen groeit steeds meer. Aan het eind van het nummer is Joris omgetoverd 

tot superheld. 

 

Coco: Helemaal perfect, kind je ziet er nu ook echt uit als een superheld! En dan ben je ook 

nog onzichtbaar! Te leuk! 

 

SuperSjaan: Te leuk, ‘You did dit again’ mevrouw Coco. Heel knap! 

 

HeroMcBero: Bijna net zo knap als ik, nog een beetje trainen aan je skills en dan is 

Knullemans hier nog “bijnaarder” ik. 

 

Coco: ‘Bijnaarder’….? O o o Hero toch, soms vraag ik me echt af wat je allemaal op school 

hebt geleerd hier? ‘Bijnaarder’…. Echt? 
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SuperSjaan: Tsss Nederlands is zijn ‘goedste’ taal! 

 

HeroMcBero: Ja ja ja moeder, ik zal beter opletten enzo, maar nu is het tijd voor je les knul! 

Kom mee, dan neemt HeroMcBero je mee naar de klas. 

 

Coco en SuperSjaan gaan af en nemen de kledingrekken weer mee. HeroMcBero en 

Joris lopen weer naar de andere kant van het toneel waar het klaslokaal is 

aangekleed tot superhelden klas.  

 

Scene 6:  Kenn ismak ing in  de  klas  
 

Er hangen posters van spiderman, superman, de Hulk, Batman, Mega Mindy en Mega 

Toby en Sinterklaas. Voor de klas staat juf FloVliegzo, in de klas zitten ‘kinderen’ allen 

uitgedost in superhelden kostuums. Dit zijn de kinderen uit de echte klas van Joris, 

maar dan als superheld in opleiding. Ook Eefje en Kees zitten dus in de klas. De les is 

bezig. 

 

Juf FloVliegzo: Dus kinderen, superkrachten zijn alleen toegestaan om ze in te zetten voor 

goede dingen, ben ik duidelijk? (Dan ziet ze HeroMcBero en Joris). 

Ach, dat ik dat nog mee mag maken, HeroMcBero…. Kom je eindelijk eens al je gemiste 

lessen bijspijkeren? 

 

HeroMcBero: Eeeeh hahahaha hallo juf FloVliegzo, eh ik kom Joris hier brengen, hij wil 

superheld worden. 

 

Juf FloVliegzo: Zo zo ik begrijp het, welkom Joris, zoek maar even een plekje in de klas. 

 

HeroMcBero: Nou knul, dan was dit het, veel succes, ik smeer hem, ik haal je in de pauze 

weer op. 

 

Juf FloVliegzo: O nee hoor Hero, zoek jij ook maar weer even een plaatsje, ik weet zeker dat 

ik jou ook nog wel het een en ander kan leren! 

 

HeroMcBero: Ja maar ik eeh moet nog nodig van alles redden enzo en ik heb nog niet 

genoeg vlieguren voor vandaag en ik… 

 

Juf FloVliegzo: ZITTEN JIJ! Hier vooraan! 

 

HeroMcBero: J-j-ja mevrouw. 

 

Joris staat inmiddels bij een lege tafel naast “superheld KeesKaas”. Superheldin 

ZweefEef zit voor hem, naast haar zit “superheld KoosTactloos”. 

 

Joris: Hoi, ik ben Joris. Mag ik hier zitten? 
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