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SCÈNE 7 / MAX 300 

GELUID: TRACK 12: Kris Kross Amsterdam x Antoon x Sigourney K - Vluchtstrook ( karaoke / 
instrumental).mp3 door Pluskaraokes https://youtu.be/KzBtbK-AFR4    Plus F1 geluid.   
NB: we gebruiken alleen het stukje van 1.00 tot 1.35 (karaoke track is het juiste moment) 
PERSONEN: Max Verklappen en Sjonnie & Droger. 
REKWISIETEN: Grote kist (of andere verstopplek), raceauto van Max. 
SCHERM: Sheet 9: vissersstek aan het water. 
REGIE: Max komt racend aan en blijft stilstaan op het podium, zingt, en gaat daarna weer af. Intussen 
kijken Sjonnie en Droger af en toe onder de deksel van de kist vandaan of de kust veilig is. 
 
Max komt aan scheuren, blijft stilstaan op het podium, en zingt: 
 
Max:  Ben de snelste op wielen  

Niemand die pakt mij 
Ik sta never in de file  
Scheur je zo voorbij  
  
Ik heet wel Max 
Maar ik ken geen max. gast  
Dus zet je schrap, maak jacht op mij  
Met 300 uit de pitstop  
Ga iedereen voorbij 

 
Max rijdt in volle vaart af. 
 
Sjonnie:  (Kijkt vanuit de verstopplek Max na) Die Max… dat die nou nooit een bon pakt?!  

Net als ze uit hun verstopplek willen klimmen komen de Beauty’s op, dus ze verstoppen zich weer snel 
en onhandig. 

Sjonnie & Droger: Au! Au! Kijk uit gap! 
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SCÈNE 8a / KIKI & DE BEAUTY’S  

MUZIEK: TRACK 13: Buzzer 
PERSONEN: Kiki, De Beauty’s. 
OUTFIT: Kiki: oranje jumpsuit met glitters en tasje met make-up spullen; Beauty’s: dress to impress & 
bling bling (dus veel glitters!) 
REKWISIETEN: Grote telefoon met selfiestick, Telefoons, Boom, bankje/ stoel, Make-up, kwasten, 
lippenstift, pruiken etc., grote kist (of andere verstopplek) met plantje erbij, spiegeltjes, buzzer. 
SCHERM: Sheet 10: Basisschool De Beauty’s. 
REGIE: Kiki Tutorials zit bij de boom op een bankje/ stoel met een grote telefoon op een selfiestick. 
Ze praat tegen deze telefoon.  
 

Kiki: Hello guys, hier is Kiki! Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering! 
And guess what… Ik doe mee aan een wedstrijd! Zoals je ziet zit ik hier in een zielig 
bos… Ja, we kunnen nog wel wat bomen gebruiken hier.  

 
 Kijk, hoe vinden jullie mijn wedstrijd outfit? Dressed to impress!  Ja lieve volgers, 
Orange is the new black, hahaha. Straks zal ik je advies geven welke make-up het 
best past bij deze oranje jumpsuit! Like en deel deze video, tot de volgende…! 

 
Buzzer gaat af. Kiki kijkt op haar telefoon.  

 
Alle kwastjes nog aan toe, ik zie dat er een groepje vlakbij is! Ik moet me beter 
verstoppen!  

 
Kiki duikt snel achter de boom. Ondertussen komen de kinderen van Basisschool De Beauty’s het 
podium op: Leco, Fred (of Frederique), Mari (of Marie) en Jill. Ze kijken om zich heen.  
 
Leco: Alle mascara’s! Ik zou toch zweren dat ik daar Kiki Tutorials tegen een boom zag 

praten.  

Fred:  Je kijkt te veel in de spiegel schat, ik zie hier echt niemand… Hallo hallo, Kiki ben je 
hier?  

Mari:  Kijk nou toch eens even hoe dit licht op je huid schijnt, prachtig! Botox is er niks bij. 
Wow, ik zie hier een paar hele natuurlijke kruiden staan. (loopt richting de 
verstopplek van Sjonnie & Droger, plukt daar een bloemetje) Als je dit op je 
voorhoofd smeert ben je zo van al je acne af. (loopt weer terug naar de anderen) 

Leco: Mijn moeder blijft steeds Flush Away Acnee ™ voor mij kopen, maar dat spul geeft 
alleen maar schilfers.  Maar kom op meiden, we doen mee aan een spel! 

Mari: Ik gebruik altijd Acne-ik-nie ™. Natuurlijk product van eigen Hollandse bodem.   

Jill:  Flush Away, is dat voor jongens of meisjes?  

Fred:  Ach darling, tegenwoordig is toch alles genderneutraal.  

Jill:  Oh, hebben ze daarom oranje pakken gebruikt in plaats van roze, dat mocht 
natuurlijk ook niet.   

Mari:  Nou even… zie je Max al in een roze pakje, dan is ie meteen al zijn sponsoren kwijt.   
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Leco: Zou wel enig staan bij z’n gouden helm, zeg! Goud en roze, mijn lievelingskleuren.  

Fred: Goud en oranje matcht ook goed hoor.  

Jill: Ja, dé kleuren voor een Nederlandse kampioen! Britt moeten we ook nog vinden hè. 
Echt een babe. Knappe kop, en altijd enthousiast. 

Leco: Fillertje, denk je?  

Mari: Nee joh, ben je gek! Puur natuur! Ze is gewoon mooi zo van zichzelf.  

Jill: Net als Kiki, ons grote voorbeeld. Mooi van zichzelf, maar met make-up nóg mooier! 
Want:  

ALLEN: (in koor) “Make up brengt je innerlijke beauty naar buiten!”  

Fred: Maar alleen als je het goed doet hè. Het heet niet voor niets een make-up artist. Tis 
een vak, kunst. Anders wordt het schminken, da’s meer iets voor clowns.  

Leco: Haha, of plamuren – dat doen ze maar bij ‘Help mijn man is klusser’!  

Jill: Laten we even een dansje doen, heb ik hier zo’n behoefte aan ineens… Wie doet er 
mee?   

Start muziek ongeveer hier i.v.m. lang intro 

Mari: Ja, ik!  Weet je wat? We maken een TikTok, en die sturen we dan naar Kiki! Wie weet 
reageert ze en kunnen we zo haar locatie achterhalen!   

Jill: Top idee! Kom op lieverds, time to shine! Ik zet m’n telefoon tegen de boom, en go! 
(of vraagt aan iemand uit het publiek of die even wil filmen). Iedereen klaar? Ik tel 
af!   
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SCÈNE 8b / TIME TO SHINE! 

MUZIEK: TRACK 14: Time-to-shine lied. Mika – Lollipop (Karaoke version) door Zzang karaoke 
MIKA-Lollipop (Karaoke Version) - YouTube 
TRACK 15: Alarm signaal    
PERSONEN: De Beauty’s & Kiki. 
REKWISIETEN: Alles uit 8a. 
SCHERM: Sheet 11: beauty queen 
REGIE: Kiki staat aan de ene kant van de boom en de Beauty’s aan de andere kant. De Beauty’s doen 
er een TikTok dansje bij (kijkend naar de telefoon tegen de boom, hebben niet door dat Kiki aan de 
andere zijde van de boom staat mee te zingen. Ze zien elkaar tot vlak na het lied niet (ook al zingen 
ze het refrein samen).   
DANS: Laat de personages als ze niet zingen zoveel mogelijk met hun eigen kenmerken/bewegingen 
doen (zie rollenverdeling in de handleiding). Tijdens de refreinen kan je ervoor kiezen om allemaal 
het volgende te doen: bij ‘ik geef mezelf een tien’ je handen met 10 vingers naar voren uitstrekken, 
bij ‘ik steel altijd de show’ je armen wijd doen. Bij ‘like’ en ‘cheese’ zoveel mogelijk mimiek (mond 
wijd open met lach). Probeer zoveel mogelijk ‘cabaret en drama’ te leggen in alles dat je zingt en 
speelt, het is bij deze scène nooit te veel! 
 

Beauty’s: Kom er voor uit, ben een beauty queen 
Ik geef mezelf een 10! 
Heb ’t gewoon, op hoog niveau 
Ik steel altijd de show! 
 
Say like, say cheese 
I’m not perfect? Please! 
The world is mine 
Yes, It’s time to shine!              
 

Kiki:  Jarenlang, gepest op school 
Kroop ik weg in een donker hol 
Totdat ik mijn roeping vond 
En ik sterk in mijn schoenen stond 

 
Met m’n vlogs over mijn make-up 
Miljoen likes, kan niet meer stuk 
Iedereen wil nu horen bij mij 
Maar hun kans is nu echt voorbij:-)    
 
 Zing het! 

 
Allen:  Kom er voor uit, ben een beauty queen 

Ik geef mezelf een 10! 
Heb ’t gewoon, op hoog niveau 
Ik steel altijd de show! 
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Say like, say cheese 
I’m not perfect? Please! 
The world is mine 
Yes, It’s time to shine! 

 
Beauty’s: Elke dag weer een hot shot look 

Dress to impress en high flair broek 
Smokey eyes, like Taylor Swift 
Rode wangen en lippenstift 
Kun je daar niet voor openstaan 
Trekken wij ons daar niets van aan 
Ga voor glamour en bling bling bling 
Ben de beste in top styling! 
 
Zing het! 

 
Allen:  Kom er voor uit, ben een beauty queen 

Ik geef mezelf een 10! 
Heb ’t gewoon, op hoog niveau 
Ik steel altijd de show! 
 
Say like, say cheese 
I’m not perfect? Please! 
The world is mine 
Yes, It’s time to shine! 

 
Dansje! 

 
De Beauty’s dansen richting Kiki en zien haar daar ook dansen.    
 
Leco:  Zie je wel! Het is ’r! Ik zei het toch!  
 
Kiki:  (tegen het publiek) Oops! Gotta run guys…!!! Bye bye!  
 
ALLEN:  Erachteraan!!   
 
Kiki rent af, de Beauty’s er achteraan. Signaal gaat af (want ze hebben Kiki gevonden), er klink gejuich 
van de Beauty’s uit de coulissen.   
Kreunend en steunend kruipen Sjonnie en Droger uit hun verstopplek.  
 
Droger:  Dit is helemaal geen leuk spel, joh.  
 
Sjonnie:  Als jij geen scheet had gelaten was het nog wel te doen geweest… Je hebt ons ook 

nog bijna verraden doordat je ging meezingen! 
 
Droger:  Tja, zo’n lekker nummer… 
 
Sjonnie en Droger strompelen af, terwijl Droger het Time to Shine lied nog neuriet.  


