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STELONTWERP 

 

 5 x wit bokse  

 

 

 

 

KOSTUUMS 

 Die Seuns – gewone skooldrag, wit hemp, grys broek, kouse en skoolskoene 

 

 

 

 

 

 

Die “Mammas” – helderkleurige serpe en sonbrille. Elke ma sal ‘n ander kleur 

serp dra. 
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KARAKTERS (die seuns vertolk ook die rolle van hulle ma’s)  

 

Andries 

 Andries is redelik goed in tale en neem aan elke moontlike redenaars of debat deel. Hy is 

ook die redakteur van die skoolkoerantjie en wen nou al vir vier jaar in ‘n ry die Bekgeveg 

Bolliepraat Beker Wisseltrofee.  

Bynaam – Antjie – soos in Antjie Krog 

Tannie Annette: (Andries se ma)  

Sy het al 10 onsuksesvolle digbundels gepubliseer en self laat print, maar is amper 

gearresteer voor Cum Boeke en die CNA omdat sy skelm die boeke op die rakke wou gaan 

uitpak. Sy is mal oor tale en glo vas Andries gaan eendag ‘n beroemde skrywer word. Sy het 

‘n groepie WARE MANS LEES AFRIKANS by die skool gestig asook haar nuwe boek 

BENNIE BROEKWURM wat hygverhale vir jong mans bevat.  

Danie:  

Francois speel rugby vir die 4de span. Hy is baie goed, maar het ‘n vrees vir bloed en val 

sodra hy dit sien. Velige floutes het hom al die 1ste span gekos. Sy ma is sy grootste fan.  

Bynaam: O + O positief  

Tannie Dirk: (Danie se ma)  

Sy is fanaties oor rugby en het al self op die veld uitgedraf in haar jonger dae. Sy het lank 

gespeel vir die Vrystaatse Vrouespan, maar na ‘n skouer wat lelik uitgelock het moes sy haar 

tokse ophang. Sy het ‘n kort draad wat vinniger fuze as ‘n welder in Welkom.  

Clarens:  

Clarens is baie aantreklik en die meisies vrek oor hom, maar hy is ‘n vrot vryer. Sy ma se 

grootste droom is om kleinkinders te hê, maar die regte vrou vir haar seun moet nog gebore 

word.  

Bynaam: Lip Locker (omdat hy die enigste een in die vriendekring is wat al ‘n meisie gesoen 

het) 
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Tannie Claasens:  

Sy is voorsitster van die VLU en die OOV en die BL en die SIS (Seks is siesa) organisasies. 

Sy is baie preuts en wil haar seun ten alle tye beskerm teen die bose magte van meisies.  

Hugo:  

Hy is ‘n sterk leier, maar en is al vandat hy in die Geel Trekkertjie klas was klaskaptein. Sy 

ma se groot droom is dat hy hoofseun sal word.  

Bynaam: Trump (President Donald Trump)  

Tannie Huldah:  

Sy is voorsitster van die Broodjie-vir-‘n-broertjie projek, neem aktief deel aan die Anti-

plastiek veldtog, die insamelingsprojek vir grassooie vir die nuwe rugbyveld, die skenk-‘n-

skaap vir die 9de rugbyspan se nuwe toksakke, die bak-‘n-koekie-vir-jou-klas 

insamelingsprojek en het ‘n groot bedrag geld anoniem aan die skoolhoof geskenk vir ‘n 

nuwe Markhams baadjie vir die jaarlikse prysuitdeling.  

Frikkie:  

Frikkie is bykans allergies vir alles. Hy het chroniese asma. Hy is hiper senuweeagtig en as 

hy stres gaan hy aan die bewe. Hy dien nou al vir 4 jaar lank op die noodhulpgroepie. Sy ma 

wil graag hê hy moet medies gaan swot.  

Bynaam: Greys Anatomy (omdat hy altyd met sy noodhulptassie oral heen gaan) 

Tannie Fransien:  

Sy is ‘n  verpleegster in murg en been en het al vir dekades ‘n crush op wyle Dokter. Chris 

Barnard. Haar grootse droom is dat haar seun eendag ‘n dokter sal word.  

 

MILIEU:  

Die aand van die jaarlikse prysuitdeling by die skool. 
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Toneel 1 

Die verhoog is donker, die 5 bokse staan in ‘n ry langs mekaar sodat dit die suggestie van ‘n 

lae muurtjie voorstel. Skielik gaan ‘n soeklig aan tesame met Mission Impossible se temalied. 

Die lig flits heen en weer oor die verhoog en die akteurs se koppe verskyn nou en dan van 

agter die muurtjie. Hulle het almal skooldasse om hulle koppe vasgebind. 

SQ 1 – Mission Impossible   

Andries: O+ O+ kom in! Kom in! O+ copy jy? Danie...dude, dit is jy!  

Danie: Ek copy Alpha Bravo Papa Antjie. Ek hoor jou hard en duidelik. 

Andries: Nou vir wat vat jy so lank om te copy? 

Danie: Want uhm...Alpha Bravo Papa Antjie, ons het ‘n probleem... 

Andries: Wat is die probleem?  

 Danie: Greys Anatomy het nounet ‘n episode gehad...  

Andries: Ag red nou ‘n volk! Nie alweer nie...Greys Anatomy kom in! Greys Anatomy kom 

in...Flippit Frikkie, waar is jy? 

Clarens: Frikkie jou poepol dit is jy!  

Hugo: HEY FRIKKIE! Hou op suig en copy!  

Frikkie: (spring regop en suig aan sy asmapompie, hy het die ritteltit soos hy krap en tekere 

gaan) O dis ek...Sorry julle ouens! Sorry...Dit is net, hierdie graspolle laat my soos heavy 

jeuk. Ek kry nie asem nie. Ek lyk soos ‘n melaatse...die rash kruip al op teen my maxillary en 

Sphenoidal sinusse 

Danie: Sy wat?  

Clarens: Sy gat en sy blad... 

Frikkie: Dit is my sinusse jou dakteel! (nies aanhoudend)...Dit is fataal! Help! Help! (hy 

begin op ‘n fluitjie te blaas wat om sy nek hang, dit veroorsaak ‘n hengse lawaai)  

Andries: Wat de hel gaan nou aan? Lip Locker en Trump hanteer die situasie of ek stuur vir 

O+ in! 

Hugo: Frikkie jou idioot! Val plat! Hulle gaan ons sien! 
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Clarens: Drink jou Allergex jou aap. 

Frikkie: Ek het alreeds vier gedrink man! Volgens my Apple heart rate monitor is my hart al 

in skok...Ek dink ons moet ‘n ambulans bel. Ek voel nie meer ‘n pols nie. (hy blaas weer 

benoud op die fluitjie)  

Hugo: Shut up Frikkie! Nevermind jou pols, jy gaan ons oordromme laat bars!  

Frikkie: (gooi dramaties sy hande in die lug) Totsiens wêreld...Totsiens vriende...Vaarwel!   

Andries: Frikkie! Wat maak jy? Val plat! 

Frikkie: Ek kry nie asem nie man!  

Hugo: Wel, jy het nog meer as genoeg asem om daai ding te blaas... 

Frikkie: Rerig? Gaan julle jou net vir my sit en kyk terwyl ek doodgaan?  

Danie: Toemaar, ek is oppit! (hy vlieg deur die lig en duik vir Frikkie plat, mens hoor net 

kreune en die asmapompie rol dramaties agter die boks uit)  

Clarens: Jislaaik!  

Hugo: Nice one Danie! Een van die dae speel jy vir die eerstes.  

Danie: Thanks. (hulle gee mekaar ‘n high five)  

Andries: Is julle nou klaar? Kan ons asseblief nou fokus op ons ontsnapping...Copy julle! 

Clarens: En wie het jou aangestel as hoofseun Antjie Krog? (daar is ‘n onderlangse 

gemompel hoorbaar)  

Andries: En wie skryf julle opstelle Lip Locker? (doodse stilte volg)  Hmmm...ek het so 

gedink....COPY JULLE? 

ALMAL: Ja Alpha Bravo papa Antjie ons copy.  

Andries: Oor.  

Frikkie: (kerm) Arm...my arm... 

Hugo: Sjuuut man! Danie! Pssst...Danie! Sien julle al iets? 
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Danie: Niks.  

Andries: Geen teken van beweging. 

Clarens: Cost is clear.  

Andries: Right, manne ons area is veilig - tree aan!  

(hulle spring almal agter die bokse uit en kom staan op aandag)  

Andries: Jy ook Greys Anatomy.  

Clarens: Flippit Frikkie. (hy en Hugo en Danie spring weer agter die bokse in en hys vir 

Frikkie op soos ‘n lappop totdat hy tussen hulle kom staan, soos wat hulle row call doen haal 

hulle hul dasse van hulle koppe af en knoop dit netjies)  

Andries: Rigth, ons het nie baie tyd voor die vyand toesak nie. Row Call...O+? 

Danie: Yes.  

Andries: Lip Locker? 

Clarens: Hier.  

Andries: Trump. 

Hugo: Aanwesig. 

Andries: Greys Anatomy? 

(die manne gee vir Frikkie ‘n knyp en hy piep)  

Frikkie: EINA MAN!  

Danie: Hou op skree soos ‘n meisie!  

Frikkie: Man, jou ma is meisie!  

Danie: Wat sê jy daar? Ek sal vir jou mos dik tik Frik... 

Andries: Dit is nou genoeg! Sal julle nou ophou baklei. Waar is julle dissipline! Manne dit is 

inspeksietyd. Wat is ons nommer een reël? 

ALMAL: Ek sal strewe na die dame in my lewe. 
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Andries: Mooi...Nou toe! Ons het hopeloos teveel tyd gemors. Kosblikke uit!  

(elkeen bring ‘n kosblik te voorskyn van agter die bokse) 

Andries: Leeg, leeg, leeg...en wat het ons hier? (hy stop voor Hugo) Hoekom is jou broodjie 

nie opgeeet nie Trump?  

Hugo: (senuweeagtig) Want, want Charne’ het vir my pouse ‘n Coke en ‘n slab en 

jelliebeertjies gekoop Alpha Bravo Papa Antjie en toe was ek nie lus vir my peanutbutter en 

stroop broodjie nie.  

Andries: Charne’! Charne’ Swanepoel? Is Charne’ Swanepoel se Coke, en slap en 

jelliebeertjies nou beter as jou peanutbutter en stroop broodjie wat met liefde vir jou gemaak 

is? Is jy van jou sinne beroof! Eet dadelik die evidensie OP!  

Hugo: Maar ek is nie honger nie... 

Andries: EET TRUMP EET! Daar mag nie ‘n krummel oorbly nie! (Hugo eet die brood op 

teen die spoed van witlig) 

Andries: En die? (hy stop voor Clarens) Is dit Lipstiffie op jou kraag Lip Locker?  

Clarens: Ja Alpha Bravo Papa Antjie.... 

Frikkie: Vandat hy die enigste een tussen ons is wat al ‘n meisie gevry het dink hy mos nou 

hy is die stick in LIPSTICK... 

Clarens: Moet jy nie jou bloeddruk meet nie Frikkie? 

Frikkie: Wat? My bloeddruk...Oeee ek voel lighoofdig...(hy haal dadelik ‘n bruin 

kardoessakkie uit sy kosblik en begin vinnig in en uit asem te haal, in die proses verbind hy 

sommer sy arm ook)  

Andries: Ek is diep teleur gesteld in jou Lip Locker! Hoe durf jy iemand agter haar rug vry! 

Kry die Vanish en OMO en SKROP! Uit o verderflike kol – UIT! Sies man. Sies!  

(Clarens probeer sy kraag skoon kry) 

Andries: En jy? Hoekom ruik ek nie Deep Heat aan jou nie? Het jy nie rugby geoefen nie? 

(stop voor Danie)  
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Danie: Ag flippit Andries die een bra se neus het begin bloei en toe ek weer sien toe pass ek 

verder uit as die ball. 

Andries: Jy sal regtig moet laat kyk na jou floutes O+...die rugbyveld is ‘n slagveld. Jy is ‘n 

kryger magtig!  

Danie: Ek kan nie help ek is sensitief vir bloed nie... 

Andries: Ek wil geen verskonings meer hoor nie. Gaan oefen by die huis met 

tamatiessous...Dê...Cover jouself. Jy weet sy hou van ‘n man wat na sweet en Deep Heat ruik. 

(hy gooi vir hom ‘n blikkie Deepheat)  

Andries: Frikkie...Frikkie...Frikkie...wat kan ek sê...Jy is soos altyd reg om deur ‘n ring 

getrek te word...Geluk man! Geluk! Mag jy vir die res ‘n voorbeeld wees! Wag...Hoekom het 

jy ‘n slingerverband om jou arm?  

Frikkie: Ek dink my polsie is gekraak of dit mag dalk ‘n 2de graadse gebreekte fraktuur  

wees. Danie is nou nie juis die ligste baksteen in die Builders Warehouse nie... 

Danie: Sê jy ek is ‘n baksteen huh? Kom sê dit hier voor my dan wys ek jou hoe bou ek gou 

‘n dubbelverdieping van jou gesig! 

Andries: Genoeg! Haal af daai verband. Anders ontstel jy haar nou weer en hoe wil jy haar 

hand vashou as hy so lyk?  

Frikkie: Maar dit mag dalk ‘n 2de graadse gebreekte fraktuur... 

Hugo: Suck it up Greys Anatomy! 

Clarens:Ja ou, kom help my liewer hier om hierdie lipstiffie af te kry... 

Frikkie: Sorrie dat ek dit nou onder jou aandag bring Andries, maar ek ruik iets... 

Hugo: Ag Frikkie jy ruik altyd iets!  

Danie: Dit is sy snor wat skelm poep omdat hy nie kan groei nie man!  

Frikkie: Jy soek my hoor!  

Clarens: Ag relax Andries, dit is net omdat hy permanent sy asmapompie vry dat sy sinusse 

so lekker oop is. 
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Frikkie: Ag gaan vang ‘n haas Hugo! Dit is ernstige sake Andries.  

Andries: (sug) Wat is dit Frikkie? Wat ruik jy?  

Frikkie: Rook en Meisieparfuum!  

Andries: Wat? Aan wie?  

Danie: Dis nie ek nie. Ruik maar? (lig sy arm op en hou die DeepHeat in die lug)  

Hugo: Wat? Moenie na my kyk nie!  

Clarens: Jou flippen ou klikkiebek!  

Andries: Is julle mal? Hulle gaan uitfreak as hulle moet weet julle het ander meisies gesien 

en gesoen....en julle rook! Is jy simpel? Bring die geheime wapen! FRIKKIE! Die geheime 

wapen – NOU!  

Frikkie: (haal vinnig sy noodhulptassie uit en haal AXE, Dettol lappies en mondspoelmiddel 

uit) Dê... 

(Andries spuit almal van kop tot tone met die AXE en snuif diep in die lug)  

Andries: So ja, dit is beter... 

Frikkie: Uhm...Andries, jy beter jou whatsapp profile pic verander...mens kan sien jy is besig 

om Netflix te kyk in jou laptop se weerkaatsing en jy het vir haar gesê jy is by die biblioteek.  

Andries: Wat? O hel, sy gaan my vermoor! Hoe kon ek so nalatig gewees het! (pluk sy foon 

uit)  

Danie: Ouens...Ouens... 

Andries: Nie nou nie O+... 

Danie: Ouens maar regtig... 

Hugo: Shuttup Danie, kan jy nie sien ons is besig nie...  

Danie: Julle maar regtig... 

ALMAL: DANIE SHARRAP!  
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Danie: Maar...dddd....ddd...dit is....dit is hulle! Hulle kom...Hulle is hier!  

ALMAL: Wat?  

Andries: Maar hulle is te vroeg...hulle is hopeloos te vroeg. 

Danie: Ek sien haar klaar. (hy waai verbouereed)  

Clarens: O hel wat nou? (hy wys na die lipstiffie merk wat nou al oor sy hele kraag gesmeer 

het)  

Andries: Trek aan jou trui. 

Frikkie: Ek ruik nogsteeds meisieparfuum... 

Hugo: Man, dit is hulle wat jy ruik!  

Andries: Toe kom maak gereed. Manne, as een val, dan val ons almal saam. Onthou ons 

leuse.  

ALMAL: Ek sal strewe na die dame in my lewe!  

Andries: Staan sterk manne. Hier kom hulle. Staan mooi regop.  

Frikkie: Danie trek in jou maag.  

Danie: Ag Frikkie, stoot uit jou bors. Jy lyk soos ‘n KFC zinger wing... 

Frikkie: Ek sal vir jou... 

Andries: Hou nou op. Danie! Trek in jou pens. En Frikkie...kry jou sternum onder beheer.  

Hugo: Clarens, steek in jou hemp.  

Clarens: Ek het ‘n trui aan...duh!  

Andries: Lyk ek netjies. Is my hare okay?  

Danie:  Ja ou. Relax nou net.  

Andries: Is julle gereed....Hier kom hulle. (almal haal diep asem) 

ALMAL SAAM: HALLO MA!  
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BLACK OUT 

SQ2 – Does your mother know ABBA  (gedurende die musiek skuif die seuns hul blokke na 

hul gewensde plekke op die verhoog)  

Toneel 2 

In hierdie toneel word die seuns hulle ma’s. Elkeen het ‘n helderkleurige serp en ‘n sonbril 

op die kop en sit met gekruisde bene op hul blokke.  

Tannie Annette (Andries se ma): (baie mooi geartikuleerde en gemoduleerde uitspraak, 

effe neus-in-die-lug) 

Goeienaand...ek is Annette...met twee n’e en twee t’s...Dit kan my tog so grief as mense my 

naam verkeerd spel. Maar ag wat laat ons nou nie hare kloof oor sulke onbenullige snert 

nie...Ek is die trotse moeder van Andries Aggenbach. Ek wil nou nie my eie beuel blaas nie, 

maar ons Aggenbachs is waarlik welbelese wesens. Ek moet bieg, ek het al selfs my hand  

gewaag aan poësie en naas Andries is dit my grootste trots. Ek het al tien onsuksesvolle 

digbundels gepubliseer en self laat druk en ek was op die punt om ‘n reuse literêre deurbraak 

te maak tot die onsmaaklike voorval met die CNA.  Dit was ‘n reuse misverstand...Ek wou 

net ‘n paar eksemplare op hul rak neergesit het as bewusmaking van my bundels...Hoe moes 

ek nou weet dat ek my drie bokse by die NEW RELEASE en BEST SELLER OF THE 

MONTH gaan uitpak het? Enige iemand kon so ou glipsie begaan. Dit was in elk geval baie 

swak aangedui, ek het skaars die opskrifte gesien. Om te dink hulle wou my inhegtenis 

neem....Sies, gagga, foei! Ek was vir maande ontsteld, maar het myself gewend tot die terapie 

van skryf en ‘n gedig DIE ONSKULD SAL SEEVIER neergepen.  

Ek dra dit graag aan julle voor: (baie dramaties) 

O liewe aarde sluk my heelhuids in 

Want niemand weet waar my pyn begin 

Ek stel myself bloot in ‘n boek 

En word dan deur die polisie gesoek 

Sal iemand my pennevrug kies 

Aan die boom genaamd NEW RELEASE... 
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Dit is baie diep, ek weet. Dankie. Dankie. Ek is mal oor paarrym. Maar ag dit is ou koeie wat 

ek nou nie uit die sloot gaan grawe nie. Ooo...my Andries...ag my Andries is ‘n gebore 

taalkundige! Hy kon al op 9 maande reeds klanke vorm en amper praat. Ek het altyd sy 

lippies met Panado stroop gesmeer en as hy lomerig raak en ooooo of aaaaa of uuuuuu...het 

ek die vokale met my vinger in sy mondjie geteken. So het hy blitsvinnig geleer om woorde 

te vorm. Ek en Andries is ‘n gedigte span en het al vele male voorlesings by damestees en 

bejaardefunksies behartig. Andries se begrip van die gedig DIS AL deur Jan FE. Celliers is 

verstommend. Kyk, ek verstaan welliswaar nie hoekom Andries nie ‘n Goud gekry het vir sy 

voordrag nie. Ek bedoel liewe aarde, ons het tot bewegings vir hom gechoreografeer.  

Andries, vandag is die Eisteddfods my kind. Onthou nou wat mamma gesê het...Die pen is 

magtiger as die swaard.  Ontspan en dan warm jy eers jou kakebeen op. 

Aaaaaaaaaaaaa....eeeeeeeeeeeeeeeeee.....uuuuuuuuuuuuuuu.....ooooooooooooo.....iiiiiiiiiiii....r

ooi ribbok ram rooi ribbok ram rooi ribbok ram...en nou die lippe....maak soos ‘n perdjie...en 

prrrrrrrrrrrrr....prrrrrrrrrrrrrrr....en dan die soene....klein soentjie...mmmwwhaaaaa.... 

mmmwhhhaaa....goed, nou die eekhorintjie...ttttttttttttt....voortandjies 

bymekaar...ttttttttt............... 

Volgende: Andries Aggenbach met DIS AL. (Annette doen die hele gedig asof sy dit vir 

Andries vanuit die gehoor doen. Dit is baie dramaties en oordrewe) 

Dis die blond,  

Dis die blou,  

Dis die veld,  

Dis die lug,  

En ‘n voël draai bowe in eensame vlug –  kakkaaaaaaa! Kakkaaaaaa!  

Dis al.  

Dis ‘n balling gekom 

Oor die oseaan 

Dis ‘n graf in die gras (val dramaties neer in ‘n sterwende posisie)  

Dis ‘n vallende traan 



14 
 

Dis al. (sy spring op en klap hande) Mooi Driesie! Mooi Andries! Bravooooo! Bravoooo!  

Brons? ‘n Brons??  Ek gaan nog dit opvolg en ‘n brief skryf aan die owerhede. My Andries is 

beslis nie ‘n Brons werd nie. Volgens die beoordelaar (noem een van die beoordelaars wat 

die streek beoordeel) het Andriesie nie die gedig se subteks verstaan nie...en hulle het nie 

gehou van die kakkkaaaa nie...Maar ag dit daar gelaat. Ek het vanaand vir elke beoordelaar ‘n 

kopie van my nuwe bundel gebring. As moeder van jong tiener seun en adolesent gevoel ek 

moet ‘n paar taboe temas aanspreek en my nuwe boek BENNIE BROEKWURM wat 

hygverhale vir jong mans bevat is onder julle punteboeke versteek. Lekker lees en hou die 

tong in die kies. Ek wil ook net noem Andries het onder leiding van my ‘n boekklub by die 

skool begin genaamd WARE MANS LEES AFRIKANS...ek weet dit moet eintlik Afrikaans 

wees, maar die weglating van die en “a” laat soveel meer ruimte toe vir paarrym. Ek is mal 

oor paarrym! Ek wil ook net byvoeg dat Andries ‘n nuwe groep WHATSAPP TAAL MOET 

FAAL begin het, waar hy standpunt inneem teen die vervuiling van suiwer Afrikaans deur 

die gebruik van brabbel en smstaal. Hy het selfs ‘n brief gerig aan Google Playstore of soos 

ek dit noem Speelstoor en gevra hulle moet ‘n Afrikaanse whatsapp ikoon begin genaamd – 

WATS AP...Daar is niks so mooi soos suiwer Afrikaans nie! En vanaand is ons groot aand. 

Die aand waarvoor ek en Andries al so lank werk. Ek weet hy gaan beslis die INGRID 

JONKER PRONKER prys wen! Hy wen nou al vir vier jaar die Bekgeveg Bolliepraat Beker 

Wisseltrofee, maar vanaand is die aand wat die koring van die kaf geskei gaan word.  In die 

woorde van Ingrid...Bitterbessie Dagbreek Bitterbessie son...Ek dank u. (sy buig en gaan sit 

weer op die blok) 

SQ 3 – SEEMEEU ANNELIE VAN ROOYEN  

Tannie Dirk (Danie se ma):  (sy is baie butch en grof met ‘n regte Malmesbury brrrrei. Sy is 

ook die enigste ma wat nie mooi vroulik sit nie)  

Yes...ek is Dirk. Kort vir Hendrieka. Ek is Danie se ma. Ag nee wat,  Danie is nou nie regtig 

‘n akademikus nie. Sy kop is nie by daai tjol nie. Danie se brein lyk mos soos ‘n rugbybal...is 

true...die gyne het self so gesê. (sy spring op en skree) 

Yesssss! Yessss! Go BOETA GOOOOOO! Trek oop ketel my kind! Sidestep daai moegoe! 

Kom BOETA! Check hulle game plan, hulle gaan die flanke links om stuur....hou net jou oë 

tussen die pale, lock jou vision en attack! Pass uit Boeta, moenie suinig speel nie....WAAR 

DE HEL IS DIE ONDERSTEUNING! Kom boytjies, back him up! Nice one, Boeta, rol daai 
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bal, dribble hom dan klits jy hom deur met ‘n grubbertjie! KOM BOETA! (‘n fluitjie blaas) 

Wat de hel is nou fout! Hey ref! REFFFFFFFFFFFFF! Waar sit jou oë pêl? Boeta was not de 

wiel off-side!!! S ՙê wie???  Ag jy is nie ‘n ref se gat werd nie man. Off-side? Off-side?  Ek sal 

vir jou so hard klap dat jou tande off the side of your face is man! Kort jy ‘n stok my ou, want 

lyk my jy blaas hierdie fluitjie in Braille!  

Okay....okay....sorry. Ek sal sit. Sorry. Nee, moenie vir Boeta ‘n Rooikaart gee nie. Sorry.  

Gjeeezzz....Rugby is ook nie meer wat dit was nie.  Kyk nou maar vandag. Boeta-hulle speel 

teen die Kroonstad Cruisers.  Nou kry hulle ‘n local ref om vir hulle te blaas. En laas met die 

Bothaville Bulletjies was dit presies dieselfde storie.  Maar ek het vir Boeta gesê hy moet net 

speel met sy hart. Dit is waar ‘n ware man se sportmangees lê – hulle kan jou beker en jou 

liga vat, maar nie jou hart nie. (skree soos ‘n mal ding)  Yesssss! Yessss! Pass die ball! Pass 

die BALL! Magtag Hugo, pass die ball vir die ou wat nie op die grond lê en klaar gras vreet 

nie! Hoe de hel Hugo span gekry het weet net sy ma alleen.  Maar ek sien sy ma het Boeta-

hulle se waterbottels geborg so ek vra maar nie te veel vrae nie.   

Nee, rugby is nie meer wat dit was nie.  En ek ken my rugby. O yesss SIR I DO! Ek het my 

blaaskursus gekry op QwaQwa.  Ek het hom geCum....jy weet, Cum Laude....‘n A+ 

gradering.  Daarom kyk ek dwarsdeur ‘n ref.   

En jy moet weet, ekself het ook rugby gespeel.  Yes ja, vir die Vrystaatse Vrouespan.  Ons 

girls kon speel hoor! Maar ek het ‘n helse rugbesering gekry, so nou kan ek nie meer die 

punch vat nie, so o well, good memories. I am telling you.  Ek het my tokse geverf met 

varnish en nou staan hulle op my sideboard as ‘n centre piece.  En ek is trots om te kan sê my 

Boeta het sy sportgene by my gekry.  Dit is hoekom ek hom Danie Craven gedoop 

het...Duh... 

Jislaaik, want kyk my Danie kan speel.  En hy is ‘n stewige mannetjie.  Hy is deesdae op ‘n 

nuwe dieet.  Ek gee vir hom protein shakes en whey powder en eiers.  Hy laaik nogal daai 

poeiers – hy was nog altyd lief vir Nesquick. As Boeta daai ball kry dan loop hy oop soos ‘n 

jet op spirits!  Ek is sy biggest fan!  

Maar dit is altyd moonshine en violets nie...dit is tuff om ‘n rugby ma te wees hoor. Die een 

ma het my mos nou die dag getune ek is inmengerig.  Pushy.  Toe Boeta-hulle gespeel het 

teen die Dewetsdorp Dragons.  Ek tune haar toe terug: “Wats jou case?” Sê sy vir my ek het 

die game gekook, want ek meng in.  Net omdat ek vir die boytjies een kant toe geroep het en 
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vir hulle vinnig ‘n game plan gegee het beteken nie ek het die game gekook nie. Sy was net 

suurgat omdat hulle toe verloor het.  Ek het haar flou gekap en gesê: “Dit is maar pretty sad 

dat ons julle gewen het met ‘n girl game plan – daai game plan kom van die dae toe ons teen 

die Tarkastad Tieties gespeel het.  Julle seuntjies is ‘n klomp poeftertjies man!”  Toe gooi sy 

my met ‘n lemoen, en toe gooi ek haar terug - met ‘n sak ys en toe vat hulle ons altwee 

poliesstasie toe vir verklarings.  Gjeeezzz.....what a old drama queen!  

Maar ag wat, hier staan ons weer.  Boeta maak my trots. Man, hy laat my hart tril hier binne. 

Hy is alles wat sy pa nie was nie.  Wat? Dink julle ek het vir Boeta uit ‘n eier uit gebroei?  

Offcourse was ek getroud. Met Chrissie.  ‘n Mechanic. Ek het van die begin af gedink 

Chrissie is so bietjie van ‘n meisie-naam, maar Chrissie het ‘n paar kuite gehad wat my bene 

lam gemaak het.  Sulke knopkuite soos ‘n kameelperd.  Dit was van al daai mouterbaaiks wat 

hy aan die brand moes skop. Daai kuite....(fluit)  hulle kon trap pappie!  En toe kom die 

geneuk al met Danie se doop.  Chrissie wil hom laat doop in ‘n blou valletjiesrokkie met ‘n 

kousbandjie om sy kop. Ek het gesê not de wiel gaan my seun lyk soos ‘n doilie op ‘n 

kerkbasaar nie. Toe laat doop ons maar vir Danie twee keer.  

Een keer in ‘n valletjiesrok en een keer in ‘n wit rugbytruitjie.  (raak tranerig) Dit is hoekom 

Boeta so groot hart het. Hy is twee kere geroep.  Maar anyway....so gaan alles goed en ek 

kom een middag vroeg by die huis, want ek wou die game tussen Suid-Afrika en die All 

Blacks kom PVR....toe vang ek mos vir Chrissie en Dik Frikkie van langsaan in die garage.  

Gat oor kop, elk met ‘n 9inch spanner in die hand.  Ek het in die huis ingestap, my goed 

gepak, my Flatscreen gevat en toe gewaai.  Met Boeta.  Eers by die Spar toe kliek ek what the 

hell just happened en toe draai ek om en gaan tik vir Dik Frikkie en Chrissie dik met ‘n 

bobbejaanspanner. Toe voel ek beter en ek en Boeta gaan eet ‘n cheddermelt steak by die 

SPUR terwyl ons die game check op die flat screen.  Those where the days.  Yessssss! 

Yesssss! Hugo pass uit! Pass HUGO, PASSSS! GO BOETA! Vat die gap! Vat die gap! 

Yesssss! En hy is deur! (blaas fluitjie) Mooi mamma se pokkeltjie! Mooi my poefsak! 

Mamma is lief vir jou hoor! Yesssssssssssssssssss! Wat het ek julle gesê huh? Wat het julle 

gesê! Vanaad stap my boytjie weg met die Victor Ludorum en die Sportman van die Jaar 

beker! Koshuisbrood maak manne groot! Koshuisbrood maak manne groot! Gooooo BOYS!    

SQ 4 – VAT HOM DAWIE  
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Tannie Claasens (Clarens se ma): (sy is baie preuts en is ‘n tipiese Mev. Dominee-tannie)  

Goeienaand, ek is mevrou Claasens. Clarens se mamma. Ek is aktief betrokke by die skool en 

dien met trots op die VLU en die OOV en die BL en die S.I.S – dit is nou die Seks is siesa 

organisasie. Vir elke bekommerde ouer wat nie weet hoe om die onderwerp aan te spreek nie 

– hier is pamflette met al ons kontakbesonderhede by my beskikbaar. Jy weet as ‘n moeder 

van so ‘n aantreklike seun soos Clarens is daar soveel uitdagings waarmee ek daagliks te 

doene kry. Daarom sê ek mos altyd: buig die boompie terwyl hy nog jonk is. En ek weet dit is 

ietwat van ‘n ongemaklike onderwerp, maar ‘n mens kan nie iets soos (fluister) SEKS 

ongesiens laat verby gaan nie. Ek bedoel daar is honderde  meisies daar buite wat gereeld hul 

katelkloue in my arme Clarens wil inslaan! Dit is skandelik! Sies! Julle behoort julle te 

skaam. My arme seuntjie is heel verbouereerd oor hierdie estrogeen fenomeen wat julle in sy 

keel afdruk! Hy het nou die aand skoon die bewerasies gekry soveel so dat ek vir  hom ‘n Jan 

de Wet en die Loflaaitjies cd moes gaan koop het by Cum Boeke wat hy kan luister om net sy 

kop weer skoon te kry. Hierdie klomp Delilas is oral om ons! As ek ‘n dogter gehad het het 

ek haar polonecks en sweetpakke dra tot in haar dertigs! Dit is eenvoudig net skandalig om te 

sien hoe die jong meisies hulle bates so ten toonstel....ek weet nie meer waar om te kyk 

sonder om te verdrink in een of ander B of C cup nie. Nee my maggies! Julle is nie ‘n klomp 

kropduiwe nie! Maak jou giggelgleufie toe! Jammer, ek raak so ontsteld as ek hieroor 

praat...my arme Clarens...so onskuldig. Die foltering wat die arme bloedjie moet deurmaak is 

afgryslik.  

Kyk, ek weet Clarens is ‘n pragtige seun. Ons het hom Clarens gedoop, omdat 

hy...wel...omdat hy geskep is op ‘n wegbreeknawekie na Clarens toe. Maar nietemin...Ek voel 

dit is belangrik dat kinders weet waar kom babatjies vandaan. Jy weet, van drukkies en 

soentjies, kom kousies en skoentjies. En druk is net lekker tot jy moet doeke koop... Dit is 

elke ouer se grootste vrees – HOE PRAAT EK MET MY KIND OOR (fluister weer) SEKS... 

Ek het dit getoets met Clarens en ons het ‘n 100% suksesslaagsyfer gehad. Daar was geen 

ongemak of verwydering van generasie nie. Die belangrikste is om ten alle tye u kind 

gemaklik te laat voel en om voorwerpe waarmee hy kan assosieer te gebruik – jy weet ‘n tipe 

van ‘n “show-and-tell” wat die afdrukke in die brein en herkennig dadelik kan laat saamsmelt 

sodat hulle nie so verwyderd en vervreemd voel op hierdie ongekende terein nie. En natuurlik 

ook om hulle te verseker dat jy weet waarvan jy praat en hulle te vertel van jou eie 

ondervinding. 
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Clarens, mamma gaan vandag met jou praat oor die vraag waaroor alle seuns wonder....HOE 

VER IS TE VER? Nou mamma het dit opgedeel in drie fases genaamd – MANGELS (wys na 

haar mond)  MASHMALLOWS (wys na haar borste) en MOENIE VERDER GAAN NIE!  

Goed, so mangels is as jy so bietjie speeksel uitruil en tongstoei, mashmallows is wanneer jou 

hande dalk begin dwaal – ek hou nie daarvan nie Clarens, dit is nie vir mamma ‘n riem onder 

die hart nie, maar ek ken mans, jou pa het al op die eerste afspraak deur al drie fases geploeg, 

maar dit is ‘n storie vir ‘n ander aand...en dan oor die laaste fase (asof sy hom slaan) MOE-

NIE-VER-DER-GAAN-NIE! Clarens hierdie fase is slegs vir wanneer jy getroud is. En bo 30 

is. HET JY MY? Goed, dan het mamma sommer gedink om wel die 3de fase in diepte met 

jou te bespreek sodat jy weet wat wag vir jou, want nuuskierigheid is ons wêreld se 

ondergang. Clarens – kyk nou mooi...(sy haal ‘n geel plastiek eendjie en ‘n erdwurm-

vingerpoppie uit, soos sy praat demonstreer sy alles met hulp van die eendjie en die 

vingerpoppie) Hierdie eendjie is ‘n meisie se voorplantingsorgaan...en hierdie erdwurmpie is 

‘n man se voorplantingsorgaan...nou wat gebeur is die erdwurmpie val binne-in die plaasdam, 

hy sink en verdrink, sy longetjies is vol water en hy versmoor, en dan...en dan kom die 

vraatsige eend en vreet hom op en sluk hom heeltemal in. (raak opgewerk) Wil jy hê iemand 

moet jou erdwurmpie insluk Clarens? Wil jy dit hê? Hmf...ek het so gedink...Dit is gevaarlik 

my kind. Baie gevaarlik. Onthou net altyd – ‘n erdwurmpie is sy eie baas of hy word 

aas...Wil jy nog hoor? Ons kan volgende week verder gesels oor geslagsiektes. Mamma stuur 

solank vir jou ‘n paar links wat jy kan gaan search... 

En so het ek en my seun ‘n sukseksvolle openhartige gesprek gehad sonder enige ongemak. 

Ek beveel dit vir alle ouers aan. Skies julle moet my verskoon. Ek wil graag vir my ‘n sitplek 

gaan kry in die saal. Vanaand is die prysuitdeling en Clarens gaan aangekondig word  as Mnr. 

Hoërskool en VCSV voorsitter. Ag my ou erdwurmpie!  

SQ 5 – U can’t touch this MC Hammer 

Tannie Huldah (Hugo se ma): (sy praat in ‘n fyn stemmetjie, giggel gedurig, jou  regte 

poppie-mamma) 

Hallo mensies! Ek is Huldah, oe asseblief moet net nie tannie sê nie, ek sal sommer in my 

broekie bollie as iemand daai lelike woordjie voor my moet gebruik. Tannies dra ouma-

onnies en het Donna Claire cleavages en ek shop nog glad nie by daai afdeling nie, if you 

know what I mean...(giggel en stoot haar borste uit en maak ‘n paar knope van haar hemp 
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los) Ek is Hugo se mammie. Ja, julle weet...Hugo, ja man lang Hugo, die mooi kind, met die 

diep stem, en geen puisies...ja die een met al die balkies aan sy baadjie...ja, daar stap hy, 

hallooooo Hugo! Hugooooo! Mamma is liefies vir jou hoor my pikkewyntjie! Ag hy is so ‘n 

klein ou smoefie poefie! So trots op hom. So trots. Like in soos SERIOUSLY trots op 

hom...Shamepies, hy is soos heavy gestres vir vanaand se prysuitdeling, want vanaand gaan 

hy hoor hy is gekies as Hoofseun. (gee ‘n gilletjie)  

So ‘n groot eer. So groot. Ons het so lank gewerk aan vanaand se prysuitdeling. Ag jy weet as 

jy ‘n mammie is van ‘n kind met sterk leier eienskappe dan is dit soms tuffies om jou koppie 

bo die watertjies te hou. Daar is so baie jaloerse mammies wat jou alewig sleg praat. Dit 

maak my so sad weet jy. So sad. Hugooooo! Hugo, kom gou hier apie...Kom mammie trek 

net gou jou dassie vir jou reg. Het jy jou brasso-lappie ingepak? Mooi! Wil jy nie net gou jou 

bloedskenk-balkie en daai HAT spel-speldjie gaan blink polish nie toe...hulle lyk so bietjie 

stowwerig.  

Ja, Hugo het mos aan die HAT kompetisie gaan deelneem. Oe dit was exciting! Hy het so 

goed gevaar...Kan jy glo hy het ”interessant” toe ogies gespel! Amazing! Jy weet dit word 

beskou as een van die moeilikste Afrikaanse woorde, maar gelukkig het Hugo sy memo 

tegnieke gebruik, want hy weet interessant staan vir een rokkie en twee skoentjies...so dit is 

een r en twee s’e...so cute. Ag hy is so liewe seuntjie. Hy werk so hard. Oe en ek het ook 

maar my skoentjies deurgeloop. Ek is voorsitster van die Broodjie-vir-‘n-broertjie projek, ek 

en Hugo maak elke aand 187 broodjies met marmite en kaas vir die projek...hy sny tot die 

korsies af vir die kindertjies wat nie korsies eet nie – so sweeeet! So sweet. Verder neem ek 

aktief deel aan die Anti-plastiek veldtog – ons gebruik geen plastiek meer in ons huis nie en 

ons was laas week op die Volksblad se voorblad, waar ek al my tupperware verbrand het as 

bewusmaking van die gevare van plastiek...die bure het gekla oor die rook, maar tenminste 

het ons die voorblad gemaak, dan is Hugo ook betrokke by die insamelingsprojek vir 

grassooie vir die nuwe rugbyveld, ek is by die skenk-‘n-skaap vir die 9de rugbyspan se nuwe 

toksakke, die bak-‘n-koekie-vir-jou-klas insamelingsprojek en het ook waterbottels vir al die 

rugbyspanne geborg.   

Aan die beheerligaam, hier is vir julle elkeen ‘n waterbottel...dit is gemaak van karton, omdat 

Hugo anti-plastiek is en julle kan ook sien dat hy sy eie logo ontwerp het met my hulp – 

HUGO se H2O! Dit is so catchy! Halloooo Meneer! Oe maar meneer lyk al te spiekeries in 

meneer se nuwe baadjie...Sjoe, maar dit is baie manlik. Is dit Markhams? Hmmmm, ek het 
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gesien dit is deel van hulle nuwe reeks...My wêreld, maar meneer se vrou het super doeper 

smaak! Ooooo...was dit ‘n geskenk...’n anonieme geskenkbewys...(giggel onbedaarlik) Kan 

jy nou dit oorvertel! Hoop meneer geniet die aand! Hugo stuur groete. Hugo... Hugo, ja man 

lang Hugo, die mooi kind, met die diep stem, en geen puisies...ja die een met al die balkies 

aan sy baadjie...ja, daar stap hy, hallooooo Hugo! Hugooooo! Hugo Meneer sê sterkte! Ag dit 

is nou nice. Ek het klaar vir Meneer genooi om na die prysuitdeling by ons te kom eet sodat 

ons Hugo se hoofseunskap kan vier en dan het ek sommer klaar vir hulle my Holiday Inn 

punte gecash (hou ‘n groot koevert met ‘n prent van ‘n eiland en ‘n foto van haar in ‘n bikini 

op)  sodat hy en sy vroutjie bietjie Durban toe kan gaan vir die vakansie. Jy weet, mens moet 

kyk na jou personeel. Hy en Hugo gaan so ‘n goeie span maak! Meneer, sal meneer vir my 

plek hou? Ja ek kom sit sommer daar langs meneer. Skiesie, ek moet hardloop voordat die 

onderhoof my stoeltjie steel. Hy kan so sensitiefies raak oor sy sitplekkie. Ek moet net gou 

die kameraspan laat weet hulle moet bystaan...(haal ‘n whalky talkie uit) Hallo Greg...jy kan 

solank inskakel en die prosessie begin afneem. Ons gaan amper begin. Het jy vir Hannes 

gevra of hy beskikbaar is vir ‘n onderhoud met Hugo vir Kwêla? Ja ek weet Ruda Landman 

en Coenie was nie beskikbaar nie, dit is hoekom ek vir Hannes gevra het. Okay, dan is dit 

gereël...Dankie Greggy. Cheers baai. Ek moet draffies, kyk nou net, daar gaan sit die 

onderhoof wraggies op my stoeltjie. Weet jy, ek kan nie eers my ruggie draai nie. So 

frustrerend. So frustrerend. Meneer! Meneeeeeer!  

SQ 6 – I will follow him Peggy March  

Tannie Fransien (Frikkie se ma): (sy is bietjie oudtyds en glo nog aan boererate) 

Hallo, ek is Fransien. Ek is Frikkie se ma. Ag my arme Frikkie. Jy sal dit nou nie sê nie, maar 

ai, hy het so swaar gehad. Jy weet, sooooo swaar. Die arme klein voëltjie van my is maar ‘n 

ou afvlerkie. Dit kom al van kleintyd af. Ek onthou na my bevalling met klein Frikkie het die 

verpleegsters hom in die broeikas gaan sit, hy was so groot soos ‘n medium eiervrug. Siestog 

my arme kind. En toe ek die aand vir hom ‘n gebreide wolmussie oor sy koppie wou gaan 

trek, toe sien ek hulle het vir arme Frikkie ‘n broeikas laat deel saam met so vet pokkel van ‘n 

baba! Vieslik! Die stomme kind het gelyk soos ‘n basaarpoeding wat uitrys onder ‘n klam 

gaasdoek. En toe sal die pokkel sy vet tien ton poffer van ‘n arm bo-op my arme Frikkie se 

neuspypies neersit. Kan jy dit nou oorvertel! In my dae as verpleegster by Groote Schuur het 

ons nooit sulke vet babas ‘n broeikas laat deel nie! En daar lê my arme Frikkie en snak na 

asem soos ‘n uitgespoelde goudvis op droë grond terwyl die vet logge lasange sy neusie 
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toedruk! En dit is waar arme Frikkie se asemnood begin het. Siestog. Ons het alles probeer. 

Eers het ek hardevet met gemaalde naaltjies op warm lappe gesit en dit tussen sy skouerblaaie 

en borsie laat lê, maar toe ruik arme Frikkie soos ‘n wildspastei en die een aand het ons katte 

hom begin lek toe los ek maar eers die vet en naeltjies, toe slaan ek oor na gekneusde knoffel 

gekook in VICKS aftreksel, sy neusie was toe darem oop, maar die kinders op die bus het 

gekla dat hy hulle oë laat traan, dit was in Gr. 7....en toe gee ek maar vir hom bietjie 

hardehout en heuning, maar toe ek weer sien toe lek hy die kerk se nagmaalglasies uit na sy 

voorstelling en aanneming....Nee dit is toe ek maar besluit Frikkie moet ‘n asmapompie kry. 

Dit is die veiligste.  

Ag my Frikkie is ‘n wonderlike kind! Hy is so slim en blink uit in Biologie en Skeinat en hy 

dien nou al vir vier jaar op die Noodhulpgroepie. Haai weet jy, hy het nou die dag ‘n seun se 

toon gespalk met ‘n barone en twee Fizzers! En daai kind se toon staan punt in die wind! Nou 

dit wil gedoen wees! My Frikkie is beskore vir die medici. Dit is in ons bloed en DNA! Hy is 

paraat en is altyd voorbereid vir die ergste. Ek het al vir sy 5de verjaarsdag vir hom ‘n 

noodhulpkissie gegee en ons beplan vir sy 18de verjaardag om vir hom ‘n Chris Barnard 

koek te laat bak in Johannesburg! Ek is soooo opgewonde! As daar nou een ding is wat my 

Frikkie kan doen is dit genees – hy ken elke boereraat van voor tot agter...Dit is hoekom hy 

so opgewonde is oor vanaand se prysuitdeling. Frikkie gaan die Anatomie Genie erepenning 

wen! So werklik baie dankie aan elkeen wat my kind Frikkie se fondasie gelê het om julle 

eendag ‘n gesonder en beter lewe te kan waarborg! Ag ek is so trots! 

Aan die beheerligaam en die skoolhoof, as julle julle plekke inneem sal julle sien daar is ‘n 

klein noodhulpkissie as ‘n nederige geskenkie van Frikkie af. In die noodhulpkissie is daar 

basiese medisinale produkte – soos Dettol Lappies, ek weet hoe grillerig dit is om al die 

kinders se hande te skud en die vader alleen weet waar was daai hande laas....Vicks, 

witdulsies, haarlemensies, blou fieterjoel en med lemon. ‘n Mens kan nooit te versigtig wees 

nie. En dan natuurlik ‘n bruin kardoessakkie om in asem te haal...as julle die sakkie uithaal 

sal julle sien Frikkie het dit versier met ‘n slagspreek: “Einde-van-die-maand-Asma...” ! 

Geniet die prysuitdeling liewe vriende. Ek moet gou vir Frikkie sy rehydrate water en 

elektrolietmengsel vat voor hy op die verhoog stap. Ek weet regtig nie hoekom hulle sulke 

skerp ligte moet gebruik nie! My arme Frikkie was na laas jaar se prysuitdeling heeltemal 

gedehidreerd!  

SQ 7: Dokter Dokter 
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Toneel 3 

Voiceover: Kan ons asseblief vra dat al die ouers hulle plekke inneem. Kom ons staan op 

aandag vir die prosessie, sal die hoofseun en hoofmeisie asseblief vir ons die vlae na vore 

bring... 

SQ 8 – Land of Hope and Glory (die bokse word weer netjies langs mekaar geskuif en al 

die mammas gaan sit langs mekaar met hulle sonbrille op hulle oë) 

Voiceover: Welkom liewe ouers en al die leerders by ons jaarlikse Prysuitdeling 2019. Baie 

dankie aan elke leerder wat hierdie jaar so hard gewerk het om van ons skool nie net ‘n 

veilige hawe en holte vir ons toekoms te bou nie, maar ook die speelpark van talent en gawes. 

En nou die oomblik waarvoor ons almal gewag het.... 

En die INGRID JONKER PRONKER  PRYS gaan aan... 

(Annette spring op en begin hande klap) 

Wehan Welgemoed. Met ‘n deurlopende gemiddeld van 99,99754% vanaf graad 8 tot nou. 

Baie geluk. 

Annette: Wat? Maar wat van Andriesie! Ek gaan ‘n brief skryf aan die owerhede! Hoor my 

lied!  

Dirk: Girl, chill jou dipstick...Niemand worry oor akademie nie. The real world is like a 

rugby game... 

Annette: Wat? Jou metafoor maak nie eers sin nou jou butch bees!  

Voiceover: En dan die Victor Ludorum is... 

Dirk: Yesssssssssssss! Yessssssssssssss! Go Boeta GOOOOO! Whooo whoo whooo!  

Voiceover: Gert van Tonder, ons eerste span rugby, tennis, krieket, hokkie, waterpolo en 

skaakkaptein.  

Dirk: Jy poep in my gesig! Is jy nou ernstig? (sy spring op) Hou vas my handsak...hou vas 

my handsak... 

Voiceover: Dames...asseblief. Ons volgende prestasie is die man wat die dames se knieë lam 

toor...Mnr Hoërskool 2019 is... 
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Claasens: Clarens! Clarens! Clarens!  

Voiceover: Wietz du Toit.  

Claasens: Wietz du Toit? Is julle mal! Wietz du Toit met daai bakore en overbite? Clarens 

lyk soos Prinses Kate teen daai toiletduck!  

Voiceover: Dames as u nou weer so bohaai maak gaan ek u vra om die saal te verlaat. Dan 

ons Anatomie Genie erepenning vir die mees belowendste student in Biologie, Fisiese 

Wetenskappe en Skeinat gaan aan... 

Fransiena: Baie dankie! Ek dank u! Baie dankie!  

Voiceover: Jacobus Jamneck!  

Fransiena: Jou nagadder! Hoe durf jy dit vir hom gee? My arme Frikkie het al asemnood 

vandat hy in die broeikas was nou kom steel jy sy laaste hoop! En dit vir daai pokkel wat nie 

eers sy eie naeltjie kan sien nie! Dit is ‘n skande! ‘n Skandalige skande! 

Voiceover: En nou beheerligaam, ouers en leerders...ons hoofleier en hoofseun vir 2019 is... 

Huldah: (spring op en gooi streamers terwyl sy die whalky talky teen haar oor hou) Greg, 

neem ‘n close shot, zoom in, zoom in...whooooohooooooo! 

Voiceover: Martin Oosthuizen.  

Huldah: Wat? Maar...Meneer...Meneer...Meneer....daar moet ‘n fout wees. My Hugotjie is 

mos die hoofseun. Ek het dan vir meneer daai nuwe baadjie gekoop by Markhams en is dit 

nou die dankie wat ek daarvoor kry! Ek dink u het dalk net die verkeerde naampie gelees. 

Voiceover: Mevrou...mevrou asseblief...mevrou.... 

Huldah: Dit is JUFFROU... 

Voiceover: Juffrou...Hugo is gevang rook op die skoolgronde. Hy is ongelukkig nie 

Hoofseun materiaal nie. Dit is voorwaar ‘n swak voorbeeld wat hy vir die ander leerders stel. 

Ek is jammer.  

Huldah: Jy praat poefies man! My seun rook nie! Hy het nog nooit eers gehubbly nie!  

Claasens: Dit wys jou, stille waters diepe grond, onder draai die erdwurms rond! 
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Huldah: Sê jy met jou kind wat al wat ‘n bra dra in die donker knyp! Ek skaam my 

morsdood!  

Claasens: My Clarensie het nog nooit eers ‘n meisie gesoen nie jou ou Genesis Geboorte! 

Kry jou feite reg!  

Fransiena: Ja my Frikkie ook nie.  

Dirk: Seker omdat hy nie Frikkie is nie, maar Felicia!  

Fransiena: Luister hier jou blokhuis, plaas jou kind liewer minder eet, dan sal hy dalk die bal 

bo-oor sy dubbelken kan sien!  

Dirk: Jis ek sal mos vir jou rol my doll!  

Annette: En dit is nou hoe dit lyk in ‘n skool waar my arme Andriesie suiwer Afrikaans wil 

laat blom... 

Claasens: Ag gaan sannik in die see Ingrid Jonker!  

Annette: Jou ou Salemo slet!  

Fransiena: En jy is vet!  

Dirk: Luister hier toothpick, ek knak jou middeldeur. 

Huldah: Ja Dirk, liewe hemel, mens sou sweer jy kom van Brakpan!  

Claasens: Baie blou as jy my vra... 

Dirk: Wat sê jy daar? 

Claasens: Ek sê jy is blou... 

Dirk: Luister hier pop, ek is ‘n cheetha en ek sien kolle. My bloed is oranje...HOEKKKA 

TJHAKKA...(sy sak af in ‘n skrum posisie) 

Fransiena: Hier kom kakka! (sy spring in Annette se arms)  

SQ 9 – Charriots of fire 
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Alles gebeur in slow motion. Dirk loop vir Claasens storm en tackle haar onderste bo, sy kry 

haar kop in ‘n beergreep vas, Fransiena sit huilend in Annette se arms en Huldah probeer vir 

Claasens help deur vir Dirk met haar handsak by te dam. Alle chaos bars los.  

BLACK OUT  

Toneel 4 

Die seuns kom stadig agter die bokse uit. Hulle kyk verskrik heen en weer.  

Frikkie: Hel Danie...waar het jou ma leer duik? (trek diep aan sy pompie) 

Danie: Sal nie vir jou kan sê nie. Jislaaik, maar my moeks het nogal moves hoor.  

Clarens: Dit was nou hectic.  

Hugo: O my word, my ma het sopas in haar bra gestagedive en die onderhoof plat geval.  

Andries: My lewe is verby. Ons lewens is verby. Ons gaan nooit weer ons gesigte by hierdie 

skool kan wys nie. Ouens, ons sal moet kyk waar ons kan aansoek doen vir volgende jaar. 

Danie: Vir wat? Ek het dan nou net ingekom by die vierdes.  

Clarens: Ja en ek wil vir Charne’ matriekafskeid toe vra.  

Andries: Is jy mal? Jou ma sal al haar hare afskeer en dit skenk aan die Barbie Foundation. 

En jy? Gaan jy niks sê nie?  

Hugo: Nope...Ek het nie pyne nie.  

Andries: Maar wou jy nie Hoofseun word nie? 

Hugo: Is jy mal ou? Dan sou ek nie meer saam met julle losers kon uithang nie, en besides 

hierdie is meer fun as om hoofseun te wees.  

Frikkie: Ou relax...ek kort nou ‘n sigaret... 

Andries: (geskok) Frikkie?  

ALMAL:  JY ROOK?  

Frikkie: Al van Gr.6 af...hoekom dink julle het ek asma...(hy lag) Jislaaik, what a night!  
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Danie: Ek dink jou ma gaan meer nodig hê as DeepHeat as my ma met haar klaar is. 

Frikkie: Elke meisie vir homself!  

ALMAL: Elke meisie vir homself.  

Andries:  En nou?  

Clarens: Wat nou?  

Andries: Wat doen ons nou?  

Frikkie: Ek dink ons moet bietjie werk aan ons leuse.... 

Hugo: Wat is fout met ons huidige leuse... 

Frikkie: Wel, ek het net gedink...wat van Om ‘n meisie te kry, moet jy vir haar baklei... 

Andries: Ek verstaan nie. 

Frikkie: Ou lets face it, nie een van ons het girlfriends nie, want ons is ‘n klomp mamma’s 

boys...Dit is net Clarens wat al ‘n vry gekry het.  

Clarens: Ouens, ek het iets om julle te vertel. Ek het nie regtig al ‘n meisie gevry nie. 

ALMAL: Wat?  

Danie: En die lipstick waarmee jy altyd so gebrag het.  

Clarens: Dit is my ma sin wat ek gesteel het.  

ALMAL: Ooooooooooooooo.... 

Andries: Nou goed...ek stem saam. Ons is klaar met hier mamma’s boys goodie two shoes 

show...Van nou af is ons missie om die harte te wen van die skoner geslag. Om hulle knieë 

lam te maak met gedigte van sonsondergange en poedels met wollerige oortjies, om vir hulle 

sonates te sing in die maanlig... 

Hugo: Hokaai Antjie Krog...Een stappie op ‘n slag. Jy sal eers vir ons liefdesgedigte moet 

leer.  

Frikkie: So is julle in!  
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ALMAL: Om ‘n meisie te kry moet jy vir haar baklei! WHOOOOOHAAAAA!  

Andries: Maar julle, as hulle nou al so tekere gegaan het op die prysuitdeling kan julle 

imagine hoe gaan dit wees as dit matriekafskeid is.  

Danie: Dit ou pel, is volgende jaar se worries.  

Clarens: OP MATRIEKAFSKEID 2020! 

ALMAL: MATRIEKAFSKEID 2020!!! 

BLACKOUT 

SQ 10 – Girls just wanna have fun 


