
Toneel: Kijker 1 
We zijn in het Colosseum voor het gladiatorengevecht ! 

De gladiatoren zijn aan het oefenen. 

Deel 1 door Sari, Mustafa, Frans en Secil 

Xerxes: Sari 

Manjac: Mustafa 

Steen: Frans 

Baldekoe: Secil 

 

Ze eten in stilte pap. 

Xerxes:  ,,Ga oefenen !” 

Manjac: ,, Aaaaaah !” 

Xerxes:  ,,Zaag niet.” 

Steen:  ,,Ik heb dorst. Breng me eens wat water, Manjac.” 

Manjac: ,,Ga het zelf halen ezel – steen.” 

Baldekoe: ,,Haal ook wat eten voor mij, want ik heb honger.” 

Xerxes: ,,Geen eten en drinken tijdens het oefenen.” 

  ,,Jullie krijgen een klopje op jullie schouder.” 

Manjac: ,,Aaaaaah !” 

Xerxes: ,,Jij mag niet meedoen, dat is te gevaarlijk.” 

Iedereen: ,,Daaaaag !” 

 

  



Toneel: Kijker 1 
We zijn in het Colosseum voor het gladiatorengevecht ! 

De gladiatoren zijn aan het oefenen. 

Deel 1 door Bliss, Mira, Warre en Jaan 

Xerxes (oefenmeester): Jaan 

Sirala (dienares): Bliss 

Vartrax (gladiator): Warre 

Serex: Mira 

 

Sirala:  ,,Hier is jullie lunch.” 

Gladiatoren: ,,Dank u, Sirala, voor het eten.” 

De gladiatoren eten het eten als uitgehongerde beesten op. 

Xerxes komt binnen. 

Xerxes: ,,Mannen, het is tijd voor de training.” 

Sirala:  ,,Moet ik mee?” 

Vartrax: ,,Ja, gij moet de poppen terugzetten.” 

Ze vertrekken naar de trainingszaal. 

Serex:  ,,Hier gaan koppen rollen!” 

Vartrax: ,,Ho, ho, rustig Serex.” 

Gladiatoren: ,,Wij trainen om te winnen !” 

Xerxes: ,,Ik reken op jullie mannen !” 

De gladiatoren trainen hard. 

Na de training feliciteert Serex Vartrax door een goede klop op de schouders te geven. 

Vartrax: ,,AAAAh !” 

Xerxes: ,,Vartrax, gij hoeft niet mee te vechten.” 

 



Toneel: Kijker 1 
We zijn in het Colosseum voor het gladiatorengevecht ! 

Een gladiator raakt gewond tijdens het oefenen. 

Deel 2 door Noa, Toto, Ilyas en Zerda 

Xerxes: Noa 

Wolfsung: Toto 

Vartrax: Ilyas 

Dokter: Zerda 

 

Xerxes: ,,Hoe voel je je, Wolfsung?” 

Wolfsung: ,,Ik heb veel pijn …” 

  ,,Kan ik wat water krijgen?” 

Xerxes: ,,Of heb je liever cola?” 

Wolfsung: ,,Ja, graag !” 

Vartrax: ,,We moeten een dokter halen.” 

Xerxes: ,,Goed idee, Vartrax !” 

Vartrax: ,,Eindelijk, de dokter is er !” 

Dokter: ,,Wolfsung, je hebt een diepe wonde in je been en een ontwrichte 

schouder.” 

Wolfsung: ,,Wanneer is het over?” 

Dokter: ,,Over zeven jaar !” 

Wolfsung: ,,Oh, neeeee !” 

Xerxes: ,,Kom we gaan terug naar de gladiatorenschool.” 

7 jaar later … 

Wolfsung: ,,Ik voel me al wat beter. Ik heb zin in een dik stuk vlees met een groot 

stuk brood !” 

 



Toneel: Kijker 1 
We zijn in het Colosseum voor het gladiatorengevecht ! 

De keizer en zijn familie maken zich klaar om naar het gevecht te gaan kijken. 

Deel 3 door Liam, Tess, Moon en Fia 

Julius Zaagkast: Liam 

Rose: Tess 

Witje: Moon 

Roodje: Fia 

 

J. Z.:  ,,Hips, ik ga nog een wijntje pakken, hé, hips !” 

Rose:  ,,We moeten vertrekken naar het Colosseum. Doe dat wijntje nu weg !” 

J. Z.:  ,,Ook naar het ballet ? Leuk !” 

Witje/Roodje:  ,,Mogen wij mee?” 

J. Z.:  ,,Jullie mogen mee naar ballet !” 

Witje/Roodje: ,,Wij willen naar het Colosseum !” 

Rose:  ,,Dat mag niet, jullie blijven hier !” 

Witje/Roodje: ,,Wij willen mee ! Whéééé “ 

Rose:  ,,Naar jullie kamers !” 

Witje/Roodje: ,,Nee, nee, onze kamers zijn stom !” 

J. Z.:  ,,Ik heb kaka in mijn broek gedaan … wei, wei, …” 

Rose:   ,,Ik zal straks jouw broek wel verversen, OK.” 

  PRRRRRR ! ,,Oepsie !” 

Iedereen valt neer. 

Iedereen: ,,Einde !” 

 

  



Toneel: Kijker 1 
We zijn in het Colosseum voor het gladiatorengevecht ! 

Deel 4 door Mina, Rik, Milan en Olivia 

Tom: Rik 

Tip: Milan 

Noor: Olivia 

Anastasia: Mina 

 

Tom / Tip: ,,Wij zitten in het publiek van het gladiatorengevecht !” 

Noor/Anastasia: ,,en ons niet vergeten ! Wij zitten dus ook in het publiek.” 

Presentatoren:  ,,Het gevecht gaat nu beginnen ! 

Tom / Tip: ,,Jaaa, aaaah, oeh, …” 

Noor:  ,,Ik durf niet te kijken. 

Anastasia: ,,Ik ook niet, al dat bloed.” 

Tom / Tip: ,,Watjes !” 

Anastasia: ,,Ik ben hier weg !” 

Noor:  ,,Hé, mij niet vergeten.” 

Anastasia: ,,Kom Noor, ik blijf hier geen minuut langer.” 

Tom / Tip: ,,Laat die maar gaan, wij kijken gewoon verder.” 

Noor:  ,,Kom, wij gaan naar de stad.” 

Anastasia: ,,Goed idee, kom.” 

30 minuten later. 

Presentatoren: ,,Het gladiatorengevecht is gedaan !” 

Tom / Tip: ,,Kom, we gaan eens kijken waar die heen zijn?” 

Noor:   ,,Ze komen niet eens kijken !” 

Anastasia: ,,Kom, we gaan eens kijken waar ze blijven.” 

Botsing !    ,,Einde !” 



Toneel: Kijker 1 
We zijn in het Colosseum voor het gladiatorengevecht ! 

We zitten in het publiek. 

Deel 4 door Roumaissa, Yago, Bob en Ravza 

Teka: Roumaissa 

Spatziba: Yago 

Dikke Gunther: Bob 

Balaloepsy: Ravza 

 

Balaloepsy: ,,De keizerin heeft weer een prachtige jurk aan.” 

Spatziba: ,,Die sexy juwelen zien er heel duur uit.” 

Teka:  ,,Daar kunnen wij alleen maar van dromen.” 

Dikke Gunther: ,,Ik wou dat ik ook zo’n gladiator was !” 

Teka:  ,,Jij zou de domste, dikste en slapste gladiator zijn.” 

Dikke Gunther: ,,En de raarste !” 

  ,,Het gevecht gaat beginnen !” 

  ,,Die arme man ziet er ziek en zwak uit.” 

Spatziba: ,,Zijn tegenstander is ook twee koppen groter dan hem !” 

Dikke Gunther: ,,Die jongen heeft geen schijn van kans.” 

Teka:  ,,Het is niet zo eerlijk dat zo’n moedige man moet sterven.” 

Spatziba: ,,Ik ga de keizer vragen om beide mannen te laten leven !” 

Balaloepsy: ,,Niet doen ! De strenge keizer zal jou ook verplichten om te vechten.” 

Spatziba: ,,Dan doe ik dat !” 

Dikke Gunther: ,,Ik doe mee, want ik ben ook heel moedig !” 

Teka valt flauw. 

Teka:  ,,Vang mij op, dit is te veel !” 


