
Musical 
'De Eendenclub en het
onderwateravontuur'

3 persoons (Otto, Elle, Izzi)
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Track 1: loop (instrumentaal)

Track 2: VERTELLER
Een nieuwe dag brak aan voor de vrienden van de Eendenclub. Otto, Elle en Izzi hadden 
afgesproken om vroeg wakker te worden en vroeg te gaan ontbijten.

Elle op (vanaf een kant)

Elle: Goedemorgen! Otto?! Izzi?! We zouden om 07:00 uur ontbijten! Waar 
zijn jullie?!

Otto op (vanaf een andere kant)

Otto: (Gaaap) Goedemorgen Elle! Hier ben ik! Waar is Izzi?!

Izzi op (vanaf een andere kant)

Izzi: (Gaaap) Ik ben hier! Goedemorgen! Ben ik nog op tijd?!

Elle: Bijna helemaal op tijd Izzi, kom nou maar snel dan kunnen we gaan 
ontbijten!

Track 3: Word wakker

Track 4: VERTELLER
De 3 vrienden dekten samen snel de ontbijttafel en namen plaats om te gaan ontbijten. Er 
was alleen één probleem... Alhoewel Otto en Izzi dit nog niet helemaal in de gaten 
hadden...

Izzi: Ik heb zo'n zin in eten! Een broodje met hagelslag of een croissantje 
met kaas! Mmm Lekker!

Otto: Jaaa! Daar heb ik ook wel zin in! Maar Izzi, weet je waar ik ook wel zin in
heb?! 

Izzi: Nou?!

Otto: In de krant van vandaag! 

Izzi: Bah! Wat vies! Dat is toch helemaal niet lekker?!

Elle: Haha Izzi.. Otto bedoelt dat hij het leuk vindt om de krant van vandaag 
te lezen! Maar hebben jullie misschien....

Elle wordt onderbroken door Izzi

Izzi: Lezen?! Otto en lezen?! Otto leest toch nooit de krant?! Ja alleen de 
strips...
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Otto: Nou en?! Dat is juist veel knapper! Dat is namelijk lezen en plaatjes 
kijken tegelijk op het zelfde moment! Maar hebben jullie de krant van 
vandaag al ergens gezien?

Op dat moment gooit iemand uit de coulisse de krant als een rolletje op het podium 
richting Otto. 

Otto: Ah daar zul je hem hebben! Bedankt krantenbezorger!

Izzi: Nou als jij de krant gaat lezen; zullen wij dan maar gaan beginnen met 
het ontbijt Elle?

Elle: Euhm Izzi, dat probeerde ik dus net te zeggen.. We hebben niks meer in 
huis om te eten, behalve dus de krant van Otto.. Maar daar hebben wij 
niks aan..

Otto leest de krant en komt een advertentie tegen

Otto: Supercool! Het is vandaag marktdag! Ze hebben een broodkraam, 
fruitkraam, snoepjeskraam en speciaal voor jou Elle; een 
sierradenkraam!

Elle: Is dat echt waar?! Dan kunnen we op de markt eten kopen! En voor mij 
een mooie ketting of oorbellen.. of een mooie ring....

Izzi/ Otto: Nou Elle, doe ons die snoepjeskraam maar! Kom we gaan!

Otto, Elle, Izzi af

Track 5: VERTELLER
Gelukkig was het vandaag marktdag en konden Otto, Elle en Izzi toch nog eten kopen 
voor het ontbijt. Ze hadden zin om alle marktkraampjes bij langs te gaan en lekker veel te 
kopen!

Marktkooplui op
Otto, Elle, Izzi op

Track 6: De markt
Na het lied gaan de marktkooplui (de kinderen) elk achter een eigen kraampje staan. Ze 
verkopen ieder afzonderlijk brood, fruit, snoep of sieraden. De kinderen verdelen zich over
de 4 kraampjes en 'schreeuwen' om de beurt wat ze te koop hebben.

Broodkraam: Vers brood te koop! Slechts 2 euro!

Fruitkraam: Het lekkerste fruit voor de laagste prijs! Op = Op!

Sieradenkraam: De mooiste oorbellen, ringen en kettingen koop je hier!
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Snoepkraam: Vandaag voor al het snoep: 2 snoepzakken halen, 1 betalen!
IzzI: Ik ga naar de snoepkraam!

Otto: Supercool Izzi! Ik ga met je mee!

Elle: Laten we eerst brood en fruit kopen. Als we dan nog geld over 
hebben kunnen we misschien nog snoep en voor mij een mooie ketting 
kopen!

Izzi/ Otto: (zuchtend..) Oke... is goed...

Otto, Elle en Izzi gaan als eerste naar de broodkraam

Elle: Hallo meneer. Wij willen graag 1 brood.

Marktkoopman/vrouw 1: Welk brood had u gewild? Wij verkopen bruinbrood en 
witbrood.

Izzi:  Doe maar een bruinbrood!

Otto: Nee, doe maar een witbrood!

Izzi: Nee bruin!

Otto: Nee wit!

Izzi/ Otto: bruin, wit, bruin, wit..

Elle: Stop!! Hier komen we niet uit.. Doet u dan maar een halve wit en een 
halve bruin!

Marktkoopman/vrouw 2: Oke komt in orde! Dat is dan in totaal 2 euro.

Elle betaalt de marktkoopman/vrouw.

Marktkoopman/ vrouw 3: Bedankt en nog een prettige dag verder!

Otto, Elle, Izzi: Dank u wel! U ook!

Otto: Elle, als jij nou alvast naar de fruitkraam gaat, gaan Izzi en 
ik alvast naar de snoepkraam! Dan zijn we sneller klaar!

IzzI: Wauwie! Wat een goed idee Otto! Zullen we dan weer 
afspreken bij de sierradenkraam?

Elle: Oke, maar niet te veel snoep kopen he?! Hier hebben jullie 
geld. Tot zo!

Otto/Izzi: Tot zo!
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Track 7: VERTELLER
Zo gezegd zo gedaan. Elle ging naar de fruitkraam voor vers fruit. Otto en Izzi gingen naar
de snoepkraam, maar dan voor snoep. Ze kwamen elkaar uiteindelijk weer tegen bij de 
sierradenkraam.

Tijdens de vertellertekst kopen Otto en Izzi 2 zakken snoep bij de snoepkraam voor de 
prijs van 1. Elle koopt ondertussen vers fruit bij de fruitkraam. Vervolgens komen ze elkaar
weer tegen bij de sierradenkraam.

Sieradenkraam: De mooiste oorbellen, ringen en kettingen koop je hier!

Elle: Hallo! Ik ben op zoek naar een mooie ketting. Heeft u die nog?

Mevrouw 1: (sip en verdrietig) Ik had heel veel parelkettingen om te verkopen. 
Maar nu heb ik er nog maar 1 over.

Izzi: (al snoepend) Wauwie! Dan heeft u al heel veel parelkettingen 
verkocht en bent u nu heel erg rijk! Waarom bent u dan zo 
verdrietig?

Mevrouw 2: Was dat maar waar... Ze worden gestolen.... (snik snik)

Otto, Elle, Izzi: Gestolen?!?!?!?

Otto: (al snoepend) Maar u heeft nog wel heel veel ringen en oorbellen 
liggen. Waarom worden die dan niet gestolen?

Mevrouw 3: Ik weet het niet.. De Piraten nemen alleen maar de parelkettingen 
mee...

Otto, Elle, Izzi: Piraten?!?!?!?

Elle: Weet je wat?! Anders koop ik gewoon jouw laatste parelketting, 
dan wordt die tenminste niet meer door de Piraten gestolen! Hoe 
duur is de ketting?

Mevrouw 1: Dat is heel erg aardig van u. Hij kost 100 euro.

Izzi/ Otto: 100 euro?! Zoveel?! 

Izzi: Weet je hoeveel zakken snoep je daarvan kunt kopen?!

Elle: Hmmm zoveel geld heb ik niet eens. Hebben jullie nog wat 
geld over van het snoep kopen?

Otto/ Izzi: Nee.. Sorry Elle.. Wij hebben wel veel snoep...
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Otto: Supercool! Ik heb een idee! Als wij nou eens achter die Piraten 
aan gaan en er voor zorgen dat alle gestolen parelkettingen weer 
bij u terugkomen in ruil voor deze parelketting?

Mevrouw 2: Oke dat is goed! Maar alleen als alle gestolen parelkettingen weer
bij mij terugkomen! Beloofd?!

Otto, Elle Izzi: Beloofd!!

Marktkooplui af
Otto, Elle, Izzi af

Track 8: VERTELLER
Elle kreeg de parelketting in ruil voor het terugbrengen van alle parelkettingen die door de 
Piraten gestolen waren. Maar waar konden ze de Piraten vinden? Otto, Elle en Izzi gingen 
op onderzoek uit.

Otto, Elle, Izzi op

Elle: Otto?! Ik vind het echt heel erg aardig en lief dat ik die 
parelketting heb gekregen. Ook vind ik het heel erg aardig 
dat je de mevrouw van de sierradenkraam wil helpen. Maar heb je
ook nagedacht hoe we ooit de piraten gaan vinden en verslaan?

Izzi: Elle, laat dat maar aan Otto en mij over! Als wij een Piraat zien 
dan stormen wij er op af, zo snel dat de Piraat ons niet eens kan 
zien! Toch Otto?!

Otto: Euhhh... euhmmm...  Maar natuurlijk!

Elle: Oke dat is wel heel erg stoer! Maar dan moeten we ze eerst nog 
wel vinden!

Piraten op

Otto: Euhmm Elle, ik denk euhhh, euhmm, dat dat niet meer hoeft..

Elle: Hoezo niet?! Anders kunnen jullie ze toch ook niet verslaan?

Otto /Izzi: Kijk maar achter je! Wegwezen!!

Otto, Izzi af
Elle wordt ingesloten door de Piraten en kan niet meer wegkomen.

Track 9: Piratenfeest

Track 10: VERTELLER
Otto en Izzi konden op tijd wegkomen voor de Piraten. Elle werd ingesloten en de Piraten 
waren wel heel erg geïnteresseerd in iets wat Elle bij zich droeg. De parelketting!
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Opperpiraat: Piraten?! Zien jullie wat ik zie?!

Piraten: Jaaa!

Opperpiraat: Het is een ketting met een parel! Mannen, misschien is dit wel de 
parel die wij zoeken! Neem haar mee!

Piraten: Pak haar!!

Elle: Otto, Izzi!! Helppp!!

Piraten en Elle af

Track 11: VERTELLER
De Piraten namen Elle met de parelketting gevangen en namen haar mee. Elle kon niks 
meer doen. En waar waren Otto en Izzi nu Elle hen zo hard nodig heeft?

Otto en Izzi op

Izzi: Elle?!?! Waar ben je?!?! Ze zal toch niet door de piraten zijn meegenomen?

Otto: Ik weet het niet Izzi. Ik denk het wel.. en ik weet dat we dan een heel groot 
probleem hebben!

Izzi: We moeten de piraten vinden en Elle redden! Maar waar? Ik denk niet dat de 
piraten weer zo makkelijk aan komen lopen..

Otto: Nee vast niet... Ik heb in de krant eens een strip gelezen dat ging over Piraten.
Piraten wonen vaak op een boot midden op zee! Daar moeten we ze vast en 
zeker kunnen vinden!

Izzi: Haha! Goeie grap! Weet je hoe groot de zee is?! Die Piraten en Elle vinden we 
nooit meer!

Otto: Kom op Izzi! We gaan naar de haven, regelen een boot en gaan het gewoon 
proberen!

Izzi: Je hebt gelijk! We gaan ze vinden en Elle redden. Op naar de haven!

Otto en Izzi af

Track 12: VERTELLER
Otto en Izzi gingen naar de haven en mochten van de havenmeester een boot lenen. Ze 
kregen niet zomaar een boot, het was een speedboot en duikboot in 1. Hoewel de twee 
vrienden nog nooit zelf een boot hadden bestuurd ging het hun best goed af...

Otto en Izzi op (met boot)

Otto: Supercool!! Wat gaat dit snel zeg! Turbopowerrr!!
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IzzI: Wauwie!! Kijk die hoge golven!! We varen en jumpen er zo overheen!

Otto: Ja leuk he Izzi! En ook erg leuk dat we van deze speedboot met dit 
knopje ook een duikboot kunnen maken!

Izzi: Neee nu niet!! We moeten eerst boven water blijven om Elle te vinden!

Otto: Je hebt gelijk Izzi. Pak je verrekijker eens. Zie je het piratenschip al 
ergens?!

Izzi: Even kijken... Nee.. Nergens Otto... Oh wacht!! Stop!! Ik zie wat!! En het 
komt steeds dichterbij!! 

Otto: Ohnee!! Wat zie je Izzi?! Is het een piratenschip?? 

Zeevissers op

Track 13: Haai in de zee

Track 14: VERTELLER
Helaas kwamen Otto en Izzi niet het piratenschip tegen. Wel maakten ze kennis met de 
zeevissers. Misschien konden zij Otto en Izzi helpen met de zoektocht naar Elle en de 
Piraten?

Zeevisser 1: Hallo! Wat doen jullie hier nou midden op zee? Wij dachten dat jullie 
gekleurde vissen waren!

Otto: Gekleurde vissen?! Wij zijn gewoon Otto en Vizzi. Euhhh ik bedoel 
natuurlijk Izzi.

Izzi: Haha goeie grap Octo! Maar wat doen jullie hier eigenlijk?

Zeevisser 2: Wij varen op zee en vangen verse mosselen, oesters en vis. Dat is ons 
werk!

Zeevisser 3: Maar wat doen jullie hier eigenlijk? Jullie vangen toch niet onze 
mosselen, oesters en vis uit de zee? Want die zijn van ons!

Otto: Nee hoor... Wij zijn niet op zoek naar mosselen of oesters... Wij zijn op 
zoek naar iets anders..

IzzI: Ja precies! En wat wij zoeken is van ons! We kunnen haar alleen niet 
vinden... (snik, snik)

Zeevisser 4: Maar wie zoeken jullie dan?

Otto: Wij zoeken ons vriendinnetje Elle. Ze is meegenomen door enge 
Piraten, we weten alleen niet waarom en waar ze nu is. Kunnen jullie 
ons misschien helpen?
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Zeevisser 5: Mannen! Kijk daar! Een grote vangst in zicht!

Zeevissers: Er op af!

Zeevissers af

Track 15: VERTELLER
Plotseling waren de zeevissers afgeleid om iets wat ze in de verte zagen. Ze staken de 
handen uit de mouwen en gingen er als een speer op af. Was dit hun grootste vangst 
ooit?!

Izzi: Nou mooie boel is dat. In plaats van dat ze ons gaan helpen, gaan ze er 
zomaar vandoor! Daar hebben wij dus helemaal niks aan. Was Elle maar
gewoon weer hier bij ons..

Otto: Ja hier bij ons op de boot.. hier midden op zee.. hoe kunnen we haar 
nou ooit vinden.. Weet je hoe groot de zee is?!

Track 16: VERTELLER
Ondertussen hadden de zeevissers een wel hele grote vangst gedaan. Ze waren helemaal
door het dolle heen. Maar was dit wel helemaal wat de zeevissers hadden gehoopt?!

Zeevissers op (met Elle gevangen in een visnet)\

Zeevisser 1: Mannen! Dit is echt de grootste vangst ooit! Geweldig!

Elle: Otto! Izzi! Help!!

Izzi/ Otto: ELLE?!?! 

Izzi: Hoe kom jij nou hier?!

Otto: En wat doe je in een visnet?

Elle: Nou dat zal ik vertellen. De Piraten hadden mij gevangen genomen en 
meegenomen naar hun piratenschip midden op zee. Gelukkig heb ik 
kunnen ontsnappen en ben ik op zee gaan zwemmen totdat ik weer 
gevangen werd genomen, maar nu door de zeevissers!

Zeevisser 2: Ja... Wij dachten dat je een grote vis was! Sorry..

Izzi: Wauwie!! Nee Zeevissers.. helemaal geen sorry! Dit is echt jullie 
grootste vangst ooit! Jullie hebben onze Elle weer gevonden!! 
Bedankt!!

Elle: Ja! Dankjewel! Jullie zijn gewoon mijn helden!

Zeevisser 3: Graag gedaan! Maar dan gaan wij nu toch echt op zoek naar echte vis! 
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Zeevissers: Tot ziens!

Otto/ Elle/ Izzi: Succes en tot ziens!

Zeevissers af

Track 17: VERTELLER
De zeevissers hadden hun grootste vangst ooit gedaan door Elle uit de zee te vissen. De 
drie vrienden bedankten de zeevissers voor hun hulp waarna de zeevissers weer aan het 
werk gingen.

Otto: Elle! Wat fijn om je weer te zien! Maar waarom werd je eigenlijk meegenomen 
door de Piraten?

Elle: Ik werd meegenomen omdat ik op de markt die parelketting had gekregen. De 
Piraten zijn namelijk op zoek naar een magische parel die volgens hen heel 
veel geld waard is! Gelukkig zat die parel niet aan mijn ketting en kon ik 
makkelijk ontsnappen.

Izzi: Maar hebben de Piraten die magische parel dan al gevonden?

Elle: Nee ze hebben de parel nog niet gevonden. De Piraten denken dat de parel 
nog heel erg diep in de zee moet liggen en ze gaan net zo lang door met 
zoeken totdat ze hem in handen krijgen!

Otto: Maar wat maakt die parel eigenlijk zo magisch?!

Elle: Ik weet het niet Otto. Volgens mij weten de Piraten dat ook niet. Zij willen de 
parel alleen maar in handen krijgen omdat hij zoveel geld waard is!

Izzi: Dan moeten we er achter komen waarom de parel zo magisch is! Maar hoe?!

Otto: Supercool! Ik heb een idee! Als we nou naar de onderwaterwereld gaan en 
daar vragen of ze misschien iets over een magische parel weten! 

Izzi: Wauwie!! Ik heb altijd al naar de onderwaterwereld willen gaan! Weet je 
hoeveel mooie gekleurde vissen daar wonen?

Elle: Jaaa! Dan ga ik op zoek naar de zeepaardjes! Die zijn zooo lieff! Maar hoe 
komen we in de onderwaterwereld?

Otto/ Izzi: Met onze duikboot natuurlijk! Laat dat maar aan ons over! (high five)

Otto/ Izzi: Oké, daar gaan we.. 3..., 2..., 1... 
(Otto en Izzi drukken op de knop in hun speedboot en maken er een duikboot van)

Track 18: Onderwaterzinkgeluid

Otto, Elle, Izzi af
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Track 19: VERTELLER
Gelukkig hadden Otto en Izzi van de havenmeester een speedboot en duikboot in 1 
gekregen. Ze maakten hier meteen gebruik van door naar de onderwaterwereld te duiken. 
Ze moesten er achter komen wat de parel zo magisch maakt en waarom de piraten deze 
zo graag wilden hebben.

-Pauze (optioneel)-

Track 20: VERTELLER
Eenmaal in de onderwaterwereld keken ze hun ogen uit. Ze genoten van het mooie koraal 
en alle prachtige gekleurde vissen die ze zagen. Ze voelden zich als een vis in het water!

Otto, Elle, Izzi op (met de duikboot)

Otto: Supercool! Wat ziet het er hier mooi uit! 

Elle: Ja heel erg mooi Otto! Ik vind het zelfs zo mooi dat ik hier wel zou 
willen wonen!

Otto: Dat wil ik ook wel Elle!

Izzi: Euhhhhmm Elle en Otto, weten jullie dat wel heel erg zeker?!

Otto/ Elle: Echt wel! Het is hier toch prachtig?!

Izzi: Euhmm.. Ook als die hele grote haai uit het lied van de zeevissers nu 
achter jullie zou zwemmen?!

Otto/ Elle:  euhhh... euhmm.... Heelp!! Helllppp!! Izzi!! Help!!

Izzi: Whahahaha!! Grapje!

Elle: Dat zijn geen leuke grapjes Izzi! Ik was heel erg bang!

Otto: Ik niet hoor! Ik ben echt nergens bang voor!

Izzi: Echt wel! Jij schreeuwde het meest!

Otto: Echt niet!

Izzi: Echt wel!

Elle: Oke, stop!! Laten we niet vergeten waarom we hier zijn. En kijk eens wie
daar aan komen zwemmen! Misschien kunnen zij ons helpen!

Vissen op

Track 21: Blup
De vissen willen na het lied gaan slapen.
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Track 22: VERTELLER
De vissen waren erg moe geworden van het vele zwemmen en wilden gaan slapen. Maar 
niet voordat Otto, Elle en Izzi de vissen nog wat konden vragen.

Otto: Nee!! Nog niet gaan slapen!! Wakker worden!! 

Elle: Otto! Ssst! Niet zo hard! Laat mij maar even. Wat zien jullie er mooi uit en wat 
hebben jullie mooie kleuren!

Izzi: Wauwie! Echt wel! Jullie lijken wel een beetje op Otto! Die heeft ook zulke felle
kleuren.

Otto: Haha euhm Izzi, heb jij je zelf wel eens in de spiegel gezien? Maar visjes, 
mogen wij jullie wat vragen?

Vissen: Blup, Blup

Otto: Dat snap ik niet. Is dat nou een ja of een nee?

Elle: Laat mij maar. Ze praten natuurlijk in blubtaal!

Elle: (Blup) Visjes? (Blup) Mogen wij jullie wat vragen? (Blup)

Vis 1: (Blup) Ja natuurlijk mogen jullie ons iets vragen! (Blup)

Izzi: Wauwie! Zo kan ik die bluptaal ook wel spreken! Zo moeilijk is het niet! 
Ik vraag het wel!

Izzi: (Blup) Hebben jullie wel eens iets gehoord over een magische parel? Er 
zijn namelijk Piraten en die willen deze parel hebben, maar wij weten 
niet zo goed waarom. (Blup)

Vis 2: (Blup) Jullie bedoelen dat de Piraten de grote lichtgevende parel, die 
alle vissen en andere onderwaterdieren in de onderwaterwereld kleur 
geeft, willen stelen? (Blup)

Elle: (Blup) Ja ik denk dat wij die bedoelen! (Blup)

Otto: Super (blup) Cool! Een lichtgevende parel! Die zou ik wel in mijn kamer 
willen hebben!

Vis 3: (Blup) Neeee! Echt niemand mag die parel meenemen! (Blup)

Vis 1: (Blup) Die parel hoort bij ons in de onderwaterwereld en geeft ons kleur 
(Blup)

Vis 2: (Blup) Als de parel boven water komt, wordt de onderwaterwereld 
donker en kunnen wij hier niks meer zien! (Blup) 
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Elle: Dat is een groot probleem! Straks hebben de Piraten de parel en 
verdwijnen jullie mooie kleuren en is het hier donker!

Izzi: Je hebt gelijk Elle! We moeten eerder bij de parel zijn dan de Piraten. 
Maar waar zou de parel zijn? De zee is zo groot! 

Otto: (Blup) Visjes, kunnen jullie ons misschien de weg wijzen naar de parel, dan 
beschermen wij de parel tegen de Piraten! (Blup) 

Vissen: (Blup) Natuurlijk kunnen we dat! Volg ons maar! (Blup)

Vissen af (gevolgd door Otto, Elle en Izzi)

De parel wordt op het podium gelegd. Er zit een touw aan vast. Dit touw loopt vanaf de 
parel richting de coulisse. Dit touw wordt verderop in de scène gebruikt om de parel 
richting de coulisse te trekken.

Track 23: VERTELLER
Zo gezegd zo gedaan. De vissen brachten Otto, Elle en Izzi naar de plek van de magische
parel. Hoe zou de parel er uit zien? En zou het de vrienden gaan lukken om de parel te 
beschermen tegen de piraten?!

Vissen op (gevolgd door Otto, Elle en Izzi)

Vis 3: (blub) Hier is de parel (blub). Bescherm hem goed. Zorg er voor dat de parel in 
de zee blijft, anders raken wij onze kleuren kwijt! (blub)

Elle: Wij gaan er voor zorgen visjes. De piraten zullen hem niet in handen krijgen!

Otto: Nee daar zorgen wij voor. Wij zijn namelijk nergens bang voor. Visjes, jullie 
kunnen nu met een gerust hart gaan slapen!

Vissen: Oké dank jullie wel! Tot blubs!

Otto/ Izzi/ Elle: Tot blubs!

Vissen af

Elle: Dit is echt de mooiste parel die ik ooit heb gezien!

Izzi: Wauwie!!

Otto: Supercool! Ik wil hem wel eens van dichterbij bekijken.. 

Izzi: Wauwie! Goed idee! Kom! Dan gaan we er naar toe!

De parel wordt met het touw heel erg langzaam van het podium getrokken. Otto en Izzi 
hebben dit in eerste instantie nog niet door en lopen langzaam richting de parel. Elle 
wel....
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Elle: Otto!! Izzi!! De parel!!

Otto: Ja Elle we weten waar hij ligt, we zijn er bijna..

Elle: Nee dat bedoel ik niet!! Kijk!! Hij gaat er vandoor! De parel wordt uit de 
zee getrokken!

Otto/Izzi: Huhh?!?! Hoe kan dat nou?! 

Elle: Doe iets!! Straks hebben de vissen geen kleur meer en is het donker in 
de onderwaterwereld!

Izzi en Otto pakken ondertussen snel de bovenwaterkijker (periscoop) van de duikboot 
erbij.

Izzi: Ohnee!! We zijn te laat! Het zijn de Piraten!

Otto: Ze liggen met hun piratenboot boven ons en trekken met een touw de 
parel omhoog!

Lichten uit –-> Het is donker in de zee (de parel is uit de zee en in handen van de Piraten)

Elle: Snelll!! Met de duikboot naar boven!! Op naar de Piraten!

Izzi: Misschien zijn we nog op tijd! We pakken ze!

Otto, Elle en Izzi af

Track 24: Bovenwater-gaan-geluid

Track 25: VERTELLER
Hoewel ze aan de vissen hadden beloofd om de parel goed tegen de piraten te 
beschermen leek het alsof de piraten toch net iets eerder bij de parel waren. Ze gingen 
snel boven water om dit te voorkomen.

Otto, Elle en Izzi op

Otto: Piraten?!?!

Izzi: Parel?!?!

Elle: Laat maar... We zijn te laat... De piraten zijn weg... Met de magische parel..

Izzi: En wij liggen hier nu midden op zee en er is niemand te bekennen die ons kan
helpen... (snik, snik)

Otto: En we hadden op de markt aan de mevrouw van de sieradenkraam nog wel 
beloofd om alle parels die de Piraten van haar hadden gestolen weer terug te 
krijgen.. (snik, snik)
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Elle: En aan de vissen hadden we beloofd om goed op de magische parel te 
passen. Alleen die hebben nu geen kleur meer en de onderwaterwereld is 
donker.. Hoe komt dit ooit nog goed?! Is er dan niemand die ons kan helpen? 

Zeemeerminnen op

Track 26: De zeemeerminnen

Track 27: VERTELLER
Plotseling kregen Otto, Elle en Izzi wel heel erg speciaal bezoek zo midden op zee. Het 
waren de prachtige en lieve zeemeerminnen! De vrienden waren zo onder de indruk van 
hun verschijning dat ze bijna waren vergeten dat ze in grote problemen zaten.

Otto: Supercool! Jullie zijn echt heel erg mooi! Wie zijn jullie?

Zeemeermin 1: Dankjewel. Jij mag er ook best wel zijn. Wij zijn zeemeerminnen.

Izzi: Wauwie! Waar komen jullie zo ineens vandaan?

Zeemeermin 2: Wij wonen hier op zee en zorgen voor alle onderwaterdieren in de
onderwaterwereld.

Elle: Jullie zorgen voor alle onderwaterdieren in de onderwaterwereld?
Dat komt goed uit! Wij kunnen jullie hulp goed gebruiken!

Izzi: Haha Elle! Wij zijn toch geen onderwaterdieren? Of moet je ons 
misschien iets vertellen? Haha!

Otto: Goeie grap Izzi! Haha!

Elle: Het is geen tijd voor grapjes nu. Weten jullie nog dat we in grote 
problemen zitten?

Otto/ Izzi: Je hebt gelijk Elle!

Zeemeermin 3: Grote problemen? Als jullie hulp nodig hebben, willen wij jullie 
ook wel helpen hoor. 

Otto Ahh Jullie zijn echt liefff! Het probleem is dat de magische parel 
uit de onderwaterwereld is gestolen!

Zeemeerminnen: Gestolen?!?! 

Zeemeerin 4: Daarom is de zee onderwater zo donker geworden!

Elle: Ja precies! En daarom hebben de vissen ook geen mooie kleuren
meer!

Izzi: Zeemeerminnen, jullie moeten ons helpen om de piraten te 
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vinden. Zij hebben de parel gestolen!

Zeemeerminnen: De pp..pp..piraten?!?!?!? 

Zeemeermin 5: Wij willen helpen en weten waar de piraten zijn maar we zijn wel 
erg bang voor de piraten!

Otto: Dat komt goed uit zeemeerminnen! Ik ben namelijk helemaal niet 
bang voor de piraten! Ik ben supercool!

Elle: Dat wil ik wel eens zien! Zeemeerminnen? Willen jullie ons dan 
naar de piraten brengen?

Zeemeermin: Maar natuurlijk! Pak onze vinnen maar vast. Wij zwemmen jullie 
er zo naar toe!

Otto, Elle en Izzi af
Zeemeerminnen af

Track 28: VERTELLER
De prachtige en lieve zeemeerminnen brachten Otto, Elle en Izzi bij de Piraten. De Piraten
waren ondertussen hun overwinning op de parel aan het vieren. Dit was echt hun grootste 
roof ooit! 

Piraten op

Opperpiraat: Mannen, het is ons gelukt! Deze prachtige parel is van ons!

Piraten: We zijn rijk! Hoezee!

Opperpiraat: Niemand pakt ons deze parel af! We gaan deze parel verkopen 
voor heel veel goudstukken!

Piraten: Hoezee!

De piraten zetten de parel op de grond en gaan er in een halve cirkel omheen zitten.

Zeemeerminnen + Otto, Izzi en Elle op 
(Ze gaan stiekem en verstopt vanaf een afstandje toekijken. De Piraten hebben dit niet 
door). 

Elle: Pssstt! Daar zijn ze! Ze hebben de magische parel bij zich. Pak ze! (zachtjes)

Otto: Ja Izzi! Pak ze! (zachtjes)

Izzi: Euhh euhmm.. Jij zei dat je niet bang was voor de piraten! Dan moet jij ze ook 
pakken... (zachtjes)

Otto: Euh Euhm.. Zullen we het dan met z'n tweeën doen? (zachtjes)
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Izzi: Euhh euhmm oké. Zeemeerminnen, blijven jullie dan bij Elle? (zachtjes)
Zeemeerminnen: Maar natuurlijk doen we dat! Succes! (zachtjes)

Izzi: Oké, daar gaan we Otto! (zachtjes)

Otto en Izzi lopen angstig richting de piraten. Elle blijft met de zeemeerminnen verstopt op
een afstandje toekijken.

Otto: Hallo p..p..p..piraten, wij willen jullie wat vragen. Wij willen graag de 
parel terug die jullie hebben gestolen!

Opperpiraat: Gestolen?! Die hebben wij eerlijk gevonden! Toch Piraten?!

Piraten: Jaaa hoezee!!

Izzi: Niet waar! De parel is van de onderwaterwereld en wij willen hem nu 
terug zodat wij hem aan de onderwaterwereld terug kunnen geven!

Piraat 1: Jullie krijgen hem nooit! 

Piraat 2: Wegwezen anders pakken we jullie!

Otto: Wij gaan niet weg!

Izzi:  Wij willen de parel!

Opperpiraat: Mannen, er achteraan! Pak ze!

Otto/ Izzi: Whaaa wegwezen!!

Otto, izzi af 
Piraten af

Track 29: VERTELLER
Hoe stoer Otto en Izzi ook waren, uiteindelijk maakten ze zich dat ze weg kwamen bij de 
Piraten. De Piraten gingen echter achter ze aan en dat hadden ze niet verwacht.

Elle: Owneee!! Otto, Izzi!! Straks hebben de Piraten niet alleen de parel maar 
ook Otto en Izzi!

Elle: Zeemeerminnen, we moeten wat doen! Weten jullie iets?

Zeemeerminnen gaan in overleg

Zeemeermin 1: Wij weten wel wat. Wij gaan snel op zoek naar de stoere en 
sterke zeevissers!

Zeemeermin 2: Zij helpen ons ook altijd op zee wanneer wij in grote problemen 
zitten.
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Zeemeermin 3: We gaan ze nu halen!
Elle: Oké dankjewel zeemeerminnen! Ik blijf hier wel wachten totdat de

stoere en sterke zeevissers komen.

Zeemeerminnen af

Elle: Ik hoop dat de zeemeerminnen de zeevissers snel kunnen vinden. De 
zeevissers moeten Otto en Izzi kunnen redden van de Piraten, ze 
hebben tenslotte mij ook gered!

Elle: Oh daar komen ze! Ownee!! Het zijn de piraten weer! Snel! Verstoppen!

Elle verstopt zich weer

Piraten op 
Otto en Izzi op  
(gevangen genomen door de piraten)

Opperpiraat: Nu hebben we niet alleen de parel, maar ook deze twee... tsja... 
hoe moet je ze noemen... gekleurde zeepapegaaien?!

Piraten: Whahahaha!! Hoezee!!

Otto/Izzi: Helpp!!! Helpp!!

Otto: Is er dan helemaal niemand meer?!?!

Track 30: VERTELLER
Otto en Izzi leken verslagen. De zeemeerminnen deden ondertussen hun best om hulp te 
halen, maar zonder resultaat. De Zeevissers durfden het gevecht met de Piraten namelijk 
niet aan. De zeevissers kenden echter nog wel een ander adresje... Maar kwam de hulp 
nog op tijd?!

Track 31: Airforce

Track 32: VERTELLER
Dankzij de tip van de zeevissers werd de hulp van sterke en stoere Airforcemannen 
ingeroepen. Met hun vliegtuigen maakten ze de mooiste loopings. Maar nu was het tijd om
in actie te komen!

Airforce 1: Mayday! Mayday! 

Airforce 2: Vijand in zicht!

Airforce 3: Piraten gesignaleerd. Er op af!

Elle: Jaaa goedzo stoere, sterke en knappe mannen!  Pak de piraten en leer 
ze maar een lesje!

De piraten worden door de Airforces ingesloten en gepakt. 
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Otto en Izzi worden door hen bevrijd.

Izzi: Wauwie!! Wie zijn jullie? En waar komen jullie zo ineens vandaan?!

Airforce 4: Wij werden geroepen door de zeevissers. Ze hadden van de 
zeemeerminnen gehoord dat jullie in gevaar waren. Daarom hebben wij 
jullie gered.

Otto: Supercool! Dankjewel!

Elle: Wat ben ik blij dat jullie er weer zijn! We moeten nu alleen niet de 
piraten en de parel uit het oog verliezen. Waar is de parel eigenlijk?

Izzi: Daar! Die opperpiraat houdt de parel vast achter zijn rug! Pak hem Otto!

Otto: Met de stoere Airforces in de buurt durf ik dat nu wel hoor! Geef die 
parel maar aan mij Piraatje! En trouwens… waar hebben jullie al die
parelkettingen die jullie hebben gestolen van de markt?

Otto loopt naar de opperpiraat en pakt de parel af. Ook geven de piraten de gestolen 
parelkettingen terug.

Izzi: Wauwie! Goed gedaan Otto! En natuurlijk hebben we de magische 
parel, de gestolen parelkettingen en de piraten dankzij de Airforces!

Airforce 5: Vergeet ook de zeemeerminnen en zeevissers niet! Zij hebben er 
tenslotte voor gezorgd dat wij hier nu zijn!

Otto: Ja supercool! De lieve en knappe zeemeerminnen hebben het heel 
goed gedaan! En de Zeevissers natuurlijk ook...

Elle: Zeg stoere en sterke Airforces... Zorgen jullie er voor dat de piraten 
worden meegenomen en hun verdiende loon krijgen?!

Airforce 6: Ja natuurlijk doen we dat! 

Izzi: Maar allemaal wel leuk en aardig maar hoe komen wij hier dan 
vandaan?! We zitten nu midden op zee!

Airforce 7: Als jullie willen mogen jullie ook wel met ons terug naar huis vliegen.

Otto: Supercool! Dat willen wij wel! Ik heb altijd al eens in een echt vliegtuig 
willen vliegen! 

Izzi: Wauwie!! Dat wil ik ook wel! Maar dan wil ik bij het raam!

Otto: Nee ik!

Izzi: Nee ik!
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Otto/ Izzi: Ik!, ik!, ik!, ik!

Elle: Stoppp!!! Pas nou op voor de parel! Straks valt hij nog stuk op de 
grond. En voordat we hier weg gaan moeten we eerst de magische 
parel teruggeven aan de onderwaterwereld zodat de zee niet meer 
donker is en de vissen hun mooie kleuren weer terug krijgen!

Otto: Ojaa!! Natuurlijk! En we moeten natuurlijk alle parelkettingen nog 
terugbrengen naar de vrouw van de sierradenkraam!

Izzi: Oeps! Bijna vergeten! Kom, dan gaan we snel!

Otto: Gaan we dan daarna vliegen met de Airforces?!

Izzi/ Elle: Jahaa!

Track 33: VERTELLER
En zo sloten de vrienden ook dit avontuur weer goed af. De piraten werden gevangen 
genomen door de Airforces en de parel en alle parelkettingen waren weer terecht! De 
onderwaterwereld kreeg hierdoor weer kleur wat vooral de vissen erg fijn vonden. Om dit 
te vieren sloten ze het avontuur op feestelijke wijze af!

Track 34: Het is zo voorbij

Track 35: Het is zo voorbij (instrumentaal)

20 © 2014/2015 Recrateam Postbus 3 - 7730 AA Ommen - www.recrateam.nl
tel (0529) 712002 - info@recrateam.nl

http://www.recrateam.nl/
mailto:info@recrateam.nl

