
       Ik ga zo dadelijk een heel vet verhaal vertellen over 
       Koenibald en Aldibert, maar eerst mogen jullie me nadoen.

       Dans

Koenibald & Aldibert - Spraakwater Ridders
K: lalala la la la la laaaaa (al wassend),  
tschhhhhh lalala la la la la laaaaa

A: Huhuhu, Koenibald?
K: LA lala laaa tschhh
A: Koenibald?
K: (kijkt even en besluit om A te negeren) - LA lala laaa 
(A: Koenibald?!
K: Ja WAT?) 

--------
A: Koenibald, ben je klaar met douchen? Ik moet ook nog!
K: Rustig rustig, paardje, ik ben bijna klaar!

A: Maar je staat er al een uur onder!!! Huhuhu.

K: Jajajaaaa! Ik kom er wel uit... 
Water raakt nooooit op, d'r is heus nog wel genoeg over voor jou hoor, stinkpaard(-je)!

IEP IEP (kraan uit) Drup drup...

A: Oei, en de douchekraan moet je goed dicht doen, Koenibald.
K: Huh? D'r zit toch gewoon een putje onder?

A: Water is belangrijk hoor.
K: Nee jonge, water IS er toch gewoon?

A: Nou, zonder water kunnen we niet leven, huhuhu.

We hebben het echt elke dag nodig.
Schoon water uit de kraan.   

A: Water op de wc...     

A: We douchen ermee...    

A: En heel belangrijk: we drinken het.    

K: Hm okee, eigenlijk heb je het wel echt supervaak nodig op een dag dan...

A: Huhuhu, ja. Maar het kan dus opraken.

Er is steeds minder drinkwater op de aarde.       
Dat probleem zie je nu al heel erg bijvoorbeeld in Afrika.   

K: Okee, en nou is het zeker ook nog mijn schuld dat die keendjes in Afrika geen drinken hebben? Of wat??
A: Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten allemáál zuiniger zijn met water.
Huhuhu,  als je langer dan 5 minuten doucht of de kraan niet goed aandraait, gooi je eigenlijk heel veel water weg.
Dat heet waterverspilling.

Tegen klas: Maar dat wisten jullie allemaal wel, he?

K: Okee, ik snap het. IEP (kraan dichtdraaien) Ik zal erop letten, zeurpaard(-je).

Koenibald kleedde zich aan, at zijn ontbijt en
liep naar buiten om naar school te gaan.
In de tuin stond opa met een tuintegel in zijn hand.   
Op verschillende plekken had hij er al tegels uitgehaald!

K: Opa! Wat doe jij nou? Je maakt de hele tuin kapot!!!
Ben je gek geworden of zo?!
(geroepen:) ALDIBERT, OPA IS AAN HET DEMONTEREN!
O: Hahaha, Koenibaldje jongen. Ik maak de tuin niet kapot, ik repareer hem juist.

K: JE BENT D’R ALLEMAAL TEGELS UIT AAN HET SLOPEN!!! 
D'r zitten allemaal gaten in! Nou lijkt onze tuin op jouw gebit!
O: Ha, dat is een goeie, Koenibald! Maar echt: ik... ik maak de tuin beter.
Eh, weet je nog een paar maanden geleden
toen het zo heel hard regende ineens?    
K: Ja, het regende zo hard dat de hele tuin
en zelfs ons huis overstroomde! 

O: Precies, en toen zat de poes uiteindelijk op de schoorsteen met een spandoek.  
K: (Blad omhoog houden als spandoek)
Ja, heeeeeeeeelp stond daar op!!! Whahaha!

O: En soms regent het heel lang niet.      
Dan wordt alles droog en dor. Dat is niet goed voor de natuur.

K: Nee, zo gaan de plantjes kapot.

     

O: Ja en daarom haal ik nu op verschillende plekken 

een tegel uit de tuin.  

Daar zet ik dan een plantje in.     
Tadaaaa! En als het dan nog een keer zo heel hard regent,
kan het water op die plekken in de grond zakken.

K: Oh, nou snap ik het. Het is tegen overstromingen.
O: Precies, en je spaart water in de grond. 
Zo kan de natuur toch groeien, ook als het een tijdje wat droger is.
En waar plantjes zijn, komen ook beestjes!  Zoals lieveheersbeestjes...     

O: ... en vlinders...

K: Wow, opa. Mooi! Goed bezig!    
Je bent slímmer dan dat je er uit ziet!   

O: Eh ja, dankjewel Koenibald...
Aldibert brengt jou naar school.    
En nu hophophop, anders kom je te laat!   

Tikketschutikketschu - Aldibert bracht Koenibald naar de ridderschool.   

Bij de poort stond de meester al te wachten.
Hij had echte lerarenkleren aan... 
van 80 jaar geleden!    
 

Een stijve broek, een ruitjesbloes en een wollen vestje.
Zijn ogen stonden streng en onder zijn neus hing een maf snorretje. 

Koenibald ging zitten op zijn plek in de klas, naast Esmeralda de Schone.  
K: Hoi Esmeralda!
E: Hai Koeni!

De meester begon met de les.
M (Duits accent): So lieve kindertjes, we gaan vandaag iets heel speciaals doen.
We gaan het hebben over plastic soep. 
K: Die soep hoef ik niet, wat jij Esmeralda? (E zit links)
E: Ieuw, plastic soep. Dat lust ik niet!

De meester haalde een apparaat tevoorschijn waar hij allemaal plaatjes instopte.  
M: So. Ik laat dadelijk een foto zien en jullie zeggen wat het is. 
Heel simpel. De eerste doe ik even voor, ja? 

Hij duwde op een knopje PIEP
daar verscheen een plaatje van een dier.   
'Ahhhh' riep de hele klas. 

M: Ja haha, dit is dus een zeeschildpad! Die leven hun hele leven in zee
en worden wel zoooo groot, echt prachtig neh?
E: Ja, die is echt heel mooi, fluisterde Esmeralda de Schone.
M: Ja, dus de volgende foto moeten jullie zeggen. Even kijken, eh: PIEP.  
K: Ahahahaa, die weet ik!!!! Dat is...

M: Tututu! Jongeherr Koenibald, u mag pas praten met een vinger.   
K: Ja maar, hoe kan ik nou praten met een vinger... ehh dat doe je toch met je mond...?
M: Ehm, ik bedoel, u steekt uw vinger op en dan mag u pas praten.
K: Ja maar, WELKE vinger dan?

M: Tja, dat maakt niet uit. Kijk, het moet gewoon so! 
En de meester wees hoe je een vinger op moet steken om de beurt te krijgen. 
K: Ja maar, jij praat de hele tijd en ik heb nog geen een keer gezien dat jij een vinger opsteekt! Dus!
M: Argh! Herr Koenibald, dat moeten LEERLINGEN doen, niet LERAREN! Ja?
K: Oh, NOU snap ik het!

Koenibald stak zijn pink in de lucht... en begon te praten! 
K: Nou, ik weet dus wat dat is, dat is...
M: Jongeherr Koenibald!!! U mag pas praten als u ook de beurt krijgt! Afwachten dus! 
K: Ja maar, zo krijg ik een lamme arm!

Maar de meester keek niet meer naar Koenibald en hij deed ook heel erg zijn best om hem niet te horen. 
K: HEE HALLO, HOE LANG MOET IK HIER NOG WACHTEN? VIJFDUIZEND JAAR OFZO? (Pannenkoek!)
M: Argh, Koenibald! Voor deze keer, u bent nieuw hier, u moet het nog leren. Zegt u het dan maar!

K: Ok dan, hèhè! Waarom moet dat ook allemaal zo moeilijk?
Nou, ik weet dus het antwoord! Dat is een plastic zakje!!!     
Die heb ik ook in mijn tas. Daar zitten mijn boterhammetjes in (kijk naar klas).

M: Nee, fout! Ha, dat is toch keen plastic zakje.

Tegen klas (als Duitse Meester): Wie weet wat dit is? Steek je vinger maar op.
Ja precies, dit is een kwal.

K: Ja maar meester, hij LIJKT helemaal niet op u...
M: Nee naturlijk niet!!! Ahum, kwallen zijn beesten die leven in de zee. 
Maar eh... ik moet toegeven: ja, ze lijken inderdaad op een plastic zakje. Kijk maar. PIEP. 
K: Ik zei het toch!!!

M: Ja, volgende. Ehm, welk dier is dít?      
De meester duwde weer op het knopje PIEP en keek vragend de klas in. 

K: Dat is een draak! Ik zie het zo, hij lijkt op die draken uit de vijver!
M: Nee, Jongeherr Koenibald, dat is toch keen draak!
Und geef andere lehrlingen ook eens de kans iets te zeggen...
Eh, ja Esmeralda de Schone, zegt u het maar!  

E: Dat is een kikker, meester! Ehm, ja. Ik denk zelfs dat een groene vijverblad kikker is...
M: Jawohl, goed zo! Braaf meisje. Een kikker. 

Und... PIEP! 
  

M: Dit hier is een...?
K: STOK!
M: O nein, een schtock?
Even kijken, ehm, hier helemaal vooraan, Achmed de Broederlijke, weet u het misschien? 

AdB: (Tfooeeee), wollawel, meester, ik zweer. Jij bent mijn vriend. Ik zweer, meester, ik zweer!
M: Jajaja, Achmed, jij bent ook mijn vriend, maar welk dier is dit nou?
AdB: Dat is een wormpje. Ja, toch meester? Tfoe! Ik zie dat zo, dat is een wormpje, wollah asachbi!

M: Hihihi, een schtock, een worm. Wat zijn jullie dom!

Tegen klas (als Duitse Meester): Misschien weet een van de 
schlimme leerlingen wel wat dit is? Ja, precies: een schlang! 
Dat heb je goed gezien! Het is zelfs een hele speziale schlang.

Kijk maar. PIEP.
Dit is nou een grote woergschlang!

K: Een eh een woergslang? (gefluisterd:) Esmeralda, wat is dat? 
E: Een wurgslang! fluisterde Esmeralda de Schone.
K: O, een wurgslang! (EE KOEKENBAKKER / MENEERTJE DE KOEKEPEERTJE! EEN WURGSLANG, NIET EEN WOERGSLANG!
JE MOET WEL EFFE OP JE UITSPRAAK LETTEN, ANDERS SNAPPEN WE D'R DALIJK HELEMAAL NIKS MEER VAN!
M: Und let jij maar gut op je taalgebruik, Jongeherr Koenibald!
E: Ja, Koeni! Let nou op!

M: Want) ik ben benieuwd of jullie deze weten: PIEP. 
Dit had de klas niet verwacht. Je zag... dezelfde wurgslang,
maar er zat nu iets raars omheen en de slang...  zag eruit alsof hij zich niet lekker voelde...

Tegen klas: Wat zit er om zijn nek, denken jullie? Ja, plastic uit de plastic soep inderdaad.

M: Of... deze: PIEP.
Ook de kikker zag er beroerd uit. Er lag allemaal troep in zijn vijvertje.

M: Dit ziet er niet zo fijn uit he? Nee, und wat gebeurt hier?: PIEP. 
K: Ja, die weet ik. O, wacht mijn vinger (steek pink op).
Dat is een schildpad die een kwal eet.

M: Nee! Fout! Dat is een schildpad die een plastic zakje eet.
K: Ja jonge, net zei ik plastic zakje en toen was het een kwal
en nu zeg ik kwal en is het een plastic zakje!
Jij weet ook niet wat je wil, Snorro!   

AdB: (Tfoe), wollah. Wat is dit??
Het is toch trouwens ook heel dom van dat beestje 
sowieso om een plastic zakje te eten, ik zweer. 
Wollah toch, echt superdom. (Tantoe skeer!)

M: Jaha, dumm! Maar van ons! 
Want daar kunnen die arme dieren helemaal niks aan doen.
Nee, dat doen dumme mensen. 

K: IK HEB NIKS GEDAAN!
M: Neeneenee, andere dumme mensen die hun afval gewoon op de
grond gooien en niet in de prullenbak waar het hoort. 
Op zee drijft er heel veel plastic afval en dat heet dus plastic soep.
Dieren eten dat op, worden ziek und gaan soms... tod... 
. . .

Het bleef helemaal stil in de klas.
Esmeralda de Schone begon zachtjes te huilen.
E: Dus... als ik afval op straat gooi, gaan er misschien dieren dood?
Jamaar, dat wil ik niet!! Snik.
K: Ooh nee, ik gooi echt nooit meer afval op de grond.

AdB: Tfoe! Tantoe zielig voor die beestjes!
Wollah: de volgende keer als ik een blikje ofzo op straat zie liggen, ruim IK dat wel op!!
Afval in de prullenbak, wollah asachbi!

M: Ja, Achmed heeft gelijk! Afval in de juiste prullenbak!!
Tegen klas: Dat doen jullie ook altijd, toch?

De rest van de dag verliep verder rustig. Rekenen, taal, 
Tegen klas: Jullie kennen het wel.

Achmed, Esmeralda en Koenibald mochten tussendoor ook nog het  
Spraakwater Ridders kwartet spelen.
Tof! Kwaaartet!! Het was een leuke dag.

Uiteindelijk ging daar DING - DING - DING de bel. 
De school was uit.

K: Ooohhh, eindelijk!!! Ik moet echt niet normaal erg naar de wc!!!
Aan de kaaaant!
Koenibald rende de klas uit, stormde naar de wc, ramde de deur open en...   

C: Hallo! Alle wc's zijn verstopt! Zei de conciërge.
K: Eh, wat? Ik heb nu echt geen tijd om verstoppertje te spelen hoor. 
Ik heb net al gekwartet! Verstoppertje spelen! IK PLAS DALIJK IN MIJN HARNAS!!!

C: Sorry, maar ze zijn echt allemaal overstroomd. 
Een of andere dommerik heeft er vochtige doekjes ingegooid.
Kijk, deze: vochtig toiletpapier uit een pakje.

Tegen klas: Kennen jullie dit?

C: Dit mag dus niet in de wc.      
K: Huh, maar dat staat er toch op? 'Mag in de ... (?) w...c...' Precies, wc, ik zie dat zo!

C: Ja, maar toch niet dus.
Die lossen niet snel op en blijven hangen in de wc buis, het riool. 

C: Dus die moeten gewoon in de prullenbak.  

Anders verstopt de wc en stroomt dan over. 
K: Waajjjooooo, dat is pas ranzig!!!!

De conciërge ging te keer met de ontstopper in de wcpot. 

PLOP - PLOP - PLOP

TSSSCHHHRRRRRRRP. POENGGGG.

C: Zoooo, deze is klaar.

Koenibald ging snel naar de wc... Hij was echt nét op tijd.
Fieuw... opgelucht kwam hij weer uit het hokje. 
Hij waste zijn handen... hij waste heeeel goed zijn handen... 
Tegen klas: Hoe lang? (20 seconden- Ja precies. Dat is belangrijk he)
...met zeep en... drup drup, draaide de kraan goed dicht.  

(K: Ik draai de kraan extra goed dicht, want anders drogen die keendjes in Afrika dalijk uit...)

C: Alleen poep plas en papier mogen in de wc. Dus geen vochtig wc papier...
K: En frietvet? Opa gooit ook altijd het oude frietvet in de plee.

C: O nee, als opa frietvet in de wc gooit,
dan blubbert dat vet diep in de wc buis, het riool. 
En dan krijg je daar een grote vetberg en die noemen ze: de Blob.

K: Waaaaaa, dat is smerig! Hoe heet dat?
C: De Blob. Die doet iets heel ergs. Je raadt het misschien al?
K: ...Hij steekt zijn vinger niet op...?
C: Nee, hij verstopt de wc.
Dan moeten de mensen van de gemeente komen om het op te lossen...

K: O, nee, ik moet thuis echt supervaak. Dus die wc heb ik echt wel nodig.
Die gekke opa moet zijn frietvet maar ERGENS ANDERS IN STOPPEN!

C: Juist. Terug in de fles en dan in de prullenbak.
K: Ook alweer gewoon in de prullenbak? Handig.

C: Dus: Poep plas en papier... PPP - dat mag hier!
De conciërge wees naar de wc.

K: Ha! Poep plas en papier ppp - dat mag hier.  
Hee, dat rijmt!!! Dat ga ik onthouden.

Tegen klas: Doe maar mee:
‘Poep plas en papier - ppp, dat mag hier!’

Koenibald liep opgelucht naar buiten en reed op zijn paard Aldibert terug naar huis. 
Tikketschutikketschu...

Daar zagen ze allemaal nieuwe plantjes in de tuin.
En er stond grote ton tegen de schuur.

K: Hee, gekke opa.
Je hebt die ton toch niet gekocht om je frietvet in te dumpen, he (viezerik)?
Want dat mag niet, hoor. EN AL HELEMAAL NIET IN DE WC,!!!
Anders verstopt een rotte blobvis onze wc.

O: O, o nee. Maar, dit dit is een regenton. Die vangt het regenwater op.
Dan kunnen we dat weer gebruiken om de plantjes water mee te geven.

K: Oh, dan is ‘t goed...
O: Maareh.. dat van dat frietvet, dat wist ik helemaal niet.
Waar heb je dat geleerd?   

K: Nou, op de wc. 
O: De wc?!
K: Ik heb trouwens echt keiveel geleerd vandaag hoor.
Ik ben alweer 1000 procent slimmer.

Ik ben nu niet meer zomaar een ridder... Hee, weet je wat ik ben?

A: Huhuhu een wc-ridder?

K: Nee jonge! Wie wil er nou een wc-ridder zijn?
Nee, ik ben een waterridder, 
ik ben een SPRAAKWATER RIDDER - BAM!

En zo werd Koenibald binnen een dag een echte Spraakwater Ridder!

Tegen klas: Wie doet ’m dat nou na? Niemand toch??
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Er is steeds minder drinkwater op de aarde.       
Dat probleem zie je nu al heel erg bijvoorbeeld in Afrika.   
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A: Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten allemáál zuiniger zijn met water.
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O: Ja en daarom haal ik nu op verschillende plekken 

een tegel uit de tuin.  

Daar zet ik dan een plantje in.     
Tadaaaa! En als het dan nog een keer zo heel hard regent,
kan het water op die plekken in de grond zakken.

K: Oh, nou snap ik het. Het is tegen overstromingen.
O: Precies, en je spaart water in de grond. 
Zo kan de natuur toch groeien, ook als het een tijdje wat droger is.
En waar plantjes zijn, komen ook beestjes!  Zoals lieveheersbeestjes...     

O: ... en vlinders...

K: Wow, opa. Mooi! Goed bezig!    
Je bent slímmer dan dat je er uit ziet!   

O: Eh ja, dankjewel Koenibald...
Aldibert brengt jou naar school.    
En nu hophophop, anders kom je te laat!   

Tikketschutikketschu - Aldibert bracht Koenibald naar de ridderschool.   

Bij de poort stond de meester al te wachten.
Hij had echte lerarenkleren aan... 
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Een stijve broek, een ruitjesbloes en een wollen vestje.
Zijn ogen stonden streng en onder zijn neus hing een maf snorretje. 

Koenibald ging zitten op zijn plek in de klas, naast Esmeralda de Schone.  
K: Hoi Esmeralda!
E: Hai Koeni!

De meester begon met de les.
M (Duits accent): So lieve kindertjes, we gaan vandaag iets heel speciaals doen.
We gaan het hebben over plastic soep. 
K: Die soep hoef ik niet, wat jij Esmeralda? (E zit links)
E: Ieuw, plastic soep. Dat lust ik niet!

De meester haalde een apparaat tevoorschijn waar hij allemaal plaatjes instopte.  
M: So. Ik laat dadelijk een foto zien en jullie zeggen wat het is. 
Heel simpel. De eerste doe ik even voor, ja? 

Hij duwde op een knopje PIEP
daar verscheen een plaatje van een dier.   
'Ahhhh' riep de hele klas. 

M: Ja haha, dit is dus een zeeschildpad! Die leven hun hele leven in zee
en worden wel zoooo groot, echt prachtig neh?
E: Ja, die is echt heel mooi, fluisterde Esmeralda de Schone.
M: Ja, dus de volgende foto moeten jullie zeggen. Even kijken, eh: PIEP.  
K: Ahahahaa, die weet ik!!!! Dat is...

M: Tututu! Jongeherr Koenibald, u mag pas praten met een vinger.   
K: Ja maar, hoe kan ik nou praten met een vinger... ehh dat doe je toch met je mond...?
M: Ehm, ik bedoel, u steekt uw vinger op en dan mag u pas praten.
K: Ja maar, WELKE vinger dan?

M: Tja, dat maakt niet uit. Kijk, het moet gewoon so! 
En de meester wees hoe je een vinger op moet steken om de beurt te krijgen. 
K: Ja maar, jij praat de hele tijd en ik heb nog geen een keer gezien dat jij een vinger opsteekt! Dus!
M: Argh! Herr Koenibald, dat moeten LEERLINGEN doen, niet LERAREN! Ja?
K: Oh, NOU snap ik het!

Koenibald stak zijn pink in de lucht... en begon te praten! 
K: Nou, ik weet dus wat dat is, dat is...
M: Jongeherr Koenibald!!! U mag pas praten als u ook de beurt krijgt! Afwachten dus! 
K: Ja maar, zo krijg ik een lamme arm!

Maar de meester keek niet meer naar Koenibald en hij deed ook heel erg zijn best om hem niet te horen. 
K: HEE HALLO, HOE LANG MOET IK HIER NOG WACHTEN? VIJFDUIZEND JAAR OFZO? (Pannenkoek!)
M: Argh, Koenibald! Voor deze keer, u bent nieuw hier, u moet het nog leren. Zegt u het dan maar!

K: Ok dan, hèhè! Waarom moet dat ook allemaal zo moeilijk?
Nou, ik weet dus het antwoord! Dat is een plastic zakje!!!     
Die heb ik ook in mijn tas. Daar zitten mijn boterhammetjes in (kijk naar klas).

M: Nee, fout! Ha, dat is toch keen plastic zakje.

Tegen klas (als Duitse Meester): Wie weet wat dit is? Steek je vinger maar op.
Ja precies, dit is een kwal.

K: Ja maar meester, hij LIJKT helemaal niet op u...
M: Nee naturlijk niet!!! Ahum, kwallen zijn beesten die leven in de zee. 
Maar eh... ik moet toegeven: ja, ze lijken inderdaad op een plastic zakje. Kijk maar. PIEP. 
K: Ik zei het toch!!!

M: Ja, volgende. Ehm, welk dier is dít?      
De meester duwde weer op het knopje PIEP en keek vragend de klas in. 

K: Dat is een draak! Ik zie het zo, hij lijkt op die draken uit de vijver!
M: Nee, Jongeherr Koenibald, dat is toch keen draak!
Und geef andere lehrlingen ook eens de kans iets te zeggen...
Eh, ja Esmeralda de Schone, zegt u het maar!  

E: Dat is een kikker, meester! Ehm, ja. Ik denk zelfs dat een groene vijverblad kikker is...
M: Jawohl, goed zo! Braaf meisje. Een kikker. 

Und... PIEP! 
  

M: Dit hier is een...?
K: STOK!
M: O nein, een schtock?
Even kijken, ehm, hier helemaal vooraan, Achmed de Broederlijke, weet u het misschien? 

AdB: (Tfooeeee), wollawel, meester, ik zweer. Jij bent mijn vriend. Ik zweer, meester, ik zweer!
M: Jajaja, Achmed, jij bent ook mijn vriend, maar welk dier is dit nou?
AdB: Dat is een wormpje. Ja, toch meester? Tfoe! Ik zie dat zo, dat is een wormpje, wollah asachbi!

M: Hihihi, een schtock, een worm. Wat zijn jullie dom!

Tegen klas (als Duitse Meester): Misschien weet een van de 
schlimme leerlingen wel wat dit is? Ja, precies: een schlang! 
Dat heb je goed gezien! Het is zelfs een hele speziale schlang.

Kijk maar. PIEP.
Dit is nou een grote woergschlang!

K: Een eh een woergslang? (gefluisterd:) Esmeralda, wat is dat? 
E: Een wurgslang! fluisterde Esmeralda de Schone.
K: O, een wurgslang! (EE KOEKENBAKKER / MENEERTJE DE KOEKEPEERTJE! EEN WURGSLANG, NIET EEN WOERGSLANG!
JE MOET WEL EFFE OP JE UITSPRAAK LETTEN, ANDERS SNAPPEN WE D'R DALIJK HELEMAAL NIKS MEER VAN!
M: Und let jij maar gut op je taalgebruik, Jongeherr Koenibald!
E: Ja, Koeni! Let nou op!

M: Want) ik ben benieuwd of jullie deze weten: PIEP. 
Dit had de klas niet verwacht. Je zag... dezelfde wurgslang,
maar er zat nu iets raars omheen en de slang...  zag eruit alsof hij zich niet lekker voelde...

Tegen klas: Wat zit er om zijn nek, denken jullie? Ja, plastic uit de plastic soep inderdaad.

M: Of... deze: PIEP.
Ook de kikker zag er beroerd uit. Er lag allemaal troep in zijn vijvertje.

M: Dit ziet er niet zo fijn uit he? Nee, und wat gebeurt hier?: PIEP. 
K: Ja, die weet ik. O, wacht mijn vinger (steek pink op).
Dat is een schildpad die een kwal eet.

M: Nee! Fout! Dat is een schildpad die een plastic zakje eet.
K: Ja jonge, net zei ik plastic zakje en toen was het een kwal
en nu zeg ik kwal en is het een plastic zakje!
Jij weet ook niet wat je wil, Snorro!   

AdB: (Tfoe), wollah. Wat is dit??
Het is toch trouwens ook heel dom van dat beestje 
sowieso om een plastic zakje te eten, ik zweer. 
Wollah toch, echt superdom. (Tantoe skeer!)

M: Jaha, dumm! Maar van ons! 
Want daar kunnen die arme dieren helemaal niks aan doen.
Nee, dat doen dumme mensen. 

K: IK HEB NIKS GEDAAN!
M: Neeneenee, andere dumme mensen die hun afval gewoon op de
grond gooien en niet in de prullenbak waar het hoort. 
Op zee drijft er heel veel plastic afval en dat heet dus plastic soep.
Dieren eten dat op, worden ziek und gaan soms... tod... 
. . .

Het bleef helemaal stil in de klas.
Esmeralda de Schone begon zachtjes te huilen.
E: Dus... als ik afval op straat gooi, gaan er misschien dieren dood?
Jamaar, dat wil ik niet!! Snik.
K: Ooh nee, ik gooi echt nooit meer afval op de grond.

AdB: Tfoe! Tantoe zielig voor die beestjes!
Wollah: de volgende keer als ik een blikje ofzo op straat zie liggen, ruim IK dat wel op!!
Afval in de prullenbak, wollah asachbi!

M: Ja, Achmed heeft gelijk! Afval in de juiste prullenbak!!
Tegen klas: Dat doen jullie ook altijd, toch?

De rest van de dag verliep verder rustig. Rekenen, taal, 
Tegen klas: Jullie kennen het wel.

Achmed, Esmeralda en Koenibald mochten tussendoor ook nog het  
Spraakwater Ridders kwartet spelen.
Tof! Kwaaartet!! Het was een leuke dag.

Uiteindelijk ging daar DING - DING - DING de bel. 
De school was uit.

K: Ooohhh, eindelijk!!! Ik moet echt niet normaal erg naar de wc!!!
Aan de kaaaant!
Koenibald rende de klas uit, stormde naar de wc, ramde de deur open en...   

C: Hallo! Alle wc's zijn verstopt! Zei de conciërge.
K: Eh, wat? Ik heb nu echt geen tijd om verstoppertje te spelen hoor. 
Ik heb net al gekwartet! Verstoppertje spelen! IK PLAS DALIJK IN MIJN HARNAS!!!

C: Sorry, maar ze zijn echt allemaal overstroomd. 
Een of andere dommerik heeft er vochtige doekjes ingegooid.
Kijk, deze: vochtig toiletpapier uit een pakje.

Tegen klas: Kennen jullie dit?

C: Dit mag dus niet in de wc.      
K: Huh, maar dat staat er toch op? 'Mag in de ... (?) w...c...' Precies, wc, ik zie dat zo!

C: Ja, maar toch niet dus.
Die lossen niet snel op en blijven hangen in de wc buis, het riool. 

C: Dus die moeten gewoon in de prullenbak.  

Anders verstopt de wc en stroomt dan over. 
K: Waajjjooooo, dat is pas ranzig!!!!

De conciërge ging te keer met de ontstopper in de wcpot. 

PLOP - PLOP - PLOP

TSSSCHHHRRRRRRRP. POENGGGG.

C: Zoooo, deze is klaar.

Koenibald ging snel naar de wc... Hij was echt nét op tijd.
Fieuw... opgelucht kwam hij weer uit het hokje. 
Hij waste zijn handen... hij waste heeeel goed zijn handen... 
Tegen klas: Hoe lang? (20 seconden- Ja precies. Dat is belangrijk he)
...met zeep en... drup drup, draaide de kraan goed dicht.  

(K: Ik draai de kraan extra goed dicht, want anders drogen die keendjes in Afrika dalijk uit...)

C: Alleen poep plas en papier mogen in de wc. Dus geen vochtig wc papier...
K: En frietvet? Opa gooit ook altijd het oude frietvet in de plee.

C: O nee, als opa frietvet in de wc gooit,
dan blubbert dat vet diep in de wc buis, het riool. 
En dan krijg je daar een grote vetberg en die noemen ze: de Blob.

K: Waaaaaa, dat is smerig! Hoe heet dat?
C: De Blob. Die doet iets heel ergs. Je raadt het misschien al?
K: ...Hij steekt zijn vinger niet op...?
C: Nee, hij verstopt de wc.
Dan moeten de mensen van de gemeente komen om het op te lossen...

K: O, nee, ik moet thuis echt supervaak. Dus die wc heb ik echt wel nodig.
Die gekke opa moet zijn frietvet maar ERGENS ANDERS IN STOPPEN!

C: Juist. Terug in de fles en dan in de prullenbak.
K: Ook alweer gewoon in de prullenbak? Handig.

C: Dus: Poep plas en papier... PPP - dat mag hier!
De conciërge wees naar de wc.

K: Ha! Poep plas en papier ppp - dat mag hier.  
Hee, dat rijmt!!! Dat ga ik onthouden.

Tegen klas: Doe maar mee:
‘Poep plas en papier - ppp, dat mag hier!’

Koenibald liep opgelucht naar buiten en reed op zijn paard Aldibert terug naar huis. 
Tikketschutikketschu...

Daar zagen ze allemaal nieuwe plantjes in de tuin.
En er stond grote ton tegen de schuur.

K: Hee, gekke opa.
Je hebt die ton toch niet gekocht om je frietvet in te dumpen, he (viezerik)?
Want dat mag niet, hoor. EN AL HELEMAAL NIET IN DE WC,!!!
Anders verstopt een rotte blobvis onze wc.

O: O, o nee. Maar, dit dit is een regenton. Die vangt het regenwater op.
Dan kunnen we dat weer gebruiken om de plantjes water mee te geven.

K: Oh, dan is ‘t goed...
O: Maareh.. dat van dat frietvet, dat wist ik helemaal niet.
Waar heb je dat geleerd?   

K: Nou, op de wc. 
O: De wc?!
K: Ik heb trouwens echt keiveel geleerd vandaag hoor.
Ik ben alweer 1000 procent slimmer.

Ik ben nu niet meer zomaar een ridder... Hee, weet je wat ik ben?

A: Huhuhu een wc-ridder?

K: Nee jonge! Wie wil er nou een wc-ridder zijn?
Nee, ik ben een waterridder, 
ik ben een SPRAAKWATER RIDDER - BAM!

En zo werd Koenibald binnen een dag een echte Spraakwater Ridder!

Tegen klas: Wie doet ’m dat nou na? Niemand toch??



       Ik ga zo dadelijk een heel vet verhaal vertellen over 
       Koenibald en Aldibert, maar eerst mogen jullie me nadoen.

       Dans

Koenibald & Aldibert - Spraakwater Ridders
K: lalala la la la la laaaaa (al wassend),  
tschhhhhh lalala la la la la laaaaa

A: Huhuhu, Koenibald?
K: LA lala laaa tschhh
A: Koenibald?
K: (kijkt even en besluit om A te negeren) - LA lala laaa 
(A: Koenibald?!
K: Ja WAT?) 

--------
A: Koenibald, ben je klaar met douchen? Ik moet ook nog!
K: Rustig rustig, paardje, ik ben bijna klaar!

A: Maar je staat er al een uur onder!!! Huhuhu.

K: Jajajaaaa! Ik kom er wel uit... 
Water raakt nooooit op, d'r is heus nog wel genoeg over voor jou hoor, stinkpaard(-je)!

IEP IEP (kraan uit) Drup drup...

A: Oei, en de douchekraan moet je goed dicht doen, Koenibald.
K: Huh? D'r zit toch gewoon een putje onder?

A: Water is belangrijk hoor.
K: Nee jonge, water IS er toch gewoon?

A: Nou, zonder water kunnen we niet leven, huhuhu.

We hebben het echt elke dag nodig.
Schoon water uit de kraan.   

A: Water op de wc...     

A: We douchen ermee...    

A: En heel belangrijk: we drinken het.    

K: Hm okee, eigenlijk heb je het wel echt supervaak nodig op een dag dan...

A: Huhuhu, ja. Maar het kan dus opraken.

Er is steeds minder drinkwater op de aarde.       
Dat probleem zie je nu al heel erg bijvoorbeeld in Afrika.   

K: Okee, en nou is het zeker ook nog mijn schuld dat die keendjes in Afrika geen drinken hebben? Of wat??
A: Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten allemáál zuiniger zijn met water.
Huhuhu,  als je langer dan 5 minuten doucht of de kraan niet goed aandraait, gooi je eigenlijk heel veel water weg.
Dat heet waterverspilling.

Tegen klas: Maar dat wisten jullie allemaal wel, he?

K: Okee, ik snap het. IEP (kraan dichtdraaien) Ik zal erop letten, zeurpaard(-je).

Koenibald kleedde zich aan, at zijn ontbijt en
liep naar buiten om naar school te gaan.
In de tuin stond opa met een tuintegel in zijn hand.   
Op verschillende plekken had hij er al tegels uitgehaald!

K: Opa! Wat doe jij nou? Je maakt de hele tuin kapot!!!
Ben je gek geworden of zo?!
(geroepen:) ALDIBERT, OPA IS AAN HET DEMONTEREN!
O: Hahaha, Koenibaldje jongen. Ik maak de tuin niet kapot, ik repareer hem juist.

K: JE BENT D’R ALLEMAAL TEGELS UIT AAN HET SLOPEN!!! 
D'r zitten allemaal gaten in! Nou lijkt onze tuin op jouw gebit!
O: Ha, dat is een goeie, Koenibald! Maar echt: ik... ik maak de tuin beter.
Eh, weet je nog een paar maanden geleden
toen het zo heel hard regende ineens?    
K: Ja, het regende zo hard dat de hele tuin
en zelfs ons huis overstroomde! 

O: Precies, en toen zat de poes uiteindelijk op de schoorsteen met een spandoek.  
K: (Blad omhoog houden als spandoek)
Ja, heeeeeeeeelp stond daar op!!! Whahaha!

O: En soms regent het heel lang niet.      
Dan wordt alles droog en dor. Dat is niet goed voor de natuur.

K: Nee, zo gaan de plantjes kapot.

     

O: Ja en daarom haal ik nu op verschillende plekken 

een tegel uit de tuin.  

Daar zet ik dan een plantje in.     
Tadaaaa! En als het dan nog een keer zo heel hard regent,
kan het water op die plekken in de grond zakken.

K: Oh, nou snap ik het. Het is tegen overstromingen.
O: Precies, en je spaart water in de grond. 
Zo kan de natuur toch groeien, ook als het een tijdje wat droger is.
En waar plantjes zijn, komen ook beestjes!  Zoals lieveheersbeestjes...     

O: ... en vlinders...

K: Wow, opa. Mooi! Goed bezig!    
Je bent slímmer dan dat je er uit ziet!   

O: Eh ja, dankjewel Koenibald...
Aldibert brengt jou naar school.    
En nu hophophop, anders kom je te laat!   

Tikketschutikketschu - Aldibert bracht Koenibald naar de ridderschool.   

Bij de poort stond de meester al te wachten.
Hij had echte lerarenkleren aan... 
van 80 jaar geleden!    
 

Een stijve broek, een ruitjesbloes en een wollen vestje.
Zijn ogen stonden streng en onder zijn neus hing een maf snorretje. 

Koenibald ging zitten op zijn plek in de klas, naast Esmeralda de Schone.  
K: Hoi Esmeralda!
E: Hai Koeni!

De meester begon met de les.
M (Duits accent): So lieve kindertjes, we gaan vandaag iets heel speciaals doen.
We gaan het hebben over plastic soep. 
K: Die soep hoef ik niet, wat jij Esmeralda? (E zit links)
E: Ieuw, plastic soep. Dat lust ik niet!

De meester haalde een apparaat tevoorschijn waar hij allemaal plaatjes instopte.  
M: So. Ik laat dadelijk een foto zien en jullie zeggen wat het is. 
Heel simpel. De eerste doe ik even voor, ja? 

Hij duwde op een knopje PIEP
daar verscheen een plaatje van een dier.   
'Ahhhh' riep de hele klas. 

M: Ja haha, dit is dus een zeeschildpad! Die leven hun hele leven in zee
en worden wel zoooo groot, echt prachtig neh?
E: Ja, die is echt heel mooi, fluisterde Esmeralda de Schone.
M: Ja, dus de volgende foto moeten jullie zeggen. Even kijken, eh: PIEP.  
K: Ahahahaa, die weet ik!!!! Dat is...

M: Tututu! Jongeherr Koenibald, u mag pas praten met een vinger.   
K: Ja maar, hoe kan ik nou praten met een vinger... ehh dat doe je toch met je mond...?
M: Ehm, ik bedoel, u steekt uw vinger op en dan mag u pas praten.
K: Ja maar, WELKE vinger dan?

M: Tja, dat maakt niet uit. Kijk, het moet gewoon so! 
En de meester wees hoe je een vinger op moet steken om de beurt te krijgen. 
K: Ja maar, jij praat de hele tijd en ik heb nog geen een keer gezien dat jij een vinger opsteekt! Dus!
M: Argh! Herr Koenibald, dat moeten LEERLINGEN doen, niet LERAREN! Ja?
K: Oh, NOU snap ik het!

Koenibald stak zijn pink in de lucht... en begon te praten! 
K: Nou, ik weet dus wat dat is, dat is...
M: Jongeherr Koenibald!!! U mag pas praten als u ook de beurt krijgt! Afwachten dus! 
K: Ja maar, zo krijg ik een lamme arm!

Maar de meester keek niet meer naar Koenibald en hij deed ook heel erg zijn best om hem niet te horen. 
K: HEE HALLO, HOE LANG MOET IK HIER NOG WACHTEN? VIJFDUIZEND JAAR OFZO? (Pannenkoek!)
M: Argh, Koenibald! Voor deze keer, u bent nieuw hier, u moet het nog leren. Zegt u het dan maar!

K: Ok dan, hèhè! Waarom moet dat ook allemaal zo moeilijk?
Nou, ik weet dus het antwoord! Dat is een plastic zakje!!!     
Die heb ik ook in mijn tas. Daar zitten mijn boterhammetjes in (kijk naar klas).

M: Nee, fout! Ha, dat is toch keen plastic zakje.

Tegen klas (als Duitse Meester): Wie weet wat dit is? Steek je vinger maar op.
Ja precies, dit is een kwal.

K: Ja maar meester, hij LIJKT helemaal niet op u...
M: Nee naturlijk niet!!! Ahum, kwallen zijn beesten die leven in de zee. 
Maar eh... ik moet toegeven: ja, ze lijken inderdaad op een plastic zakje. Kijk maar. PIEP. 
K: Ik zei het toch!!!

M: Ja, volgende. Ehm, welk dier is dít?      
De meester duwde weer op het knopje PIEP en keek vragend de klas in. 

K: Dat is een draak! Ik zie het zo, hij lijkt op die draken uit de vijver!
M: Nee, Jongeherr Koenibald, dat is toch keen draak!
Und geef andere lehrlingen ook eens de kans iets te zeggen...
Eh, ja Esmeralda de Schone, zegt u het maar!  

E: Dat is een kikker, meester! Ehm, ja. Ik denk zelfs dat een groene vijverblad kikker is...
M: Jawohl, goed zo! Braaf meisje. Een kikker. 

Und... PIEP! 
  

M: Dit hier is een...?
K: STOK!
M: O nein, een schtock?
Even kijken, ehm, hier helemaal vooraan, Achmed de Broederlijke, weet u het misschien? 

AdB: (Tfooeeee), wollawel, meester, ik zweer. Jij bent mijn vriend. Ik zweer, meester, ik zweer!
M: Jajaja, Achmed, jij bent ook mijn vriend, maar welk dier is dit nou?
AdB: Dat is een wormpje. Ja, toch meester? Tfoe! Ik zie dat zo, dat is een wormpje, wollah asachbi!

M: Hihihi, een schtock, een worm. Wat zijn jullie dom!

Tegen klas (als Duitse Meester): Misschien weet een van de 
schlimme leerlingen wel wat dit is? Ja, precies: een schlang! 
Dat heb je goed gezien! Het is zelfs een hele speziale schlang.

Kijk maar. PIEP.
Dit is nou een grote woergschlang!

K: Een eh een woergslang? (gefluisterd:) Esmeralda, wat is dat? 
E: Een wurgslang! fluisterde Esmeralda de Schone.
K: O, een wurgslang! (EE KOEKENBAKKER / MENEERTJE DE KOEKEPEERTJE! EEN WURGSLANG, NIET EEN WOERGSLANG!
JE MOET WEL EFFE OP JE UITSPRAAK LETTEN, ANDERS SNAPPEN WE D'R DALIJK HELEMAAL NIKS MEER VAN!
M: Und let jij maar gut op je taalgebruik, Jongeherr Koenibald!
E: Ja, Koeni! Let nou op!

M: Want) ik ben benieuwd of jullie deze weten: PIEP. 
Dit had de klas niet verwacht. Je zag... dezelfde wurgslang,
maar er zat nu iets raars omheen en de slang...  zag eruit alsof hij zich niet lekker voelde...

Tegen klas: Wat zit er om zijn nek, denken jullie? Ja, plastic uit de plastic soep inderdaad.

M: Of... deze: PIEP.
Ook de kikker zag er beroerd uit. Er lag allemaal troep in zijn vijvertje.

M: Dit ziet er niet zo fijn uit he? Nee, und wat gebeurt hier?: PIEP. 
K: Ja, die weet ik. O, wacht mijn vinger (steek pink op).
Dat is een schildpad die een kwal eet.

M: Nee! Fout! Dat is een schildpad die een plastic zakje eet.
K: Ja jonge, net zei ik plastic zakje en toen was het een kwal
en nu zeg ik kwal en is het een plastic zakje!
Jij weet ook niet wat je wil, Snorro!   

AdB: (Tfoe), wollah. Wat is dit??
Het is toch trouwens ook heel dom van dat beestje 
sowieso om een plastic zakje te eten, ik zweer. 
Wollah toch, echt superdom. (Tantoe skeer!)

M: Jaha, dumm! Maar van ons! 
Want daar kunnen die arme dieren helemaal niks aan doen.
Nee, dat doen dumme mensen. 

K: IK HEB NIKS GEDAAN!
M: Neeneenee, andere dumme mensen die hun afval gewoon op de
grond gooien en niet in de prullenbak waar het hoort. 
Op zee drijft er heel veel plastic afval en dat heet dus plastic soep.
Dieren eten dat op, worden ziek und gaan soms... tod... 
. . .

Het bleef helemaal stil in de klas.
Esmeralda de Schone begon zachtjes te huilen.
E: Dus... als ik afval op straat gooi, gaan er misschien dieren dood?
Jamaar, dat wil ik niet!! Snik.
K: Ooh nee, ik gooi echt nooit meer afval op de grond.

AdB: Tfoe! Tantoe zielig voor die beestjes!
Wollah: de volgende keer als ik een blikje ofzo op straat zie liggen, ruim IK dat wel op!!
Afval in de prullenbak, wollah asachbi!

M: Ja, Achmed heeft gelijk! Afval in de juiste prullenbak!!
Tegen klas: Dat doen jullie ook altijd, toch?

De rest van de dag verliep verder rustig. Rekenen, taal, 
Tegen klas: Jullie kennen het wel.

Achmed, Esmeralda en Koenibald mochten tussendoor ook nog het  
Spraakwater Ridders kwartet spelen.
Tof! Kwaaartet!! Het was een leuke dag.

Uiteindelijk ging daar DING - DING - DING de bel. 
De school was uit.

K: Ooohhh, eindelijk!!! Ik moet echt niet normaal erg naar de wc!!!
Aan de kaaaant!
Koenibald rende de klas uit, stormde naar de wc, ramde de deur open en...   

C: Hallo! Alle wc's zijn verstopt! Zei de conciërge.
K: Eh, wat? Ik heb nu echt geen tijd om verstoppertje te spelen hoor. 
Ik heb net al gekwartet! Verstoppertje spelen! IK PLAS DALIJK IN MIJN HARNAS!!!

C: Sorry, maar ze zijn echt allemaal overstroomd. 
Een of andere dommerik heeft er vochtige doekjes ingegooid.
Kijk, deze: vochtig toiletpapier uit een pakje.

Tegen klas: Kennen jullie dit?

C: Dit mag dus niet in de wc.      
K: Huh, maar dat staat er toch op? 'Mag in de ... (?) w...c...' Precies, wc, ik zie dat zo!

C: Ja, maar toch niet dus.
Die lossen niet snel op en blijven hangen in de wc buis, het riool. 

C: Dus die moeten gewoon in de prullenbak.  

Anders verstopt de wc en stroomt dan over. 
K: Waajjjooooo, dat is pas ranzig!!!!

De conciërge ging te keer met de ontstopper in de wcpot. 

PLOP - PLOP - PLOP

TSSSCHHHRRRRRRRP. POENGGGG.

C: Zoooo, deze is klaar.

Koenibald ging snel naar de wc... Hij was echt nét op tijd.
Fieuw... opgelucht kwam hij weer uit het hokje. 
Hij waste zijn handen... hij waste heeeel goed zijn handen... 
Tegen klas: Hoe lang? (20 seconden- Ja precies. Dat is belangrijk he)
...met zeep en... drup drup, draaide de kraan goed dicht.  

(K: Ik draai de kraan extra goed dicht, want anders drogen die keendjes in Afrika dalijk uit...)

C: Alleen poep plas en papier mogen in de wc. Dus geen vochtig wc papier...
K: En frietvet? Opa gooit ook altijd het oude frietvet in de plee.

C: O nee, als opa frietvet in de wc gooit,
dan blubbert dat vet diep in de wc buis, het riool. 
En dan krijg je daar een grote vetberg en die noemen ze: de Blob.

K: Waaaaaa, dat is smerig! Hoe heet dat?
C: De Blob. Die doet iets heel ergs. Je raadt het misschien al?
K: ...Hij steekt zijn vinger niet op...?
C: Nee, hij verstopt de wc.
Dan moeten de mensen van de gemeente komen om het op te lossen...

K: O, nee, ik moet thuis echt supervaak. Dus die wc heb ik echt wel nodig.
Die gekke opa moet zijn frietvet maar ERGENS ANDERS IN STOPPEN!

C: Juist. Terug in de fles en dan in de prullenbak.
K: Ook alweer gewoon in de prullenbak? Handig.

C: Dus: Poep plas en papier... PPP - dat mag hier!
De conciërge wees naar de wc.

K: Ha! Poep plas en papier ppp - dat mag hier.  
Hee, dat rijmt!!! Dat ga ik onthouden.

Tegen klas: Doe maar mee:
‘Poep plas en papier - ppp, dat mag hier!’

Koenibald liep opgelucht naar buiten en reed op zijn paard Aldibert terug naar huis. 
Tikketschutikketschu...

Daar zagen ze allemaal nieuwe plantjes in de tuin.
En er stond grote ton tegen de schuur.

K: Hee, gekke opa.
Je hebt die ton toch niet gekocht om je frietvet in te dumpen, he (viezerik)?
Want dat mag niet, hoor. EN AL HELEMAAL NIET IN DE WC,!!!
Anders verstopt een rotte blobvis onze wc.

O: O, o nee. Maar, dit dit is een regenton. Die vangt het regenwater op.
Dan kunnen we dat weer gebruiken om de plantjes water mee te geven.

K: Oh, dan is ‘t goed...
O: Maareh.. dat van dat frietvet, dat wist ik helemaal niet.
Waar heb je dat geleerd?   

K: Nou, op de wc. 
O: De wc?!
K: Ik heb trouwens echt keiveel geleerd vandaag hoor.
Ik ben alweer 1000 procent slimmer.

Ik ben nu niet meer zomaar een ridder... Hee, weet je wat ik ben?

A: Huhuhu een wc-ridder?

K: Nee jonge! Wie wil er nou een wc-ridder zijn?
Nee, ik ben een waterridder, 
ik ben een SPRAAKWATER RIDDER - BAM!

En zo werd Koenibald binnen een dag een echte Spraakwater Ridder!

Tegen klas: Wie doet ’m dat nou na? Niemand toch??



       Ik ga zo dadelijk een heel vet verhaal vertellen over 
       Koenibald en Aldibert, maar eerst mogen jullie me nadoen.

       Dans

Koenibald & Aldibert - Spraakwater Ridders
K: lalala la la la la laaaaa (al wassend),  
tschhhhhh lalala la la la la laaaaa

A: Huhuhu, Koenibald?
K: LA lala laaa tschhh
A: Koenibald?
K: (kijkt even en besluit om A te negeren) - LA lala laaa 
(A: Koenibald?!
K: Ja WAT?) 

--------
A: Koenibald, ben je klaar met douchen? Ik moet ook nog!
K: Rustig rustig, paardje, ik ben bijna klaar!

A: Maar je staat er al een uur onder!!! Huhuhu.

K: Jajajaaaa! Ik kom er wel uit... 
Water raakt nooooit op, d'r is heus nog wel genoeg over voor jou hoor, stinkpaard(-je)!

IEP IEP (kraan uit) Drup drup...

A: Oei, en de douchekraan moet je goed dicht doen, Koenibald.
K: Huh? D'r zit toch gewoon een putje onder?

A: Water is belangrijk hoor.
K: Nee jonge, water IS er toch gewoon?

A: Nou, zonder water kunnen we niet leven, huhuhu.

We hebben het echt elke dag nodig.
Schoon water uit de kraan.   

A: Water op de wc...     

A: We douchen ermee...    

A: En heel belangrijk: we drinken het.    

K: Hm okee, eigenlijk heb je het wel echt supervaak nodig op een dag dan...

A: Huhuhu, ja. Maar het kan dus opraken.

Er is steeds minder drinkwater op de aarde.       
Dat probleem zie je nu al heel erg bijvoorbeeld in Afrika.   

K: Okee, en nou is het zeker ook nog mijn schuld dat die keendjes in Afrika geen drinken hebben? Of wat??
A: Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten allemáál zuiniger zijn met water.
Huhuhu,  als je langer dan 5 minuten doucht of de kraan niet goed aandraait, gooi je eigenlijk heel veel water weg.
Dat heet waterverspilling.

Tegen klas: Maar dat wisten jullie allemaal wel, he?

K: Okee, ik snap het. IEP (kraan dichtdraaien) Ik zal erop letten, zeurpaard(-je).

Koenibald kleedde zich aan, at zijn ontbijt en
liep naar buiten om naar school te gaan.
In de tuin stond opa met een tuintegel in zijn hand.   
Op verschillende plekken had hij er al tegels uitgehaald!

K: Opa! Wat doe jij nou? Je maakt de hele tuin kapot!!!
Ben je gek geworden of zo?!
(geroepen:) ALDIBERT, OPA IS AAN HET DEMONTEREN!
O: Hahaha, Koenibaldje jongen. Ik maak de tuin niet kapot, ik repareer hem juist.

K: JE BENT D’R ALLEMAAL TEGELS UIT AAN HET SLOPEN!!! 
D'r zitten allemaal gaten in! Nou lijkt onze tuin op jouw gebit!
O: Ha, dat is een goeie, Koenibald! Maar echt: ik... ik maak de tuin beter.
Eh, weet je nog een paar maanden geleden
toen het zo heel hard regende ineens?    
K: Ja, het regende zo hard dat de hele tuin
en zelfs ons huis overstroomde! 

O: Precies, en toen zat de poes uiteindelijk op de schoorsteen met een spandoek.  
K: (Blad omhoog houden als spandoek)
Ja, heeeeeeeeelp stond daar op!!! Whahaha!

O: En soms regent het heel lang niet.      
Dan wordt alles droog en dor. Dat is niet goed voor de natuur.

K: Nee, zo gaan de plantjes kapot.

     

O: Ja en daarom haal ik nu op verschillende plekken 

een tegel uit de tuin.  

Daar zet ik dan een plantje in.     
Tadaaaa! En als het dan nog een keer zo heel hard regent,
kan het water op die plekken in de grond zakken.

K: Oh, nou snap ik het. Het is tegen overstromingen.
O: Precies, en je spaart water in de grond. 
Zo kan de natuur toch groeien, ook als het een tijdje wat droger is.
En waar plantjes zijn, komen ook beestjes!  Zoals lieveheersbeestjes...     

O: ... en vlinders...

K: Wow, opa. Mooi! Goed bezig!    
Je bent slímmer dan dat je er uit ziet!   

O: Eh ja, dankjewel Koenibald...
Aldibert brengt jou naar school.    
En nu hophophop, anders kom je te laat!   

Tikketschutikketschu - Aldibert bracht Koenibald naar de ridderschool.   

Bij de poort stond de meester al te wachten.
Hij had echte lerarenkleren aan... 
van 80 jaar geleden!    
 

Een stijve broek, een ruitjesbloes en een wollen vestje.
Zijn ogen stonden streng en onder zijn neus hing een maf snorretje. 

Koenibald ging zitten op zijn plek in de klas, naast Esmeralda de Schone.  
K: Hoi Esmeralda!
E: Hai Koeni!

De meester begon met de les.
M (Duits accent): So lieve kindertjes, we gaan vandaag iets heel speciaals doen.
We gaan het hebben over plastic soep. 
K: Die soep hoef ik niet, wat jij Esmeralda? (E zit links)
E: Ieuw, plastic soep. Dat lust ik niet!

De meester haalde een apparaat tevoorschijn waar hij allemaal plaatjes instopte.  
M: So. Ik laat dadelijk een foto zien en jullie zeggen wat het is. 
Heel simpel. De eerste doe ik even voor, ja? 

Hij duwde op een knopje PIEP
daar verscheen een plaatje van een dier.   
'Ahhhh' riep de hele klas. 

M: Ja haha, dit is dus een zeeschildpad! Die leven hun hele leven in zee
en worden wel zoooo groot, echt prachtig neh?
E: Ja, die is echt heel mooi, fluisterde Esmeralda de Schone.
M: Ja, dus de volgende foto moeten jullie zeggen. Even kijken, eh: PIEP.  
K: Ahahahaa, die weet ik!!!! Dat is...

M: Tututu! Jongeherr Koenibald, u mag pas praten met een vinger.   
K: Ja maar, hoe kan ik nou praten met een vinger... ehh dat doe je toch met je mond...?
M: Ehm, ik bedoel, u steekt uw vinger op en dan mag u pas praten.
K: Ja maar, WELKE vinger dan?

M: Tja, dat maakt niet uit. Kijk, het moet gewoon so! 
En de meester wees hoe je een vinger op moet steken om de beurt te krijgen. 
K: Ja maar, jij praat de hele tijd en ik heb nog geen een keer gezien dat jij een vinger opsteekt! Dus!
M: Argh! Herr Koenibald, dat moeten LEERLINGEN doen, niet LERAREN! Ja?
K: Oh, NOU snap ik het!

Koenibald stak zijn pink in de lucht... en begon te praten! 
K: Nou, ik weet dus wat dat is, dat is...
M: Jongeherr Koenibald!!! U mag pas praten als u ook de beurt krijgt! Afwachten dus! 
K: Ja maar, zo krijg ik een lamme arm!

Maar de meester keek niet meer naar Koenibald en hij deed ook heel erg zijn best om hem niet te horen. 
K: HEE HALLO, HOE LANG MOET IK HIER NOG WACHTEN? VIJFDUIZEND JAAR OFZO? (Pannenkoek!)
M: Argh, Koenibald! Voor deze keer, u bent nieuw hier, u moet het nog leren. Zegt u het dan maar!

K: Ok dan, hèhè! Waarom moet dat ook allemaal zo moeilijk?
Nou, ik weet dus het antwoord! Dat is een plastic zakje!!!     
Die heb ik ook in mijn tas. Daar zitten mijn boterhammetjes in (kijk naar klas).

M: Nee, fout! Ha, dat is toch keen plastic zakje.

Tegen klas (als Duitse Meester): Wie weet wat dit is? Steek je vinger maar op.
Ja precies, dit is een kwal.

K: Ja maar meester, hij LIJKT helemaal niet op u...
M: Nee naturlijk niet!!! Ahum, kwallen zijn beesten die leven in de zee. 
Maar eh... ik moet toegeven: ja, ze lijken inderdaad op een plastic zakje. Kijk maar. PIEP. 
K: Ik zei het toch!!!

M: Ja, volgende. Ehm, welk dier is dít?      
De meester duwde weer op het knopje PIEP en keek vragend de klas in. 

K: Dat is een draak! Ik zie het zo, hij lijkt op die draken uit de vijver!
M: Nee, Jongeherr Koenibald, dat is toch keen draak!
Und geef andere lehrlingen ook eens de kans iets te zeggen...
Eh, ja Esmeralda de Schone, zegt u het maar!  

E: Dat is een kikker, meester! Ehm, ja. Ik denk zelfs dat een groene vijverblad kikker is...
M: Jawohl, goed zo! Braaf meisje. Een kikker. 

Und... PIEP! 
  

M: Dit hier is een...?
K: STOK!
M: O nein, een schtock?
Even kijken, ehm, hier helemaal vooraan, Achmed de Broederlijke, weet u het misschien? 

AdB: (Tfooeeee), wollawel, meester, ik zweer. Jij bent mijn vriend. Ik zweer, meester, ik zweer!
M: Jajaja, Achmed, jij bent ook mijn vriend, maar welk dier is dit nou?
AdB: Dat is een wormpje. Ja, toch meester? Tfoe! Ik zie dat zo, dat is een wormpje, wollah asachbi!

M: Hihihi, een schtock, een worm. Wat zijn jullie dom!

Tegen klas (als Duitse Meester): Misschien weet een van de 
schlimme leerlingen wel wat dit is? Ja, precies: een schlang! 
Dat heb je goed gezien! Het is zelfs een hele speziale schlang.

Kijk maar. PIEP.
Dit is nou een grote woergschlang!

K: Een eh een woergslang? (gefluisterd:) Esmeralda, wat is dat? 
E: Een wurgslang! fluisterde Esmeralda de Schone.
K: O, een wurgslang! (EE KOEKENBAKKER / MENEERTJE DE KOEKEPEERTJE! EEN WURGSLANG, NIET EEN WOERGSLANG!
JE MOET WEL EFFE OP JE UITSPRAAK LETTEN, ANDERS SNAPPEN WE D'R DALIJK HELEMAAL NIKS MEER VAN!
M: Und let jij maar gut op je taalgebruik, Jongeherr Koenibald!
E: Ja, Koeni! Let nou op!

M: Want) ik ben benieuwd of jullie deze weten: PIEP. 
Dit had de klas niet verwacht. Je zag... dezelfde wurgslang,
maar er zat nu iets raars omheen en de slang...  zag eruit alsof hij zich niet lekker voelde...

Tegen klas: Wat zit er om zijn nek, denken jullie? Ja, plastic uit de plastic soep inderdaad.

M: Of... deze: PIEP.
Ook de kikker zag er beroerd uit. Er lag allemaal troep in zijn vijvertje.

M: Dit ziet er niet zo fijn uit he? Nee, und wat gebeurt hier?: PIEP. 
K: Ja, die weet ik. O, wacht mijn vinger (steek pink op).
Dat is een schildpad die een kwal eet.

M: Nee! Fout! Dat is een schildpad die een plastic zakje eet.
K: Ja jonge, net zei ik plastic zakje en toen was het een kwal
en nu zeg ik kwal en is het een plastic zakje!
Jij weet ook niet wat je wil, Snorro!   

AdB: (Tfoe), wollah. Wat is dit??
Het is toch trouwens ook heel dom van dat beestje 
sowieso om een plastic zakje te eten, ik zweer. 
Wollah toch, echt superdom. (Tantoe skeer!)

M: Jaha, dumm! Maar van ons! 
Want daar kunnen die arme dieren helemaal niks aan doen.
Nee, dat doen dumme mensen. 

K: IK HEB NIKS GEDAAN!
M: Neeneenee, andere dumme mensen die hun afval gewoon op de
grond gooien en niet in de prullenbak waar het hoort. 
Op zee drijft er heel veel plastic afval en dat heet dus plastic soep.
Dieren eten dat op, worden ziek und gaan soms... tod... 
. . .

Het bleef helemaal stil in de klas.
Esmeralda de Schone begon zachtjes te huilen.
E: Dus... als ik afval op straat gooi, gaan er misschien dieren dood?
Jamaar, dat wil ik niet!! Snik.
K: Ooh nee, ik gooi echt nooit meer afval op de grond.

AdB: Tfoe! Tantoe zielig voor die beestjes!
Wollah: de volgende keer als ik een blikje ofzo op straat zie liggen, ruim IK dat wel op!!
Afval in de prullenbak, wollah asachbi!

M: Ja, Achmed heeft gelijk! Afval in de juiste prullenbak!!
Tegen klas: Dat doen jullie ook altijd, toch?

De rest van de dag verliep verder rustig. Rekenen, taal, 
Tegen klas: Jullie kennen het wel.

Achmed, Esmeralda en Koenibald mochten tussendoor ook nog het  
Spraakwater Ridders kwartet spelen.
Tof! Kwaaartet!! Het was een leuke dag.

Uiteindelijk ging daar DING - DING - DING de bel. 
De school was uit.

K: Ooohhh, eindelijk!!! Ik moet echt niet normaal erg naar de wc!!!
Aan de kaaaant!
Koenibald rende de klas uit, stormde naar de wc, ramde de deur open en...   

C: Hallo! Alle wc's zijn verstopt! Zei de conciërge.
K: Eh, wat? Ik heb nu echt geen tijd om verstoppertje te spelen hoor. 
Ik heb net al gekwartet! Verstoppertje spelen! IK PLAS DALIJK IN MIJN HARNAS!!!

C: Sorry, maar ze zijn echt allemaal overstroomd. 
Een of andere dommerik heeft er vochtige doekjes ingegooid.
Kijk, deze: vochtig toiletpapier uit een pakje.

Tegen klas: Kennen jullie dit?

C: Dit mag dus niet in de wc.      
K: Huh, maar dat staat er toch op? 'Mag in de ... (?) w...c...' Precies, wc, ik zie dat zo!

C: Ja, maar toch niet dus.
Die lossen niet snel op en blijven hangen in de wc buis, het riool. 

C: Dus die moeten gewoon in de prullenbak.  

Anders verstopt de wc en stroomt dan over. 
K: Waajjjooooo, dat is pas ranzig!!!!

De conciërge ging te keer met de ontstopper in de wcpot. 

PLOP - PLOP - PLOP

TSSSCHHHRRRRRRRP. POENGGGG.

C: Zoooo, deze is klaar.

Koenibald ging snel naar de wc... Hij was echt nét op tijd.
Fieuw... opgelucht kwam hij weer uit het hokje. 
Hij waste zijn handen... hij waste heeeel goed zijn handen... 
Tegen klas: Hoe lang? (20 seconden- Ja precies. Dat is belangrijk he)
...met zeep en... drup drup, draaide de kraan goed dicht.  

(K: Ik draai de kraan extra goed dicht, want anders drogen die keendjes in Afrika dalijk uit...)

C: Alleen poep plas en papier mogen in de wc. Dus geen vochtig wc papier...
K: En frietvet? Opa gooit ook altijd het oude frietvet in de plee.

C: O nee, als opa frietvet in de wc gooit,
dan blubbert dat vet diep in de wc buis, het riool. 
En dan krijg je daar een grote vetberg en die noemen ze: de Blob.

K: Waaaaaa, dat is smerig! Hoe heet dat?
C: De Blob. Die doet iets heel ergs. Je raadt het misschien al?
K: ...Hij steekt zijn vinger niet op...?
C: Nee, hij verstopt de wc.
Dan moeten de mensen van de gemeente komen om het op te lossen...

K: O, nee, ik moet thuis echt supervaak. Dus die wc heb ik echt wel nodig.
Die gekke opa moet zijn frietvet maar ERGENS ANDERS IN STOPPEN!

C: Juist. Terug in de fles en dan in de prullenbak.
K: Ook alweer gewoon in de prullenbak? Handig.

C: Dus: Poep plas en papier... PPP - dat mag hier!
De conciërge wees naar de wc.

K: Ha! Poep plas en papier ppp - dat mag hier.  
Hee, dat rijmt!!! Dat ga ik onthouden.

Tegen klas: Doe maar mee:
‘Poep plas en papier - ppp, dat mag hier!’

Koenibald liep opgelucht naar buiten en reed op zijn paard Aldibert terug naar huis. 
Tikketschutikketschu...

Daar zagen ze allemaal nieuwe plantjes in de tuin.
En er stond grote ton tegen de schuur.

K: Hee, gekke opa.
Je hebt die ton toch niet gekocht om je frietvet in te dumpen, he (viezerik)?
Want dat mag niet, hoor. EN AL HELEMAAL NIET IN DE WC,!!!
Anders verstopt een rotte blobvis onze wc.

O: O, o nee. Maar, dit dit is een regenton. Die vangt het regenwater op.
Dan kunnen we dat weer gebruiken om de plantjes water mee te geven.

K: Oh, dan is ‘t goed...
O: Maareh.. dat van dat frietvet, dat wist ik helemaal niet.
Waar heb je dat geleerd?   

K: Nou, op de wc. 
O: De wc?!
K: Ik heb trouwens echt keiveel geleerd vandaag hoor.
Ik ben alweer 1000 procent slimmer.

Ik ben nu niet meer zomaar een ridder... Hee, weet je wat ik ben?

A: Huhuhu een wc-ridder?

K: Nee jonge! Wie wil er nou een wc-ridder zijn?
Nee, ik ben een waterridder, 
ik ben een SPRAAKWATER RIDDER - BAM!

En zo werd Koenibald binnen een dag een echte Spraakwater Ridder!

Tegen klas: Wie doet ’m dat nou na? Niemand toch??



       Ik ga zo dadelijk een heel vet verhaal vertellen over 
       Koenibald en Aldibert, maar eerst mogen jullie me nadoen.

       Dans

Koenibald & Aldibert - Spraakwater Ridders
K: lalala la la la la laaaaa (al wassend),  
tschhhhhh lalala la la la la laaaaa

A: Huhuhu, Koenibald?
K: LA lala laaa tschhh
A: Koenibald?
K: (kijkt even en besluit om A te negeren) - LA lala laaa 
(A: Koenibald?!
K: Ja WAT?) 

--------
A: Koenibald, ben je klaar met douchen? Ik moet ook nog!
K: Rustig rustig, paardje, ik ben bijna klaar!

A: Maar je staat er al een uur onder!!! Huhuhu.

K: Jajajaaaa! Ik kom er wel uit... 
Water raakt nooooit op, d'r is heus nog wel genoeg over voor jou hoor, stinkpaard(-je)!

IEP IEP (kraan uit) Drup drup...

A: Oei, en de douchekraan moet je goed dicht doen, Koenibald.
K: Huh? D'r zit toch gewoon een putje onder?

A: Water is belangrijk hoor.
K: Nee jonge, water IS er toch gewoon?

A: Nou, zonder water kunnen we niet leven, huhuhu.

We hebben het echt elke dag nodig.
Schoon water uit de kraan.   

A: Water op de wc...     

A: We douchen ermee...    

A: En heel belangrijk: we drinken het.    

K: Hm okee, eigenlijk heb je het wel echt supervaak nodig op een dag dan...

A: Huhuhu, ja. Maar het kan dus opraken.

Er is steeds minder drinkwater op de aarde.       
Dat probleem zie je nu al heel erg bijvoorbeeld in Afrika.   

K: Okee, en nou is het zeker ook nog mijn schuld dat die keendjes in Afrika geen drinken hebben? Of wat??
A: Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten allemáál zuiniger zijn met water.
Huhuhu,  als je langer dan 5 minuten doucht of de kraan niet goed aandraait, gooi je eigenlijk heel veel water weg.
Dat heet waterverspilling.

Tegen klas: Maar dat wisten jullie allemaal wel, he?

K: Okee, ik snap het. IEP (kraan dichtdraaien) Ik zal erop letten, zeurpaard(-je).

Koenibald kleedde zich aan, at zijn ontbijt en
liep naar buiten om naar school te gaan.
In de tuin stond opa met een tuintegel in zijn hand.   
Op verschillende plekken had hij er al tegels uitgehaald!

K: Opa! Wat doe jij nou? Je maakt de hele tuin kapot!!!
Ben je gek geworden of zo?!
(geroepen:) ALDIBERT, OPA IS AAN HET DEMONTEREN!
O: Hahaha, Koenibaldje jongen. Ik maak de tuin niet kapot, ik repareer hem juist.

K: JE BENT D’R ALLEMAAL TEGELS UIT AAN HET SLOPEN!!! 
D'r zitten allemaal gaten in! Nou lijkt onze tuin op jouw gebit!
O: Ha, dat is een goeie, Koenibald! Maar echt: ik... ik maak de tuin beter.
Eh, weet je nog een paar maanden geleden
toen het zo heel hard regende ineens?    
K: Ja, het regende zo hard dat de hele tuin
en zelfs ons huis overstroomde! 

O: Precies, en toen zat de poes uiteindelijk op de schoorsteen met een spandoek.  
K: (Blad omhoog houden als spandoek)
Ja, heeeeeeeeelp stond daar op!!! Whahaha!

O: En soms regent het heel lang niet.      
Dan wordt alles droog en dor. Dat is niet goed voor de natuur.

K: Nee, zo gaan de plantjes kapot.

     

O: Ja en daarom haal ik nu op verschillende plekken 

een tegel uit de tuin.  

Daar zet ik dan een plantje in.     
Tadaaaa! En als het dan nog een keer zo heel hard regent,
kan het water op die plekken in de grond zakken.

K: Oh, nou snap ik het. Het is tegen overstromingen.
O: Precies, en je spaart water in de grond. 
Zo kan de natuur toch groeien, ook als het een tijdje wat droger is.
En waar plantjes zijn, komen ook beestjes!  Zoals lieveheersbeestjes...     

O: ... en vlinders...

K: Wow, opa. Mooi! Goed bezig!    
Je bent slímmer dan dat je er uit ziet!   

O: Eh ja, dankjewel Koenibald...
Aldibert brengt jou naar school.    
En nu hophophop, anders kom je te laat!   

Tikketschutikketschu - Aldibert bracht Koenibald naar de ridderschool.   

Bij de poort stond de meester al te wachten.
Hij had echte lerarenkleren aan... 
van 80 jaar geleden!    
 

Een stijve broek, een ruitjesbloes en een wollen vestje.
Zijn ogen stonden streng en onder zijn neus hing een maf snorretje. 

Koenibald ging zitten op zijn plek in de klas, naast Esmeralda de Schone.  
K: Hoi Esmeralda!
E: Hai Koeni!

De meester begon met de les.
M (Duits accent): So lieve kindertjes, we gaan vandaag iets heel speciaals doen.
We gaan het hebben over plastic soep. 
K: Die soep hoef ik niet, wat jij Esmeralda? (E zit links)
E: Ieuw, plastic soep. Dat lust ik niet!

De meester haalde een apparaat tevoorschijn waar hij allemaal plaatjes instopte.  
M: So. Ik laat dadelijk een foto zien en jullie zeggen wat het is. 
Heel simpel. De eerste doe ik even voor, ja? 

Hij duwde op een knopje PIEP
daar verscheen een plaatje van een dier.   
'Ahhhh' riep de hele klas. 

M: Ja haha, dit is dus een zeeschildpad! Die leven hun hele leven in zee
en worden wel zoooo groot, echt prachtig neh?
E: Ja, die is echt heel mooi, fluisterde Esmeralda de Schone.
M: Ja, dus de volgende foto moeten jullie zeggen. Even kijken, eh: PIEP.  
K: Ahahahaa, die weet ik!!!! Dat is...

M: Tututu! Jongeherr Koenibald, u mag pas praten met een vinger.   
K: Ja maar, hoe kan ik nou praten met een vinger... ehh dat doe je toch met je mond...?
M: Ehm, ik bedoel, u steekt uw vinger op en dan mag u pas praten.
K: Ja maar, WELKE vinger dan?

M: Tja, dat maakt niet uit. Kijk, het moet gewoon so! 
En de meester wees hoe je een vinger op moet steken om de beurt te krijgen. 
K: Ja maar, jij praat de hele tijd en ik heb nog geen een keer gezien dat jij een vinger opsteekt! Dus!
M: Argh! Herr Koenibald, dat moeten LEERLINGEN doen, niet LERAREN! Ja?
K: Oh, NOU snap ik het!

Koenibald stak zijn pink in de lucht... en begon te praten! 
K: Nou, ik weet dus wat dat is, dat is...
M: Jongeherr Koenibald!!! U mag pas praten als u ook de beurt krijgt! Afwachten dus! 
K: Ja maar, zo krijg ik een lamme arm!

Maar de meester keek niet meer naar Koenibald en hij deed ook heel erg zijn best om hem niet te horen. 
K: HEE HALLO, HOE LANG MOET IK HIER NOG WACHTEN? VIJFDUIZEND JAAR OFZO? (Pannenkoek!)
M: Argh, Koenibald! Voor deze keer, u bent nieuw hier, u moet het nog leren. Zegt u het dan maar!

K: Ok dan, hèhè! Waarom moet dat ook allemaal zo moeilijk?
Nou, ik weet dus het antwoord! Dat is een plastic zakje!!!     
Die heb ik ook in mijn tas. Daar zitten mijn boterhammetjes in (kijk naar klas).

M: Nee, fout! Ha, dat is toch keen plastic zakje.

Tegen klas (als Duitse Meester): Wie weet wat dit is? Steek je vinger maar op.
Ja precies, dit is een kwal.

K: Ja maar meester, hij LIJKT helemaal niet op u...
M: Nee naturlijk niet!!! Ahum, kwallen zijn beesten die leven in de zee. 
Maar eh... ik moet toegeven: ja, ze lijken inderdaad op een plastic zakje. Kijk maar. PIEP. 
K: Ik zei het toch!!!

M: Ja, volgende. Ehm, welk dier is dít?      
De meester duwde weer op het knopje PIEP en keek vragend de klas in. 

K: Dat is een draak! Ik zie het zo, hij lijkt op die draken uit de vijver!
M: Nee, Jongeherr Koenibald, dat is toch keen draak!
Und geef andere lehrlingen ook eens de kans iets te zeggen...
Eh, ja Esmeralda de Schone, zegt u het maar!  

E: Dat is een kikker, meester! Ehm, ja. Ik denk zelfs dat een groene vijverblad kikker is...
M: Jawohl, goed zo! Braaf meisje. Een kikker. 

Und... PIEP! 
  

M: Dit hier is een...?
K: STOK!
M: O nein, een schtock?
Even kijken, ehm, hier helemaal vooraan, Achmed de Broederlijke, weet u het misschien? 

AdB: (Tfooeeee), wollawel, meester, ik zweer. Jij bent mijn vriend. Ik zweer, meester, ik zweer!
M: Jajaja, Achmed, jij bent ook mijn vriend, maar welk dier is dit nou?
AdB: Dat is een wormpje. Ja, toch meester? Tfoe! Ik zie dat zo, dat is een wormpje, wollah asachbi!

M: Hihihi, een schtock, een worm. Wat zijn jullie dom!

Tegen klas (als Duitse Meester): Misschien weet een van de 
schlimme leerlingen wel wat dit is? Ja, precies: een schlang! 
Dat heb je goed gezien! Het is zelfs een hele speziale schlang.

Kijk maar. PIEP.
Dit is nou een grote woergschlang!

K: Een eh een woergslang? (gefluisterd:) Esmeralda, wat is dat? 
E: Een wurgslang! fluisterde Esmeralda de Schone.
K: O, een wurgslang! (EE KOEKENBAKKER / MENEERTJE DE KOEKEPEERTJE! EEN WURGSLANG, NIET EEN WOERGSLANG!
JE MOET WEL EFFE OP JE UITSPRAAK LETTEN, ANDERS SNAPPEN WE D'R DALIJK HELEMAAL NIKS MEER VAN!
M: Und let jij maar gut op je taalgebruik, Jongeherr Koenibald!
E: Ja, Koeni! Let nou op!

M: Want) ik ben benieuwd of jullie deze weten: PIEP. 
Dit had de klas niet verwacht. Je zag... dezelfde wurgslang,
maar er zat nu iets raars omheen en de slang...  zag eruit alsof hij zich niet lekker voelde...

Tegen klas: Wat zit er om zijn nek, denken jullie? Ja, plastic uit de plastic soep inderdaad.

M: Of... deze: PIEP.
Ook de kikker zag er beroerd uit. Er lag allemaal troep in zijn vijvertje.

M: Dit ziet er niet zo fijn uit he? Nee, und wat gebeurt hier?: PIEP. 
K: Ja, die weet ik. O, wacht mijn vinger (steek pink op).
Dat is een schildpad die een kwal eet.

M: Nee! Fout! Dat is een schildpad die een plastic zakje eet.
K: Ja jonge, net zei ik plastic zakje en toen was het een kwal
en nu zeg ik kwal en is het een plastic zakje!
Jij weet ook niet wat je wil, Snorro!   

AdB: (Tfoe), wollah. Wat is dit??
Het is toch trouwens ook heel dom van dat beestje 
sowieso om een plastic zakje te eten, ik zweer. 
Wollah toch, echt superdom. (Tantoe skeer!)

M: Jaha, dumm! Maar van ons! 
Want daar kunnen die arme dieren helemaal niks aan doen.
Nee, dat doen dumme mensen. 

K: IK HEB NIKS GEDAAN!
M: Neeneenee, andere dumme mensen die hun afval gewoon op de
grond gooien en niet in de prullenbak waar het hoort. 
Op zee drijft er heel veel plastic afval en dat heet dus plastic soep.
Dieren eten dat op, worden ziek und gaan soms... tod... 
. . .

Het bleef helemaal stil in de klas.
Esmeralda de Schone begon zachtjes te huilen.
E: Dus... als ik afval op straat gooi, gaan er misschien dieren dood?
Jamaar, dat wil ik niet!! Snik.
K: Ooh nee, ik gooi echt nooit meer afval op de grond.

AdB: Tfoe! Tantoe zielig voor die beestjes!
Wollah: de volgende keer als ik een blikje ofzo op straat zie liggen, ruim IK dat wel op!!
Afval in de prullenbak, wollah asachbi!

M: Ja, Achmed heeft gelijk! Afval in de juiste prullenbak!!
Tegen klas: Dat doen jullie ook altijd, toch?

De rest van de dag verliep verder rustig. Rekenen, taal, 
Tegen klas: Jullie kennen het wel.

Achmed, Esmeralda en Koenibald mochten tussendoor ook nog het  
Spraakwater Ridders kwartet spelen.
Tof! Kwaaartet!! Het was een leuke dag.

Uiteindelijk ging daar DING - DING - DING de bel. 
De school was uit.

K: Ooohhh, eindelijk!!! Ik moet echt niet normaal erg naar de wc!!!
Aan de kaaaant!
Koenibald rende de klas uit, stormde naar de wc, ramde de deur open en...   

C: Hallo! Alle wc's zijn verstopt! Zei de conciërge.
K: Eh, wat? Ik heb nu echt geen tijd om verstoppertje te spelen hoor. 
Ik heb net al gekwartet! Verstoppertje spelen! IK PLAS DALIJK IN MIJN HARNAS!!!

C: Sorry, maar ze zijn echt allemaal overstroomd. 
Een of andere dommerik heeft er vochtige doekjes ingegooid.
Kijk, deze: vochtig toiletpapier uit een pakje.

Tegen klas: Kennen jullie dit?

C: Dit mag dus niet in de wc.      
K: Huh, maar dat staat er toch op? 'Mag in de ... (?) w...c...' Precies, wc, ik zie dat zo!

C: Ja, maar toch niet dus.
Die lossen niet snel op en blijven hangen in de wc buis, het riool. 

C: Dus die moeten gewoon in de prullenbak.  

Anders verstopt de wc en stroomt dan over. 
K: Waajjjooooo, dat is pas ranzig!!!!

De conciërge ging te keer met de ontstopper in de wcpot. 

PLOP - PLOP - PLOP

TSSSCHHHRRRRRRRP. POENGGGG.

C: Zoooo, deze is klaar.

Koenibald ging snel naar de wc... Hij was echt nét op tijd.
Fieuw... opgelucht kwam hij weer uit het hokje. 
Hij waste zijn handen... hij waste heeeel goed zijn handen... 
Tegen klas: Hoe lang? (20 seconden- Ja precies. Dat is belangrijk he)
...met zeep en... drup drup, draaide de kraan goed dicht.  

(K: Ik draai de kraan extra goed dicht, want anders drogen die keendjes in Afrika dalijk uit...)

C: Alleen poep plas en papier mogen in de wc. Dus geen vochtig wc papier...
K: En frietvet? Opa gooit ook altijd het oude frietvet in de plee.

C: O nee, als opa frietvet in de wc gooit,
dan blubbert dat vet diep in de wc buis, het riool. 
En dan krijg je daar een grote vetberg en die noemen ze: de Blob.

K: Waaaaaa, dat is smerig! Hoe heet dat?
C: De Blob. Die doet iets heel ergs. Je raadt het misschien al?
K: ...Hij steekt zijn vinger niet op...?
C: Nee, hij verstopt de wc.
Dan moeten de mensen van de gemeente komen om het op te lossen...

K: O, nee, ik moet thuis echt supervaak. Dus die wc heb ik echt wel nodig.
Die gekke opa moet zijn frietvet maar ERGENS ANDERS IN STOPPEN!

C: Juist. Terug in de fles en dan in de prullenbak.
K: Ook alweer gewoon in de prullenbak? Handig.

C: Dus: Poep plas en papier... PPP - dat mag hier!
De conciërge wees naar de wc.

K: Ha! Poep plas en papier ppp - dat mag hier.  
Hee, dat rijmt!!! Dat ga ik onthouden.

Tegen klas: Doe maar mee:
‘Poep plas en papier - ppp, dat mag hier!’

Koenibald liep opgelucht naar buiten en reed op zijn paard Aldibert terug naar huis. 
Tikketschutikketschu...

Daar zagen ze allemaal nieuwe plantjes in de tuin.
En er stond grote ton tegen de schuur.

K: Hee, gekke opa.
Je hebt die ton toch niet gekocht om je frietvet in te dumpen, he (viezerik)?
Want dat mag niet, hoor. EN AL HELEMAAL NIET IN DE WC,!!!
Anders verstopt een rotte blobvis onze wc.

O: O, o nee. Maar, dit dit is een regenton. Die vangt het regenwater op.
Dan kunnen we dat weer gebruiken om de plantjes water mee te geven.

K: Oh, dan is ‘t goed...
O: Maareh.. dat van dat frietvet, dat wist ik helemaal niet.
Waar heb je dat geleerd?   

K: Nou, op de wc. 
O: De wc?!
K: Ik heb trouwens echt keiveel geleerd vandaag hoor.
Ik ben alweer 1000 procent slimmer.

Ik ben nu niet meer zomaar een ridder... Hee, weet je wat ik ben?

A: Huhuhu een wc-ridder?

K: Nee jonge! Wie wil er nou een wc-ridder zijn?
Nee, ik ben een waterridder, 
ik ben een SPRAAKWATER RIDDER - BAM!

En zo werd Koenibald binnen een dag een echte Spraakwater Ridder!

Tegen klas: Wie doet ’m dat nou na? Niemand toch??

wc van esmeralda
wc van esmeralda

wc van esmeralda
wc van esmeralda



       Ik ga zo dadelijk een heel vet verhaal vertellen over 
       Koenibald en Aldibert, maar eerst mogen jullie me nadoen.

       Dans

Koenibald & Aldibert - Spraakwater Ridders
K: lalala la la la la laaaaa (al wassend),  
tschhhhhh lalala la la la la laaaaa

A: Huhuhu, Koenibald?
K: LA lala laaa tschhh
A: Koenibald?
K: (kijkt even en besluit om A te negeren) - LA lala laaa 
(A: Koenibald?!
K: Ja WAT?) 

--------
A: Koenibald, ben je klaar met douchen? Ik moet ook nog!
K: Rustig rustig, paardje, ik ben bijna klaar!

A: Maar je staat er al een uur onder!!! Huhuhu.

K: Jajajaaaa! Ik kom er wel uit... 
Water raakt nooooit op, d'r is heus nog wel genoeg over voor jou hoor, stinkpaard(-je)!

IEP IEP (kraan uit) Drup drup...

A: Oei, en de douchekraan moet je goed dicht doen, Koenibald.
K: Huh? D'r zit toch gewoon een putje onder?

A: Water is belangrijk hoor.
K: Nee jonge, water IS er toch gewoon?

A: Nou, zonder water kunnen we niet leven, huhuhu.

We hebben het echt elke dag nodig.
Schoon water uit de kraan.   

A: Water op de wc...     

A: We douchen ermee...    

A: En heel belangrijk: we drinken het.    

K: Hm okee, eigenlijk heb je het wel echt supervaak nodig op een dag dan...

A: Huhuhu, ja. Maar het kan dus opraken.

Er is steeds minder drinkwater op de aarde.       
Dat probleem zie je nu al heel erg bijvoorbeeld in Afrika.   

K: Okee, en nou is het zeker ook nog mijn schuld dat die keendjes in Afrika geen drinken hebben? Of wat??
A: Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten allemáál zuiniger zijn met water.
Huhuhu,  als je langer dan 5 minuten doucht of de kraan niet goed aandraait, gooi je eigenlijk heel veel water weg.
Dat heet waterverspilling.

Tegen klas: Maar dat wisten jullie allemaal wel, he?

K: Okee, ik snap het. IEP (kraan dichtdraaien) Ik zal erop letten, zeurpaard(-je).

Koenibald kleedde zich aan, at zijn ontbijt en
liep naar buiten om naar school te gaan.
In de tuin stond opa met een tuintegel in zijn hand.   
Op verschillende plekken had hij er al tegels uitgehaald!

K: Opa! Wat doe jij nou? Je maakt de hele tuin kapot!!!
Ben je gek geworden of zo?!
(geroepen:) ALDIBERT, OPA IS AAN HET DEMONTEREN!
O: Hahaha, Koenibaldje jongen. Ik maak de tuin niet kapot, ik repareer hem juist.

K: JE BENT D’R ALLEMAAL TEGELS UIT AAN HET SLOPEN!!! 
D'r zitten allemaal gaten in! Nou lijkt onze tuin op jouw gebit!
O: Ha, dat is een goeie, Koenibald! Maar echt: ik... ik maak de tuin beter.
Eh, weet je nog een paar maanden geleden
toen het zo heel hard regende ineens?    
K: Ja, het regende zo hard dat de hele tuin
en zelfs ons huis overstroomde! 

O: Precies, en toen zat de poes uiteindelijk op de schoorsteen met een spandoek.  
K: (Blad omhoog houden als spandoek)
Ja, heeeeeeeeelp stond daar op!!! Whahaha!

O: En soms regent het heel lang niet.      
Dan wordt alles droog en dor. Dat is niet goed voor de natuur.

K: Nee, zo gaan de plantjes kapot.

     

O: Ja en daarom haal ik nu op verschillende plekken 

een tegel uit de tuin.  

Daar zet ik dan een plantje in.     
Tadaaaa! En als het dan nog een keer zo heel hard regent,
kan het water op die plekken in de grond zakken.

K: Oh, nou snap ik het. Het is tegen overstromingen.
O: Precies, en je spaart water in de grond. 
Zo kan de natuur toch groeien, ook als het een tijdje wat droger is.
En waar plantjes zijn, komen ook beestjes!  Zoals lieveheersbeestjes...     

O: ... en vlinders...

K: Wow, opa. Mooi! Goed bezig!    
Je bent slímmer dan dat je er uit ziet!   

O: Eh ja, dankjewel Koenibald...
Aldibert brengt jou naar school.    
En nu hophophop, anders kom je te laat!   

Tikketschutikketschu - Aldibert bracht Koenibald naar de ridderschool.   

Bij de poort stond de meester al te wachten.
Hij had echte lerarenkleren aan... 
van 80 jaar geleden!    
 

Een stijve broek, een ruitjesbloes en een wollen vestje.
Zijn ogen stonden streng en onder zijn neus hing een maf snorretje. 

Koenibald ging zitten op zijn plek in de klas, naast Esmeralda de Schone.  
K: Hoi Esmeralda!
E: Hai Koeni!

De meester begon met de les.
M (Duits accent): So lieve kindertjes, we gaan vandaag iets heel speciaals doen.
We gaan het hebben over plastic soep. 
K: Die soep hoef ik niet, wat jij Esmeralda? (E zit links)
E: Ieuw, plastic soep. Dat lust ik niet!

De meester haalde een apparaat tevoorschijn waar hij allemaal plaatjes instopte.  
M: So. Ik laat dadelijk een foto zien en jullie zeggen wat het is. 
Heel simpel. De eerste doe ik even voor, ja? 

Hij duwde op een knopje PIEP
daar verscheen een plaatje van een dier.   
'Ahhhh' riep de hele klas. 

M: Ja haha, dit is dus een zeeschildpad! Die leven hun hele leven in zee
en worden wel zoooo groot, echt prachtig neh?
E: Ja, die is echt heel mooi, fluisterde Esmeralda de Schone.
M: Ja, dus de volgende foto moeten jullie zeggen. Even kijken, eh: PIEP.  
K: Ahahahaa, die weet ik!!!! Dat is...

M: Tututu! Jongeherr Koenibald, u mag pas praten met een vinger.   
K: Ja maar, hoe kan ik nou praten met een vinger... ehh dat doe je toch met je mond...?
M: Ehm, ik bedoel, u steekt uw vinger op en dan mag u pas praten.
K: Ja maar, WELKE vinger dan?

M: Tja, dat maakt niet uit. Kijk, het moet gewoon so! 
En de meester wees hoe je een vinger op moet steken om de beurt te krijgen. 
K: Ja maar, jij praat de hele tijd en ik heb nog geen een keer gezien dat jij een vinger opsteekt! Dus!
M: Argh! Herr Koenibald, dat moeten LEERLINGEN doen, niet LERAREN! Ja?
K: Oh, NOU snap ik het!

Koenibald stak zijn pink in de lucht... en begon te praten! 
K: Nou, ik weet dus wat dat is, dat is...
M: Jongeherr Koenibald!!! U mag pas praten als u ook de beurt krijgt! Afwachten dus! 
K: Ja maar, zo krijg ik een lamme arm!

Maar de meester keek niet meer naar Koenibald en hij deed ook heel erg zijn best om hem niet te horen. 
K: HEE HALLO, HOE LANG MOET IK HIER NOG WACHTEN? VIJFDUIZEND JAAR OFZO? (Pannenkoek!)
M: Argh, Koenibald! Voor deze keer, u bent nieuw hier, u moet het nog leren. Zegt u het dan maar!

K: Ok dan, hèhè! Waarom moet dat ook allemaal zo moeilijk?
Nou, ik weet dus het antwoord! Dat is een plastic zakje!!!     
Die heb ik ook in mijn tas. Daar zitten mijn boterhammetjes in (kijk naar klas).

M: Nee, fout! Ha, dat is toch keen plastic zakje.

Tegen klas (als Duitse Meester): Wie weet wat dit is? Steek je vinger maar op.
Ja precies, dit is een kwal.

K: Ja maar meester, hij LIJKT helemaal niet op u...
M: Nee naturlijk niet!!! Ahum, kwallen zijn beesten die leven in de zee. 
Maar eh... ik moet toegeven: ja, ze lijken inderdaad op een plastic zakje. Kijk maar. PIEP. 
K: Ik zei het toch!!!

M: Ja, volgende. Ehm, welk dier is dít?      
De meester duwde weer op het knopje PIEP en keek vragend de klas in. 

K: Dat is een draak! Ik zie het zo, hij lijkt op die draken uit de vijver!
M: Nee, Jongeherr Koenibald, dat is toch keen draak!
Und geef andere lehrlingen ook eens de kans iets te zeggen...
Eh, ja Esmeralda de Schone, zegt u het maar!  

E: Dat is een kikker, meester! Ehm, ja. Ik denk zelfs dat een groene vijverblad kikker is...
M: Jawohl, goed zo! Braaf meisje. Een kikker. 

Und... PIEP! 
  

M: Dit hier is een...?
K: STOK!
M: O nein, een schtock?
Even kijken, ehm, hier helemaal vooraan, Achmed de Broederlijke, weet u het misschien? 

AdB: (Tfooeeee), wollawel, meester, ik zweer. Jij bent mijn vriend. Ik zweer, meester, ik zweer!
M: Jajaja, Achmed, jij bent ook mijn vriend, maar welk dier is dit nou?
AdB: Dat is een wormpje. Ja, toch meester? Tfoe! Ik zie dat zo, dat is een wormpje, wollah asachbi!

M: Hihihi, een schtock, een worm. Wat zijn jullie dom!

Tegen klas (als Duitse Meester): Misschien weet een van de 
schlimme leerlingen wel wat dit is? Ja, precies: een schlang! 
Dat heb je goed gezien! Het is zelfs een hele speziale schlang.

Kijk maar. PIEP.
Dit is nou een grote woergschlang!

K: Een eh een woergslang? (gefluisterd:) Esmeralda, wat is dat? 
E: Een wurgslang! fluisterde Esmeralda de Schone.
K: O, een wurgslang! (EE KOEKENBAKKER / MENEERTJE DE KOEKEPEERTJE! EEN WURGSLANG, NIET EEN WOERGSLANG!
JE MOET WEL EFFE OP JE UITSPRAAK LETTEN, ANDERS SNAPPEN WE D'R DALIJK HELEMAAL NIKS MEER VAN!
M: Und let jij maar gut op je taalgebruik, Jongeherr Koenibald!
E: Ja, Koeni! Let nou op!

M: Want) ik ben benieuwd of jullie deze weten: PIEP. 
Dit had de klas niet verwacht. Je zag... dezelfde wurgslang,
maar er zat nu iets raars omheen en de slang...  zag eruit alsof hij zich niet lekker voelde...

Tegen klas: Wat zit er om zijn nek, denken jullie? Ja, plastic uit de plastic soep inderdaad.

M: Of... deze: PIEP.
Ook de kikker zag er beroerd uit. Er lag allemaal troep in zijn vijvertje.

M: Dit ziet er niet zo fijn uit he? Nee, und wat gebeurt hier?: PIEP. 
K: Ja, die weet ik. O, wacht mijn vinger (steek pink op).
Dat is een schildpad die een kwal eet.

M: Nee! Fout! Dat is een schildpad die een plastic zakje eet.
K: Ja jonge, net zei ik plastic zakje en toen was het een kwal
en nu zeg ik kwal en is het een plastic zakje!
Jij weet ook niet wat je wil, Snorro!   

AdB: (Tfoe), wollah. Wat is dit??
Het is toch trouwens ook heel dom van dat beestje 
sowieso om een plastic zakje te eten, ik zweer. 
Wollah toch, echt superdom. (Tantoe skeer!)

M: Jaha, dumm! Maar van ons! 
Want daar kunnen die arme dieren helemaal niks aan doen.
Nee, dat doen dumme mensen. 

K: IK HEB NIKS GEDAAN!
M: Neeneenee, andere dumme mensen die hun afval gewoon op de
grond gooien en niet in de prullenbak waar het hoort. 
Op zee drijft er heel veel plastic afval en dat heet dus plastic soep.
Dieren eten dat op, worden ziek und gaan soms... tod... 
. . .

Het bleef helemaal stil in de klas.
Esmeralda de Schone begon zachtjes te huilen.
E: Dus... als ik afval op straat gooi, gaan er misschien dieren dood?
Jamaar, dat wil ik niet!! Snik.
K: Ooh nee, ik gooi echt nooit meer afval op de grond.

AdB: Tfoe! Tantoe zielig voor die beestjes!
Wollah: de volgende keer als ik een blikje ofzo op straat zie liggen, ruim IK dat wel op!!
Afval in de prullenbak, wollah asachbi!

M: Ja, Achmed heeft gelijk! Afval in de juiste prullenbak!!
Tegen klas: Dat doen jullie ook altijd, toch?

De rest van de dag verliep verder rustig. Rekenen, taal, 
Tegen klas: Jullie kennen het wel.

Achmed, Esmeralda en Koenibald mochten tussendoor ook nog het  
Spraakwater Ridders kwartet spelen.
Tof! Kwaaartet!! Het was een leuke dag.

Uiteindelijk ging daar DING - DING - DING de bel. 
De school was uit.

K: Ooohhh, eindelijk!!! Ik moet echt niet normaal erg naar de wc!!!
Aan de kaaaant!
Koenibald rende de klas uit, stormde naar de wc, ramde de deur open en...   

C: Hallo! Alle wc's zijn verstopt! Zei de conciërge.
K: Eh, wat? Ik heb nu echt geen tijd om verstoppertje te spelen hoor. 
Ik heb net al gekwartet! Verstoppertje spelen! IK PLAS DALIJK IN MIJN HARNAS!!!

C: Sorry, maar ze zijn echt allemaal overstroomd. 
Een of andere dommerik heeft er vochtige doekjes ingegooid.
Kijk, deze: vochtig toiletpapier uit een pakje.

Tegen klas: Kennen jullie dit?

C: Dit mag dus niet in de wc.      
K: Huh, maar dat staat er toch op? 'Mag in de ... (?) w...c...' Precies, wc, ik zie dat zo!

C: Ja, maar toch niet dus.
Die lossen niet snel op en blijven hangen in de wc buis, het riool. 

C: Dus die moeten gewoon in de prullenbak.  

Anders verstopt de wc en stroomt dan over. 
K: Waajjjooooo, dat is pas ranzig!!!!

De conciërge ging te keer met de ontstopper in de wcpot. 

PLOP - PLOP - PLOP

TSSSCHHHRRRRRRRP. POENGGGG.

C: Zoooo, deze is klaar.

Koenibald ging snel naar de wc... Hij was echt nét op tijd.
Fieuw... opgelucht kwam hij weer uit het hokje. 
Hij waste zijn handen... hij waste heeeel goed zijn handen... 
Tegen klas: Hoe lang? (20 seconden- Ja precies. Dat is belangrijk he)
...met zeep en... drup drup, draaide de kraan goed dicht.  

(K: Ik draai de kraan extra goed dicht, want anders drogen die keendjes in Afrika dalijk uit...)

C: Alleen poep plas en papier mogen in de wc. Dus geen vochtig wc papier...
K: En frietvet? Opa gooit ook altijd het oude frietvet in de plee.

C: O nee, als opa frietvet in de wc gooit,
dan blubbert dat vet diep in de wc buis, het riool. 
En dan krijg je daar een grote vetberg en die noemen ze: de Blob.

K: Waaaaaa, dat is smerig! Hoe heet dat?
C: De Blob. Die doet iets heel ergs. Je raadt het misschien al?
K: ...Hij steekt zijn vinger niet op...?
C: Nee, hij verstopt de wc.
Dan moeten de mensen van de gemeente komen om het op te lossen...

K: O, nee, ik moet thuis echt supervaak. Dus die wc heb ik echt wel nodig.
Die gekke opa moet zijn frietvet maar ERGENS ANDERS IN STOPPEN!

C: Juist. Terug in de fles en dan in de prullenbak.
K: Ook alweer gewoon in de prullenbak? Handig.

C: Dus: Poep plas en papier... PPP - dat mag hier!
De conciërge wees naar de wc.

K: Ha! Poep plas en papier ppp - dat mag hier.  
Hee, dat rijmt!!! Dat ga ik onthouden.

Tegen klas: Doe maar mee:
‘Poep plas en papier - ppp, dat mag hier!’

Koenibald liep opgelucht naar buiten en reed op zijn paard Aldibert terug naar huis. 
Tikketschutikketschu...

Daar zagen ze allemaal nieuwe plantjes in de tuin.
En er stond grote ton tegen de schuur.

K: Hee, gekke opa.
Je hebt die ton toch niet gekocht om je frietvet in te dumpen, he (viezerik)?
Want dat mag niet, hoor. EN AL HELEMAAL NIET IN DE WC,!!!
Anders verstopt een rotte blobvis onze wc.

O: O, o nee. Maar, dit dit is een regenton. Die vangt het regenwater op.
Dan kunnen we dat weer gebruiken om de plantjes water mee te geven.

K: Oh, dan is ‘t goed...
O: Maareh.. dat van dat frietvet, dat wist ik helemaal niet.
Waar heb je dat geleerd?   

K: Nou, op de wc. 
O: De wc?!
K: Ik heb trouwens echt keiveel geleerd vandaag hoor.
Ik ben alweer 1000 procent slimmer.

Ik ben nu niet meer zomaar een ridder... Hee, weet je wat ik ben?

A: Huhuhu een wc-ridder?

K: Nee jonge! Wie wil er nou een wc-ridder zijn?
Nee, ik ben een waterridder, 
ik ben een SPRAAKWATER RIDDER - BAM!

En zo werd Koenibald binnen een dag een echte Spraakwater Ridder!

Tegen klas: Wie doet ’m dat nou na? Niemand toch??

mag in de wc!

mag in de wc!



       Ik ga zo dadelijk een heel vet verhaal vertellen over 
       Koenibald en Aldibert, maar eerst mogen jullie me nadoen.

       Dans

Koenibald & Aldibert - Spraakwater Ridders
K: lalala la la la la laaaaa (al wassend),  
tschhhhhh lalala la la la la laaaaa

A: Huhuhu, Koenibald?
K: LA lala laaa tschhh
A: Koenibald?
K: (kijkt even en besluit om A te negeren) - LA lala laaa 
(A: Koenibald?!
K: Ja WAT?) 

--------
A: Koenibald, ben je klaar met douchen? Ik moet ook nog!
K: Rustig rustig, paardje, ik ben bijna klaar!

A: Maar je staat er al een uur onder!!! Huhuhu.

K: Jajajaaaa! Ik kom er wel uit... 
Water raakt nooooit op, d'r is heus nog wel genoeg over voor jou hoor, stinkpaard(-je)!

IEP IEP (kraan uit) Drup drup...

A: Oei, en de douchekraan moet je goed dicht doen, Koenibald.
K: Huh? D'r zit toch gewoon een putje onder?

A: Water is belangrijk hoor.
K: Nee jonge, water IS er toch gewoon?

A: Nou, zonder water kunnen we niet leven, huhuhu.

We hebben het echt elke dag nodig.
Schoon water uit de kraan.   

A: Water op de wc...     

A: We douchen ermee...    

A: En heel belangrijk: we drinken het.    

K: Hm okee, eigenlijk heb je het wel echt supervaak nodig op een dag dan...

A: Huhuhu, ja. Maar het kan dus opraken.

Er is steeds minder drinkwater op de aarde.       
Dat probleem zie je nu al heel erg bijvoorbeeld in Afrika.   

K: Okee, en nou is het zeker ook nog mijn schuld dat die keendjes in Afrika geen drinken hebben? Of wat??
A: Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten allemáál zuiniger zijn met water.
Huhuhu,  als je langer dan 5 minuten doucht of de kraan niet goed aandraait, gooi je eigenlijk heel veel water weg.
Dat heet waterverspilling.

Tegen klas: Maar dat wisten jullie allemaal wel, he?

K: Okee, ik snap het. IEP (kraan dichtdraaien) Ik zal erop letten, zeurpaard(-je).

Koenibald kleedde zich aan, at zijn ontbijt en
liep naar buiten om naar school te gaan.
In de tuin stond opa met een tuintegel in zijn hand.   
Op verschillende plekken had hij er al tegels uitgehaald!

K: Opa! Wat doe jij nou? Je maakt de hele tuin kapot!!!
Ben je gek geworden of zo?!
(geroepen:) ALDIBERT, OPA IS AAN HET DEMONTEREN!
O: Hahaha, Koenibaldje jongen. Ik maak de tuin niet kapot, ik repareer hem juist.

K: JE BENT D’R ALLEMAAL TEGELS UIT AAN HET SLOPEN!!! 
D'r zitten allemaal gaten in! Nou lijkt onze tuin op jouw gebit!
O: Ha, dat is een goeie, Koenibald! Maar echt: ik... ik maak de tuin beter.
Eh, weet je nog een paar maanden geleden
toen het zo heel hard regende ineens?    
K: Ja, het regende zo hard dat de hele tuin
en zelfs ons huis overstroomde! 

O: Precies, en toen zat de poes uiteindelijk op de schoorsteen met een spandoek.  
K: (Blad omhoog houden als spandoek)
Ja, heeeeeeeeelp stond daar op!!! Whahaha!

O: En soms regent het heel lang niet.      
Dan wordt alles droog en dor. Dat is niet goed voor de natuur.

K: Nee, zo gaan de plantjes kapot.

     

O: Ja en daarom haal ik nu op verschillende plekken 

een tegel uit de tuin.  

Daar zet ik dan een plantje in.     
Tadaaaa! En als het dan nog een keer zo heel hard regent,
kan het water op die plekken in de grond zakken.

K: Oh, nou snap ik het. Het is tegen overstromingen.
O: Precies, en je spaart water in de grond. 
Zo kan de natuur toch groeien, ook als het een tijdje wat droger is.
En waar plantjes zijn, komen ook beestjes!  Zoals lieveheersbeestjes...     

O: ... en vlinders...

K: Wow, opa. Mooi! Goed bezig!    
Je bent slímmer dan dat je er uit ziet!   

O: Eh ja, dankjewel Koenibald...
Aldibert brengt jou naar school.    
En nu hophophop, anders kom je te laat!   

Tikketschutikketschu - Aldibert bracht Koenibald naar de ridderschool.   

Bij de poort stond de meester al te wachten.
Hij had echte lerarenkleren aan... 
van 80 jaar geleden!    
 

Een stijve broek, een ruitjesbloes en een wollen vestje.
Zijn ogen stonden streng en onder zijn neus hing een maf snorretje. 

Koenibald ging zitten op zijn plek in de klas, naast Esmeralda de Schone.  
K: Hoi Esmeralda!
E: Hai Koeni!

De meester begon met de les.
M (Duits accent): So lieve kindertjes, we gaan vandaag iets heel speciaals doen.
We gaan het hebben over plastic soep. 
K: Die soep hoef ik niet, wat jij Esmeralda? (E zit links)
E: Ieuw, plastic soep. Dat lust ik niet!

De meester haalde een apparaat tevoorschijn waar hij allemaal plaatjes instopte.  
M: So. Ik laat dadelijk een foto zien en jullie zeggen wat het is. 
Heel simpel. De eerste doe ik even voor, ja? 

Hij duwde op een knopje PIEP
daar verscheen een plaatje van een dier.   
'Ahhhh' riep de hele klas. 

M: Ja haha, dit is dus een zeeschildpad! Die leven hun hele leven in zee
en worden wel zoooo groot, echt prachtig neh?
E: Ja, die is echt heel mooi, fluisterde Esmeralda de Schone.
M: Ja, dus de volgende foto moeten jullie zeggen. Even kijken, eh: PIEP.  
K: Ahahahaa, die weet ik!!!! Dat is...

M: Tututu! Jongeherr Koenibald, u mag pas praten met een vinger.   
K: Ja maar, hoe kan ik nou praten met een vinger... ehh dat doe je toch met je mond...?
M: Ehm, ik bedoel, u steekt uw vinger op en dan mag u pas praten.
K: Ja maar, WELKE vinger dan?

M: Tja, dat maakt niet uit. Kijk, het moet gewoon so! 
En de meester wees hoe je een vinger op moet steken om de beurt te krijgen. 
K: Ja maar, jij praat de hele tijd en ik heb nog geen een keer gezien dat jij een vinger opsteekt! Dus!
M: Argh! Herr Koenibald, dat moeten LEERLINGEN doen, niet LERAREN! Ja?
K: Oh, NOU snap ik het!

Koenibald stak zijn pink in de lucht... en begon te praten! 
K: Nou, ik weet dus wat dat is, dat is...
M: Jongeherr Koenibald!!! U mag pas praten als u ook de beurt krijgt! Afwachten dus! 
K: Ja maar, zo krijg ik een lamme arm!

Maar de meester keek niet meer naar Koenibald en hij deed ook heel erg zijn best om hem niet te horen. 
K: HEE HALLO, HOE LANG MOET IK HIER NOG WACHTEN? VIJFDUIZEND JAAR OFZO? (Pannenkoek!)
M: Argh, Koenibald! Voor deze keer, u bent nieuw hier, u moet het nog leren. Zegt u het dan maar!

K: Ok dan, hèhè! Waarom moet dat ook allemaal zo moeilijk?
Nou, ik weet dus het antwoord! Dat is een plastic zakje!!!     
Die heb ik ook in mijn tas. Daar zitten mijn boterhammetjes in (kijk naar klas).

M: Nee, fout! Ha, dat is toch keen plastic zakje.

Tegen klas (als Duitse Meester): Wie weet wat dit is? Steek je vinger maar op.
Ja precies, dit is een kwal.

K: Ja maar meester, hij LIJKT helemaal niet op u...
M: Nee naturlijk niet!!! Ahum, kwallen zijn beesten die leven in de zee. 
Maar eh... ik moet toegeven: ja, ze lijken inderdaad op een plastic zakje. Kijk maar. PIEP. 
K: Ik zei het toch!!!

M: Ja, volgende. Ehm, welk dier is dít?      
De meester duwde weer op het knopje PIEP en keek vragend de klas in. 

K: Dat is een draak! Ik zie het zo, hij lijkt op die draken uit de vijver!
M: Nee, Jongeherr Koenibald, dat is toch keen draak!
Und geef andere lehrlingen ook eens de kans iets te zeggen...
Eh, ja Esmeralda de Schone, zegt u het maar!  

E: Dat is een kikker, meester! Ehm, ja. Ik denk zelfs dat een groene vijverblad kikker is...
M: Jawohl, goed zo! Braaf meisje. Een kikker. 

Und... PIEP! 
  

M: Dit hier is een...?
K: STOK!
M: O nein, een schtock?
Even kijken, ehm, hier helemaal vooraan, Achmed de Broederlijke, weet u het misschien? 

AdB: (Tfooeeee), wollawel, meester, ik zweer. Jij bent mijn vriend. Ik zweer, meester, ik zweer!
M: Jajaja, Achmed, jij bent ook mijn vriend, maar welk dier is dit nou?
AdB: Dat is een wormpje. Ja, toch meester? Tfoe! Ik zie dat zo, dat is een wormpje, wollah asachbi!

M: Hihihi, een schtock, een worm. Wat zijn jullie dom!

Tegen klas (als Duitse Meester): Misschien weet een van de 
schlimme leerlingen wel wat dit is? Ja, precies: een schlang! 
Dat heb je goed gezien! Het is zelfs een hele speziale schlang.

Kijk maar. PIEP.
Dit is nou een grote woergschlang!

K: Een eh een woergslang? (gefluisterd:) Esmeralda, wat is dat? 
E: Een wurgslang! fluisterde Esmeralda de Schone.
K: O, een wurgslang! (EE KOEKENBAKKER / MENEERTJE DE KOEKEPEERTJE! EEN WURGSLANG, NIET EEN WOERGSLANG!
JE MOET WEL EFFE OP JE UITSPRAAK LETTEN, ANDERS SNAPPEN WE D'R DALIJK HELEMAAL NIKS MEER VAN!
M: Und let jij maar gut op je taalgebruik, Jongeherr Koenibald!
E: Ja, Koeni! Let nou op!

M: Want) ik ben benieuwd of jullie deze weten: PIEP. 
Dit had de klas niet verwacht. Je zag... dezelfde wurgslang,
maar er zat nu iets raars omheen en de slang...  zag eruit alsof hij zich niet lekker voelde...

Tegen klas: Wat zit er om zijn nek, denken jullie? Ja, plastic uit de plastic soep inderdaad.

M: Of... deze: PIEP.
Ook de kikker zag er beroerd uit. Er lag allemaal troep in zijn vijvertje.

M: Dit ziet er niet zo fijn uit he? Nee, und wat gebeurt hier?: PIEP. 
K: Ja, die weet ik. O, wacht mijn vinger (steek pink op).
Dat is een schildpad die een kwal eet.

M: Nee! Fout! Dat is een schildpad die een plastic zakje eet.
K: Ja jonge, net zei ik plastic zakje en toen was het een kwal
en nu zeg ik kwal en is het een plastic zakje!
Jij weet ook niet wat je wil, Snorro!   

AdB: (Tfoe), wollah. Wat is dit??
Het is toch trouwens ook heel dom van dat beestje 
sowieso om een plastic zakje te eten, ik zweer. 
Wollah toch, echt superdom. (Tantoe skeer!)

M: Jaha, dumm! Maar van ons! 
Want daar kunnen die arme dieren helemaal niks aan doen.
Nee, dat doen dumme mensen. 

K: IK HEB NIKS GEDAAN!
M: Neeneenee, andere dumme mensen die hun afval gewoon op de
grond gooien en niet in de prullenbak waar het hoort. 
Op zee drijft er heel veel plastic afval en dat heet dus plastic soep.
Dieren eten dat op, worden ziek und gaan soms... tod... 
. . .

Het bleef helemaal stil in de klas.
Esmeralda de Schone begon zachtjes te huilen.
E: Dus... als ik afval op straat gooi, gaan er misschien dieren dood?
Jamaar, dat wil ik niet!! Snik.
K: Ooh nee, ik gooi echt nooit meer afval op de grond.

AdB: Tfoe! Tantoe zielig voor die beestjes!
Wollah: de volgende keer als ik een blikje ofzo op straat zie liggen, ruim IK dat wel op!!
Afval in de prullenbak, wollah asachbi!

M: Ja, Achmed heeft gelijk! Afval in de juiste prullenbak!!
Tegen klas: Dat doen jullie ook altijd, toch?

De rest van de dag verliep verder rustig. Rekenen, taal, 
Tegen klas: Jullie kennen het wel.

Achmed, Esmeralda en Koenibald mochten tussendoor ook nog het  
Spraakwater Ridders kwartet spelen.
Tof! Kwaaartet!! Het was een leuke dag.

Uiteindelijk ging daar DING - DING - DING de bel. 
De school was uit.

K: Ooohhh, eindelijk!!! Ik moet echt niet normaal erg naar de wc!!!
Aan de kaaaant!
Koenibald rende de klas uit, stormde naar de wc, ramde de deur open en...   

C: Hallo! Alle wc's zijn verstopt! Zei de conciërge.
K: Eh, wat? Ik heb nu echt geen tijd om verstoppertje te spelen hoor. 
Ik heb net al gekwartet! Verstoppertje spelen! IK PLAS DALIJK IN MIJN HARNAS!!!

C: Sorry, maar ze zijn echt allemaal overstroomd. 
Een of andere dommerik heeft er vochtige doekjes ingegooid.
Kijk, deze: vochtig toiletpapier uit een pakje.

Tegen klas: Kennen jullie dit?

C: Dit mag dus niet in de wc.      
K: Huh, maar dat staat er toch op? 'Mag in de ... (?) w...c...' Precies, wc, ik zie dat zo!

C: Ja, maar toch niet dus.
Die lossen niet snel op en blijven hangen in de wc buis, het riool. 

C: Dus die moeten gewoon in de prullenbak.  

Anders verstopt de wc en stroomt dan over. 
K: Waajjjooooo, dat is pas ranzig!!!!

De conciërge ging te keer met de ontstopper in de wcpot. 

PLOP - PLOP - PLOP

TSSSCHHHRRRRRRRP. POENGGGG.

C: Zoooo, deze is klaar.

Koenibald ging snel naar de wc... Hij was echt nét op tijd.
Fieuw... opgelucht kwam hij weer uit het hokje. 
Hij waste zijn handen... hij waste heeeel goed zijn handen... 
Tegen klas: Hoe lang? (20 seconden- Ja precies. Dat is belangrijk he)
...met zeep en... drup drup, draaide de kraan goed dicht.  

(K: Ik draai de kraan extra goed dicht, want anders drogen die keendjes in Afrika dalijk uit...)

C: Alleen poep plas en papier mogen in de wc. Dus geen vochtig wc papier...
K: En frietvet? Opa gooit ook altijd het oude frietvet in de plee.

C: O nee, als opa frietvet in de wc gooit,
dan blubbert dat vet diep in de wc buis, het riool. 
En dan krijg je daar een grote vetberg en die noemen ze: de Blob.

K: Waaaaaa, dat is smerig! Hoe heet dat?
C: De Blob. Die doet iets heel ergs. Je raadt het misschien al?
K: ...Hij steekt zijn vinger niet op...?
C: Nee, hij verstopt de wc.
Dan moeten de mensen van de gemeente komen om het op te lossen...

K: O, nee, ik moet thuis echt supervaak. Dus die wc heb ik echt wel nodig.
Die gekke opa moet zijn frietvet maar ERGENS ANDERS IN STOPPEN!

C: Juist. Terug in de fles en dan in de prullenbak.
K: Ook alweer gewoon in de prullenbak? Handig.

C: Dus: Poep plas en papier... PPP - dat mag hier!
De conciërge wees naar de wc.

K: Ha! Poep plas en papier ppp - dat mag hier.  
Hee, dat rijmt!!! Dat ga ik onthouden.

Tegen klas: Doe maar mee:
‘Poep plas en papier - ppp, dat mag hier!’

Koenibald liep opgelucht naar buiten en reed op zijn paard Aldibert terug naar huis. 
Tikketschutikketschu...

Daar zagen ze allemaal nieuwe plantjes in de tuin.
En er stond grote ton tegen de schuur.

K: Hee, gekke opa.
Je hebt die ton toch niet gekocht om je frietvet in te dumpen, he (viezerik)?
Want dat mag niet, hoor. EN AL HELEMAAL NIET IN DE WC,!!!
Anders verstopt een rotte blobvis onze wc.

O: O, o nee. Maar, dit dit is een regenton. Die vangt het regenwater op.
Dan kunnen we dat weer gebruiken om de plantjes water mee te geven.

K: Oh, dan is ‘t goed...
O: Maareh.. dat van dat frietvet, dat wist ik helemaal niet.
Waar heb je dat geleerd?   

K: Nou, op de wc. 
O: De wc?!
K: Ik heb trouwens echt keiveel geleerd vandaag hoor.
Ik ben alweer 1000 procent slimmer.

Ik ben nu niet meer zomaar een ridder... Hee, weet je wat ik ben?

A: Huhuhu een wc-ridder?

K: Nee jonge! Wie wil er nou een wc-ridder zijn?
Nee, ik ben een waterridder, 
ik ben een SPRAAKWATER RIDDER - BAM!

En zo werd Koenibald binnen een dag een echte Spraakwater Ridder!

Tegen klas: Wie doet ’m dat nou na? Niemand toch??

wc van esmeralda
wc van esmeralda

wc van esmeralda
wc van esmeralda


