
Ik geloof dat er in mijn achterband… 

 

 

 

 

Sinterklaastoneelstukje 

geschreven door Ron Jansen  



In een slaperig plattelandsdorpje komen op een zekere dag, vlak voor Sinterklaas, twee pieten 

aangelopen, met de fiets aan de hand. Ze stoppen op het dorpsplein. 

De pieten hebben een probleem, of eigenlijk twee. Ze moeten op tijd een pakje bezorgen en ze 

hebben problemen met hun fiets. De meeste bewoners van het dorpje willen best wel helpen, maar 

het zit de pieten niet mee. Hun probleem moeten ze uiteindelijk zelf oplossen. Uiteindelijk lijkt alles 

goed te komen, maar het einde heeft toch nog een verrassing in petto.  

Ik geloof dat er in mijn achterband… is een leuk, kort toneelstukje met humor dat het overbekende 

liedje Zwarte Piet ging uit fietsen als uitgangspunt heeft genomen. Het stuk is prima te gebruiken bij 

een sinterklaasviering en is zowel door volwassenen als door kinderen te spelen.  

 

 

Het toneelstukje telt 14 rollen, maar kan gespeeld worden met minimaal 10 personen, indien er 

gebruik wordt gemaakt van dubbelrollen. Het maximum aantal is in principe onbeperkt. De 

dorpsbewoners kunnen vergezeld worden door hun vrouw, zoon, dochter, knecht etc., die geen tekst 

heeft of waarvoor men eenvoudig een zinnetje kan toevoegen. 

Het aantal kinderen en dames kan op dezelfde wijze eenvoudig worden uitgebreid. Het stuk kan op 

deze wijze altijd met een gehele klas kinderen gespeeld worden. 

Rollen: 

Piet  De ‘slimme’piet 

Pedro  De ‘domme’ piet 

smid   

bakker 

slager  heeft een voorkeur voor het woordje Tja 

4 kinderen gedragen zich nogal stoer 

dokter  een beetje verstrooid 

meester  

3 dames echte kletstantes 

Leuk is als de bakker, de slager en de dokter allemaal (dezelfde) witte jas dragen.  

 

Hou het decor sober. Een achtergrond met wat huisjes en misschien een kerk, een lantaarnpaal of 

boom op de voorgrond is voldoende om het beeld van een dorpsplein te suggereren.  



Piet Luister jij nog eens. 

 

Pedro Waarnaar? 

 

Piet Naar die band natuurlijk. 

 

Pedro (Pedro bukt zich en luistert) Ik hoor niks 

 

Piet Wacht even. (Piet tilt de achterkant van de fiets op en geeft een draai aan het 

wiel.) En nu dan? 

 

Pedro (Pedro luistert weer.) Nee, ik hoor nog steeds niks. Ho wacht eens…ja, ik hoor 

wat. Draai nog eens. 

 

Piet (Geeft de band een nieuwe draai.) Wat hoor je dan? 

 

Pedro ’t Lijkt wel of er iets in zit.. 

 

Piet  Of er iets in zit? 

 

Pedro  Ja, alsof er iets in die band zit. 

 

Piet Wat zit er dan in? 

 

Pedro  Ja, dat weet ik ook niet. Draai nog eens. (Piet geeft weer een draai aan de 

band.) Ik weet het. (Pedro staat triomfantelijk op.) 

 

Piet  Wat dan? 

 

Pedro  Dat geloof je niet… 

 

Piet  Zeg op, wat is het? 

 

Pedro Pepernoot  

 

Piet Wat pepernoot? 

 

Pedro Er zit een pepernoot in. 

 

Piet  (Verbaasd) Een pepernoot? 

 

Pedro  Ja, een pepernoot. 

 

Piet Hoe kan dat nou? Hoe komt die er nou in? 

 

Pedro  Dat weet ik niet, maar hij zit er wel in. 

 

Piet Alle pepernoten nog aan toe. Wat doen we nu? (Krabt zich op zijn hoofd.) 

 

Pedro (Kijkt naar Piet en krabt dan ook op zijn hoofd.) Wat doen we nu? 

 

Piet (Kijkt geërgerd) Dat zei ik al 



 

Pedro  Sorry  

 

 (Er komt een smid aanlopen. Donker schort voor, gereedschap in de hand, wat 

zwarte vegen in het gezicht.) 

 

Piet Meneer, kunt u ons even helpen? 

 

smid Zeg het eens, piet, wat is het probleem? 

 

Pedro  Nou we waren aan het fietsen om dit pakje weg te br…… 

 

Piet Wacht maar even…ik zal het wel vertellen. Kijk meneer, wij moeten van Sint 

een pakje wegbrengen naar Hoog-Soeren en dat ging goed totdat we hier 

vlakbij pech kregen. 

 

smid Wat is het probleem? 

 

Pedro Er zit een peper…. 

 

Piet (Duwt Pedro aan de kant.) Er zit een pepernoot in de achterband. 

 

smid Een pepernoot? 

 

Pedro Ja, een pepernoot. 

 

smid Laat me eens even kijken. Ik ben wel geen fietsenmaker, maar een goede smid 

is niet dom. (Kijkt naar de band, knijpt er in, draait er aan en begint te lachen. 

 

Piet Wat lacht u nou? 

 

smid Een pepernoot zei je toch? 

 

Piet  Ja, een pepernoot. 

 

smid Nou, ik denk dat je je vergist, Piet. 

 

Piet Hoezo? 

 

smid Er zit helemaal geen pepernoot in je achterband.  

 

Piet  Wat is er dan? 

 

smid De band is lek. 

 

Piet en Pedro Lek? 

 

smid Ja, je hebt gewoon een lekke achterband. Je bent waarschijnlijk in een spijker 

gereden of een stuk glas. 

 

Piet (Kijkt boos naar Pedro) Jij met pepernoot 

 



Pedro Maar het klonk echt of er een pepernoot in zat. 

 

Piet (Nog steeds boos) Hoe weet jij nou hoe dat klinkt? 

 

Pedro Ik…eh… nou..eh… 

 

smid Die zullen jullie moeten laten plakken voor je verder gaat, jongens. 

 

Piet Kunt u daarbij helpen? 

 

smid Dat had ik graag gedaan jongens, maar ik heb mijn bandenplakspullen aan 

mijn zoon gegeven. Mijn kleinzoontje heeft namelijk een driewieler gekregen 

en hoe die het voor elkaar krijgt weet ik niet, maar hij heeft bijna elke dag een 

lekke band. Ik moet eerdaags maar eens een nieuw doosje kopen. (bakker 

komt op) Maar misschien kan de bakker je helpen. (af)  

 

bakker Waarmee kan ik helpen? 

 

Pedro Nou we waren aan het fietsen om dit pakje weg te br…… 

 

Piet Piet, laat mij het maar vertellen, dan gaat het sneller. We hebben een lekke 

band, bakker en die moeten we plakken. 

 

bakker Een lekke band? Er zit toevallig geen pepernoot in, zoals in het liedje? (bakker 

schatert het uit) 

 

Piet (Kijkt boos naar Pedro) Nee, er zit geen pepernoot in. De smid zegt dat hij 

gewoon lek is. 

 

bakker Dan moet je hem plakken. 

 

Piet Dat weet ik, maar we hebben geen plakspullen. 

 

bakker En de smid ook niet? 

 

Pedro Nee, de smid heeft ze aan zijn zoon gegeven. 

 

bakker En nu dachten jullie: we vragen het aan de bakker… 

 

Piet en Pedro Ja  

 

bakker En jullie dachten: die heeft vast ook een fiets… 

 

Piet en Pedro Ja  

 

bakker En jullie dachten: dan heeft ie vast ook wel plakspullen… 

 

Piet en Pedro Ja  

 

bakker En jullie dachten: dan wil hij die vast wel aan ons uitlenen… 

 

Piet en Pedro Ja  



 

bakker Tja…..(kijkt de pieten lang aan) Maar ik heb geen fiets! 

 

Piet en Pedro Ooooooh  

 

bakker Vroeger wel, toen deed ik alles op de fiets, maar tegenwoordig bezorg ik al 

mijn brood met de auto. Dat gaat een stuk sneller. (kijkt om zich heen)Maar 

misschien kan de slager jullie helpen. Hij loopt daar, wacht, ik zal hem even 

roepen. (bakker af, zo kan de witte jas gewisseld worden) 

 

slager Ik hoorde van de bakker dat jullie een probleem hebben? 

 

Piet Inderdaad, slager, we hebben een lekke band.  

 

slager Tja, da’s mooi pech. Hoe komt dat? 

 

Pedro Nou we waren aan het fietsen om dit pakje weg te br…… 

 

Piet Wat zei ik nou net, ik doe het woord. We moeten van de Sint een pakje 

wegbrengen naar Hoog-Soeren, maar we hebben geen plakspullen bij ons om 

de band te plakken. 

 

slager Tja, da’s dan een probleem 

 

Pedro Misschien kunt u ons helpen? 

 

slager Tja, da’s vervelend. 

 

Piet Vervelend? 

 

slager Tja, vervelend voor jullie. 

 

Piet Ja, dat is vervelend voor ons, maar kunt u ons helpen? 

 

slager Tja, dat zeg ik, dat is vervelend. Ik zou echt niet weten of ik bandenplakspul 

heb. En tja, als ik het heb, dan weet ik niet waar. En als ik dat zou weten, dan 

weet ik niet of allemaal nog wel goed is. De lijm en zo. Dus, tja, da’s dan ook 

weer een probleem en heel vervelend. 

 

Pedro Tja, da’s vervelend. 

 

slager Tja, het zit niet altijd mee. Ik kan jullie dus niet helpen, maar misschien die 

kinderen wel. (Wijs in de richting van opkomende kinderen en gaat af.) 

 

kind 1 (Handen in de zak en doet stoer, net als de andere kinderen) Lekke band hè? 

 

kind 2 (loopt uitdagend om de fiets heen) Niet zo leuk. 

 

kind 3 Nee, da’s vette pech. (schopt tegen de band) 

 

kind 1 Hoe komt dat? 

 



kind 2  Toch geen pepernoot erin gehad? (Allen lachen) 

 

kind 3 Nee, een chocoladeletter 

 

kind 4 Nee drie! 

 

kind 3 Drie? 

 

kind 4 Ja, (langzaam uitspreken) de L, de E en de K! (Allen lachen) 

 

Pedro Nou we zijn aan het fietsen om dit pakje weg te br…… 

 

Piet (Kijkt Pedro aan) Piet!!! ((Kijkt de kinderen aan) We moeten naar Hoog-

Soeren. Maar we hebben een lekke band. Kunnen jullie ons helpen? 

 

kind 1 (Stoer) Of wij jullie kunnen helpen? Hé jongens, hij vraagt of we kunnen 

helpen. 

 

kind 2 Tuurlijk kunnen wij helpen. 

 

kind 3 Wij helpen altijd zwarte Pieten met lekke banden. 

 

kind 4  Ja, gisteren nog. Toen hebben we wel tien zwarte pieten met lekke banden 

geholpen, hè jongens.  

 

Alle kinderen Jaaaaa (en knikken er overdreven bij) 

 

Piet (Beetje onzeker) Oh, maar dat is fijn. Dan willen jullie ons zeker ook wel 

helpen. 

 

kind 2 Tuurlijk, maar vandaag helpen we zwarte pieten graag AAN lekke banden 

 

Pedro AAN lekke banden? 

 

kind 2 (Grinnikt en geeft kind 3 een duw in de richting van de fiets) Help ze even.. 

 

kind 3 (Draait het ventiel uit de voorband en geeft het aan Pedro.) Alsjeblieft, leuke 

surprise, hè? 

 

 (Alle kinderen lachen en gaan af) 

 

Piet Had je mond gehouden, sufferd. 

 

Pedro Hoezo? 

 

Piet Ja, nu hebben we twee lekke banden. 

 

Pedro Daar kan ik toch niks aan doen? 

 

dokter (Dokter komt op en kijkt naar de fiets) 

Volgens mijn waarneming hebben jullie twee lekke banden. 

 



Piet Ja, dat klopt. 

 

Pedro Nee, eentje is lek en de ander is leeg. 

 

Piet (Geërgerd) Dat is hetzelfde. 

 

Pedro Dacht het niet. De ene kun je zo weer oppompen, maar die andere zou dan 

meteen weer leeglopen. 

 

Piet Ja, zo kan die nou wel weer. 

 

dokter Ik ben wel geen fietsenmaker, maar volgens mij zit er geen lucht in die 

banden. Hebben jullie een pomp? 

 

Pedro Alleen zo’n kleine. Pakt de pomp van de fiets. 

 

dokter Probeer hem eens.. 

 

 (Pedro doet zijn pet af, zet de pomp op de voorband en begint te pompen. De 

lucht vliegt er meteen weer uit.) 

 

dokter Dat gaat niet goed. 

 

Piet Nee, dat gaat niet goed 

 

dokter Laat me eens luisteren (zet zijn stethoscoop op de band.) 

Adem eens in. 

 

Pedro (Verbaasd) Adem eens in? 

 

dokter  Adem eens diep in. 

 

Piet  Hij bedoelt dat je even moet pompen. 

 

Pedro Oh  

 

 (Pedro begint te pompen, terwijl dokter aandachtig luistert) 

 

dokter (Gaat rechtop staan) Stopt u maar 

 

Piet En dokter? 

 

dokter Ik heb een diagnose kunnen stellen. Het is gelukkig niks ernstigs.  

 

Piet Maar wat is er dan, dokter? 

 

dokter Het ventiel ontbreekt. 

 

Piet (Kijkt boos naar Pedro.) Het ventiel ontbreekt. Heb je dat er dan niet eerst 

opgezet, sukkel? 

 

Pedro  (Stamelt) Ik…eh….tja…dus 



(Draait het ventiel er snel op en begint weer te pompen. dokter luistert weer.) 

 

dokter Ja stopt u maar. (Hij haalt de stethoscoop uit zijn oren en gaat rechtop staan) 

Kleedt u zich maar aan. 

 

Pedro Kleedt u zich maar aan? (Pedro kijkt verbaasd naar zijn kleren. Dan ziet hij zijn 

pet en zet hem op en kijkt Piet triomfantelijk aan. 

Dokter onderzoekt de achterband.) 

 

dokter Dit is een ander verhaal. Deze jongen (wijzend op de band) heeft een ferme 

snijwond. Daar moet een pleister op. 

 

Pedro Een pleister? 

 

Piet  Hij bedoelt zo’n plakkertje met lijm, sukkel! 

 

Pedro Oh 

 

dokter Mooi, dan kunnen we nu verder naar de volgende patiënt. Eens even kijken, 

(mompelt wat in zichzelf) dat is dan een consult van 10 minuten, daar maken 

we een half uur van en een pleister en het gebruik van de stethoscoop, dat is 

dan samen… 

Betaalt u direct, of doet de verzekering dat? 

 

Piet Eh…….. 

 

Pedro Ik hoor het al, verzekeringswerk. U krijgt dan vanzelf bericht thuis. 

Goedemiddag. (dokter af) 

 

 

Einde zichtversie 


