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1. Inhoudelijk 
 
1.1  Opbouw voorstelling  
 

A. Placeren 
B. Opening en introductie karakters 
C. Training 
D. Ontvoering 
E. Smeekbede Constance 
F. Gevecht 
G. Finale 
H. Ereronde 

 
 
 
 
 
 
 
1.2  Rolverdeling 21 / 22 april 2018 
 
Verteller     Bart van Gerwen 
 
Maincast 
Aramis  (Jezuiet)    Paskal Peemen 
Porthos  (Praatjesmaker)   Bas Boterbloem  
D’Artagnan  (Jongeling)    Chiel Christiaans 
Constance     Maddy Janssen 
Toernooileider     Dennis de Groot (dubbelrol acteur) 
Lumière  (Garde officier)   Dennis de Groot (dubbelrol acteur) 
 
Subcast 
Musketier Athos (te voet)   Elton-John de Jong   ass. Paskal 
Dorpeling 1. / rover    Jan van den Berg 
Hippisch / dorpeling 2. / rover  Sananda Dieleman    ass. Chiel 
Hippisch / dorpeling 3. / waard  Eline Dijkerman    ass. Bas 
Hippisch / knecht    Gemma van Veenendaal  
Hippisch / knecht    Anouk Janssen 
Roversbende     Ridders van Pendragon 
Garde soldaat 1.    Sananda Dieleman (dubbelrol figurant) 
Garde soldaat 2.     Eline Dijkerman (dubbelrol figurant) 
 
Audiotechnicus    Mathieu Vissers 
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1.3  Karakters  
 
Aramis 
Aramis verloor een goede vriend tijdens een bloederige 
veldslag en heeft zich daarom uit het militaire leven 
teruggetrokken. Hij heeft zich tot de Heer bekeerd en is 
priester geworden. Hij is een streber en wil in alles de 
beste zijn. Altijd rechtvaardig en is een ijdeltuit. Hij 
probeert eerst conflicten op te lossen door te praten, pakt 
zijn zwaard liever niet ten hand tenzij het niet anders kan.  
 
 
Porthos 
Porthos is een praatjesmaker. Een halfbloedje en is 
opgegroeid tussen bandieten. Door zijn jeugd weet hij als 
geen ander hoe zwaar het leven kan zijn. Hij houdt van 
vrouwen en laat zich graag door hen onderhouden. Dat 
levert hem geregeld problemen op. Net als de drank 
hoewel die alcohol hem helpt om het zware leven soms te 
vergeten. Hij heeft een goed hart maar is zeer 
zwaarmoedig. 

  
 
D’Artagnan 
D’Artagnan is de zoon van een gesneuvelde Musketier. 
Een onervaren, naïeve doch zeer enthousiaste jongeling. 
Hij wil de Musketiers graag herenigen omdat hij ontdekt 
heeft dat Kardinaal Richelieu een complot tegen zijn 
koning heeft opgezet met hulp uit Engeland. Hij gaat op 
zoek naar de oude vrienden van zijn vader en probeert hen 
te overtuigen door op hun rechtvaardigheidsgevoel in te 
spelen. 
 
 
Lumière 
Lumière is de officier uit de garde van Kardinaal Richelieu 
en de meest vieze en onbeschofte vlegel uit de weide 
omtrek. Hij probeert iedereen telkens tegen elkaar uit te 
spelen en rooft ondertussen menig kasteel en landhuis 
leeg. Een mannetje om voor op te passen.  
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Constance 
Constance is de vrouw van de herbergier waarbij D’Artagnan onderdak heeft gevonden. 
Ze is bovendien kamermeisje en vertrouwelinge van Koningin Anna van Oosterijk, de 
vrouw van Lodewijk XIII. Een mooie jonge vrouw met een geweldige stem. 
 
 
 
Garde Officier 
De Garde Officier is een gluiperig figuur. Hij is fel tegenstander van 
de Musketiers en grijpt elke kans aan om hen dwars te zitten. 
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1.3  Script 25 min. versie Elfia 2018  
PLACEREN 

AUDIO: 1. Placeermuziek 
 
[10min. voor aanvang show] Op het veld zijn dorpsbewoners bedrijvig aan het werk. Ze 
brabbelen Franse kreten en maken plezier met elkaar en het publiek. Er worden geintjes 
uitgehaald (placeeracts).  
In het midden van het trainingsveld staat een tafel met twee bankjes. Porthos komt half 
beschonken  aangelopen en neemt plaats aan tafel. Er wordt telkens bier bijgeschonken in zijn 
pul door de waard. De trainer die alles op een afstandje bekeek, krijgt ook zin in een drankje 
schuift aan. De twee hebben de grootste lol samen en worden steeds meer dronken.  
 

INTRODUCTIE 
Verteller:  ‘Wat fijn dat u allemaal bent gekomen. Mijn naam is Godfried Broes,  
   de huismeester van dit mooie kasteel. Namens Dirk van Zuylen van Harmelen  
   heet ik u van harte welkom op dit grootse festijn wat speciaal voor u is  
   georganiseerd. Vandaag enkele dagen geleden op 14 mei 1643 overleed Koning  
   Lodewijk de XIII, Koning van Frankrijk. Hij had zijn leven te danken aan de  
   bijzondere eregarde van het Franse hof: De Drie Musketiers.’ 
 
AUDIO: 2. Introductie Musketiers 
 
Verteller:  ‘Het was een rustige dag. Je weet wel zo’n dag als vele anderen. De  
   Dorpelingen leefden hun vredige bestaan en deed alledaagse dingen.  
   Het was niet voor niets dat zij hun werk zonder moeite konden  
   voortzetten. De speciale eregarde van de Koning, ‘De Musketiers’  
   hielden een oogje in het zeil en beschermden het volk tegen  
   roversbendes en ander tuig van buitenaf. Zes Maal per week  
   trainden zij op het grote trainingsveld op de kasteelweide. Drie  
   musketiers in het bijzonder: Aramis, Porthos en D’Artagnan. Oja en dan  
    had je ook nog Athos (EJ).  
 
Porthos en de trainer worden steeds luidruchtiger. 
   ‘Porthos het halfbloedje met een hart van goud groeide op tussen  
   bandieten en heeft zijn mondje altijd klaar. Door zijn moeilijke jeugd  
   weet hij als geen ander hoe zwaar het leven kan zijn. Hij houdt van  
    vrouwen en laat zich graag door hen onderhouden. Dat levert hem  
   geregeld problemen op. Net als zijn liefde voor drank.’ 
 
D’Artagnan komt het trainingsveld opgelopen. Constance zit op zijn paard en is helemaal in de 
wolken. De liefde is zichtbaar maar ze laat de Musketier niet teveel toe.  
Verteller:  ‘D’Artagnan is de zoon van een gesneuvelde Musketier. De jonge Musketier in  
   wording is nog onervaren en naïef maar wel enthousiast en vol lef. Hij wil de  
   Musketiers weer herenigen tot één team omdat hij heeft ontdekt dat Kardinaal   
   Richelieu met hulp uit Engeland een complot heeft opzet tegen de Koning. De  
   gevreesde Kardinaalsgarde werd bijgestaan door diverse roversbendes uit de  
   wijde omtrek.’ 
 
D’Artagnan begroet Porthos. Porthos flirt net iets teveel met zijn Constance waardoor hij uit zijn 
slof schiet. Er ontstaat een opstootje en de beschonken Porthos krijgt er flink van langs. De 
vredelievende Aramis komt te hulp gesneld om zijn kompanen uit elkaar te halen. Dat doet hij 
simpel.. hij frist Porthos op door hem een glas water in het gezicht te gooien. 
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Verteller:  ‘De meest vredelievende van het stel is Aramis. Hij verloor een goede  
   vriend tijdens een bloederig slagveld en heeft zich daarom uit het  
   militaire bestaan teruggetrokken. Hij heeft zich tot de heer bekeerd en is  
   priester geworden. Een streber die altijd de beste wil zijn maar ook  
   rechtvaardig en een echte ijdeltuit. 
  
De rust keert langzaam weder. Dan toch gaat Porthos weer te ver. 
Verteller : ‘Aramis probeert eerst conflicten op te lossen door te praten. Hij pakt zijn  
      degen liever niet ten hand tenzij het niet anders kan. Maar als men toch te ver  
      gaat dan lost hij het anders op.’ 
 
In volle galop komt Aramis terug gereden. Eén voor één pakt hij Porthos en Aramis aan en zet 
hij ze figuurlijk op hun plek. Er komt een dorpeling aangesneld met het paard van Porthos. 
Verteller : ‘Aramis laat zich niet zo snel gek laat maken. Ook nu niet.  
   Hij is klaar met al het gedoe. Het is tijd voor DE TRAINING! 
 
Op dat moment pakt hij de trainer bij zijn kraag en sleept hem een groot stuk over het 
trainingsveld. Die weet op zijn beurt niet waar hij het moet zoeken en klimt op de tafel. *Fieuwt* 
blaast op zijn fluitje en start de training! Athos brengt het paard van Porthos. 
 
AUDIO: X.  

DE TRAINING 
Verteller : ‘Tijdens de training worden alle skills getraind die je nodig hebt in  
   gevaarlijke situaties. De trainer bedenkt elke maand nieuwe onderdelen  
   om de Musketiers scherp te houden. En ja dat is soms nog best wel  
   lastig. Deze maand heeft hij een aantal onderdelen bedacht om de  
   Musketiers in conditie te krijgen... Ze starten met bordjes stoten en  
   vervolgen met het speerwerpen, het ringenbord en als laatste het ring en  
   appel rijden.  
 
De trainer neemt de lead over van de verteller tijdens de training. De dorpelingen/knechten 
versterken de reacties om spanning op te bouwen en de Musketiers te 
coachen/enthousiasmeren tijdens de training. Hierin nemen ze het publiek mee op hun hand.  
 

Volgorde + karakter/reacties: 
Aramis   Jahoor | Stijlvol 
Porthos   Wow | Die is stoer 
D’Artagnan  Haha | Broekie 
 
De Musketiers spreken onderling af hoe er wordt gereden en zorg voor tempo en spektakel. De 
trainer heeft de leiding in de training en haalt grapjes uit waar mogelijk. Het is belangrijk dat het 
dorpelingen twee stappen vooruit denkt zodat de vaart er niet uit gaat. Na elk onderdeel wordt 
alles opgeruimd waar mogelijk is. 
 
1. RING & APPEL RIJDEN 
De Musketiers krijgen indien nodig een sabel aangeboden door een knecht. Ze rijden langs de 
appels om deze te klieven en daarna door om de ringen te steken. 2 Knechten plaatsen telkens 
nieuwe appels en de andere 2 knechten plaatsen een ring terug en houden er beide één vast. 
 
2. SPEERWERPEN 
In de grond staan speren. De Musketiers rijden hier langs, trekken een speer uit de grond en 
rijden op het bord af. Heenweg: lage bord | terugweg: hoge bord. De knechten halen telkens de 
speren op en plaatsen deze terug in de grond.  
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3. RINGENBORD 
Het ringenbord wordt in brand gestoken (begin onderdeel 2.). Eén knecht zwengelt het bord 
steeds aan (let op veiligheid) en de Musketiers proberen op hun snelst en slimst de meeste 
ringen te bemachtigen. Geen volgorde – spelonderdeel speels door elkaar heen. 
De trainer kondigt het volgende onderdeel aan en verdwijnt daarna stiekem backstage.    
 
4. APPELCAROUSSEL 
De Musketiers rijden 2 voltes en slaan daarna de appels ‘Een voor allen, allen voor een’ van de 
staken.   
 
AUDIO: GIL.  

DE ONTVOERING 
Op band horen we een gil: *Aaaaah* (cue gil stand-in direct na tweede ronde appels). De 
activiteiten op het trainingsveld verstillen en de verteller neemt de aandacht met de focus op de 
zakdoek. 
 
Verteller : ‘De roversbende had inmiddels ook Kasteel de Haar bereikt. Tijdens  
   de training van de Musketiers vielen zij via de achterkant het kasteel  
   binnen. Zilverwerk en munten werden buitgemaakt. Je zou zeggen dat de  
   roversbende bestond uit arme dieven uit het slechte milieu... maar niets  
   was minder waar. De manschappen van de Kardinaalsgarde  
   probeerden meer dan eens rijkdommen te bemachtigen die niet aan hen  
   toebehoorden. Zij betaalden rovers een handje vol duiten om het vuile  
   werk op te knappen en gingen er daarna zelf vandoor met de diverse  
   gestolen rijkdommen. Ook de mooie Constance werd buit gemaakt door  
   deze manschappen.’ 
 
‘Eén voor allen, allen voor één!’  De Musketiers rijden naast elkaar de piste uit richting het 
kasteel om Constance te bevrijden. Ze slaan voor het verlaten nog een appel doormidden.  
Snelle kledingwissel à kostuum Musketiersgarde. De knechten rennen paniekerig rond en 
ruimen al het materiaal wat in de weg staat op. Twee knechten gaan snel backstage af voor een 
snelle kledingwissel à Roversbende. Alles wordt klaargezet voor het eindgevecht: 
Ballonnen/tonnen voor het vuur. 
De roversbende komt luidruchtig de piste binnen gelopen richting het tafel. Ze laten hun buit 
aan het publiek zien en hebben Constance inderdaad ontvoerd en meegenomen. De grote kooi 
wordt de piste binnengereden. De Garde Officier bij en sluit Constance op in de kooi. Zichtbaar 
doet hij de kooi goed op slot en steekt de sleutel in de lucht naar het publiek.  
 
AUDIO: X. Hier ver vandaan 
 
Constance zingt wanhopig een lied:  
‘Waarom ben ik hier nu beland | Ik werk mijzelf steeds weer in de nesten | Werd ik nu maar gered door jou 
| Jij de held uit mijn mooiste droom 
O lieve D’Artagnan | Je bent toch echt de man van mijn dromen | Konden wij nu maar samen zijn | Want 
dan weet ik het komt weer goed 
 
Waarom ben ik hier gevangen | Doe ik dan alles fout | Ik wil ver weg van deze plaats 
 
Wetend dat jij niet ver weg bent | Hoop ik dat jij mij straks vindt 
*** Instrumentaal *** 
Misschien ben ik te naïef | Om te denken dat het wel goed komt | En eindig ik hier vandaag | Terwijl 
niemand mij heeft gemist 
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Waarom ben ik hier gevangen | Doe ik dan alles fout | Ik wil ver weg van deze plaats | Met jou mee naar 
hier ver vandaan 
Lieve D’Artagnan | Haal mij hier toch uit | En neem mij met je mee | Naar een plaats waar wij samen zijn 
Neem mij met je mee | Voor altijd’ 
 
AUDIO: X.  
 
Op de laatste zin komen de Musketiers in kostuum aangereden. Aramis en Porthos rijden met 
een brandende fakkel de piste binnen en slaan (buitenkant) op de heenweg een gasballon stuk 
waardoor er een steekvlam ontstaat om de aandacht te trekken van de bende. Zij schrikken en 
anticiperen op de onverwachte komst van de Musketiers. Snel plaatsen de knechten twee 
nieuwe ballonnen en vluchten weg. Op de terugweg slaan Aramis en Porthos weer de ballonen 
stuk waardoor er een steekvlam ontstaat en verlaten de piste. De Garde Officier vlucht naar de 
tafel vanwaar hij zijn manschappen toeschreeuwt om te vechten. 
 
D’Artagnan en Porthos komen terug en slaan met hun sabel op de schilden van rovers die 
gespiegeld staat opgesteld bij de tonnen. Door de klap vliegen de rovers naar achteren en 
klimmen snel op de tonnen om de Musketiers te slim af te zijn. De Musketiers rijden terug en 
slaan onder de benen door van de rovers. 
Intussen hebben de knechten zich gegroepeerd en trekken ten strijde tegen de roversbende. Er 
ontstaan diverse grondgevechten over het gehele trainingsveld (afgesproken plekken). 
Aramis en Porthos komen terug en drijven samen de roversbende bijeen versterkt door de 
knechten.  
Aramis kijkt toe vanaf zijn paard en wordt eraf geduwd door de Garde Officier die er met zijn 
paard vandoor gaat. 
 
D’Artagnan galoppeert de piste binnen en valt te paard de Garde Officier aan met grote slagen. 
Zichtbaar is dat de Garde Officier de meest getrainde van het stel is en laat zich niet zomaar 
overmeesteren. D’Artagnan wordt woest en springt van zijn paard [knecht standby] en gaat het 
gevecht met hem aan op en rondom de tafel. Ze verplaatsen zich de andere kant van de kooi. 
Ook hier wordt flink gevochten waarna de Garde Officier uiteindelijk naar de grond wordt 
gewerkt. D’Artagnan rukt groots de sleutel van de nek en laat de Garde Officier bewusteloos 
achter.  
 
D’Artagnan begeeft zich naar de kooi waar hij Constance bevrijdt. Ze vliegt hem in de armen en 
zoent hem op zijn mond.  
 
AUDIO: X. 
  
De Garde Officier wordt bij de bende neergelegd en bewaakt door twee knechten. De andere 
twee knechten gaan klaar staan voor de ereronde en enthousiasmeren het publiek. De Garde 
Officier wordt over het veld gesleept met een touw. 
Verteller : ‘Ook nu weer waren de Musketiers het boeventuig te slim af. Ze hadden  
   weer 1-0 voorsprong op de eregarde van de Kardinaal en zorgden  
   ervoor dat de rust weer weder kon keren.’  
 
AUDIO: X. 
De Musketiers rijden gezamenlijk hun ereronde. Constance kijkt toe vanaf de tafel en wuift de 
mannen toe. Ze rijden hun laatste ronde en verlaten de piste. De roversbende wordt afgevoerd 
door de dorpelingen de piste uit. Constance zucht diep van verlichting.  
- Kleine stilte -  
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Verteller  : ‘En u vraagt zich af hoe het Constance vergaat? Laat dat maar aan  
   D’Artagnan over.’ 
 
 D’Artagnan komt aangesneld en springt van zijn paard. Hij helpt Constance op zijn paard, geeft 
haar een handkus en neemt haar mee naar het kasteel.  
- Wachten totdat het koppel de piste uit is - 
Verteller : ‘Dames en heren. Dit was een dag uit het leven van de Drie Musketiers.  
   Ik hoop dat u net zo heeft genoten als de heer Hoen iedere keer weer  
   doet als hij één van zijn favoriete theaterstukken bekijkt. Ik beloof u dat  
   de Musketiers een oogje in het zeil blijven houden zodat u niets hoeft te  
   vrezen. Geniet van uw dag!’ 
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2.  Productioneel 

 
2.1  Decor- en rekwisietenlijst  
 
- 1x Grote kooi     - 1x Vuurkoffer + ballonnen 
- 2x Houten tonnen     - 1x Gasfles 
- 2x Houten bankjes     - 1x Blusdeken 
- 1x Houten tafel     - 1x Bak zand 
- 1x Ringenbord + ringen    - 4x Fakkels 
- 1x Vuurconsole     - 1x Jerrycan petroleum  
- 2x Speerwerpdoel + statief     - 1x Scheidsrechtersvlag + fluitje 
- 6x Speren       
- 50x Appel       - 3x Drinkbeker 
- 2x Tent      - Zilverwerk roversbende 
- 1x Poepschep + kar    - Degens 
        - Piste (40 x 25m) materialen + safety ring 
 
 
2.2  Kostuumlijst 
 
- 3x Musketier compleet incl. hoeden etc. - Roversbende (i.o.) 
- 1x Constance      - 6x Dorpelingen  
- 1x Verteller (i.o.)     - 3x Gardesoldaat 
- 1x Toernooileider 
- 1x Garde officier 
 
Reserver/spare: 

- Musketierskostuums 
- Gardekostuums 
- Basis outfits 
- Veren / hoeden 
 

 
2.3  Notes  
 
- Alleen materiaalwagens kunnen het terrein betreden. Alle personenauto’s worden 
geparkeerd op het parkeerterrein. 
- Mocht je gebruik willen maken van stroom dan dien je zelf voldoende verlengkabels 
mee te nemen (ten minste 25m). 
- Overnachten parkeerplaats niet mogelijk, op het Story Field hebben wij een speciale 
plek toegewezen gekregen. 
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2.4  Plattegrond Elfia  
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3. Hippisch 

3.1 Plattegrond piste  
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Bijlage 
 
A.Songtekst ‘Hier Ver Vandaan’  
(Gabriella’s Song) 
 
Waarom ben ik hier nu beland 
Ik werk mijzelf steeds weer in de nesten 
Werd ik nu maar gered door jou 
Jij de held uit mijn mooiste droom 
 
O lieve D’Artagnan 
Je bent toch echt de man van mijn dromen 
Konden wij nu maar samen zijn 
Want dan weet ik het komt weer goed 
 
Waarom ben ik hier gevangen 
Doe ik dan alles fout 
Ik wil ver weg van deze plaats 
 
Wetend dat jij niet ver weg bent 
Hoop ik dat jij mij straks vindt 
 
*** Instrumentaal *** 
 
Misschien ben ik te naïef 
Om te denken dat het wel goed komt 
En eindig ik hier vandaag 
Terwijl niemand mij heeft gemist 
 
Waarom ben ik hier gevangen 
Doe ik dan alles fout 
Ik wil ver weg van deze plaats 
Met jou mee naar hier ver vandaan 
 
Lieve D’Artagnan 
Haal mij hier toch uit 
En neem mij met je mee 
Naar een plaats waar wij samen zijn 
 
Neem mij met je mee 
Voor altijd 
 


