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ZEEPSOP – De 16 scènes 
 

   

   

   

1 Het begint hier!  

 Op de Markt bij het gemeentehuis van Haaksbergen. Het bellenblaaskanon staat klaar. De 
hoopvolle soapies en would-be soapies eveneens. Maar waar zijn de echte personages. Waar 
is Zepie Zeepsop, waar is Walter G. Soppe? Waar zijn ze? 

 

   

2 Niemand heeft zulke zeep  

 “Bubbles”  Sapo praat over haar zeep met Vrili Sopski. Niemand heeft zulke goede zeep. Vrili Sopski 
kijkt veelbetekenend. Ze laat Bubbles rustig over zeep praten. 

 

   

3 Zeep in zijn mond  

 Walter G. Soppe wordt op straat gevonden met een stuk zeep in zijn mond. Het schuim staat op zijn 
lippen. Hij herinnert zich niet wat er aan voorafging. Gaat het om een mislukte afrekening in het 
criminele circuit? Wanneer politie-inspecteur Martin Sapo hem ondervraagt, zegt hij dat hij het gevoel 
heeft dat hij op een kruispunt staat… 

 

   

4 Mijn zeep  

 “Bubbles” Sapo geniet van haar zeep. Terwijl ze mijmert over haar vriend Maarten – ze vraagt zich af 
of ze wel met hem wil trouwen nu hij alleen nog tijd voor zijn werk lijkt te hebben – valt haar kostbare 
zeep in het water. Ze springt pardoes in het water. Mijn zeep, mijn ZEEP! 
Ze volgt het spoor  van de zeep, waar het haar ook heen leidt.  

 

   

5 Geen zeep, geen geheugen  

 Nadat de laatste zeepresten operatief uit zijn mond zijn verwijderd wordt Walter G. Soppe ontslagen 
uit het ziekenhuis. Zijn geheugen is hij nog steeds kwijt. Niet alleen is hij zijn geheugen kwijt maar hij 
wil zich ook niet meer wassen. Vrili Sopski ontfermt zich over hem. Heeft ze haar eigen plannen met 
de beruchte Walter G.? Zal het haar lukken hem in bedwang te houden 

 

   

6 Ze laat Zepie in de steek  

 Geheimzinnige lichten leiden “Bubbles” Sapo niet naar haar zeep. Zepie Zeepsop zegt tegen Bubbles 
dat ze Soppe S. Soap, een vriendelijke goedzak, met haar zeep heeft gezien. Bubbles barst in tranen uit. 
Ze is wanhopig. Plotseling ruikt ze zeep. Zal de geur van haar geliefde zeep haar op het juiste spoor 
zetten? Zonder om te kijken laat ze Zepie in de steek. 

 

   

7 Nee  

 Zepie Zeepsop heeft lang getwijfeld of ze wel met Maarten Sopa wil trouwen. Tijdens de 
huwelijksplechtigheid op het luxe schip “De zeep van 2007” hakt ze de knoop door. Nee, ze trouwt 
niet met hem. Ze herinnert zich de plechtigheid nog levendig. Maar nu is ze verliefd op Martin Sapo, 
vertelt ze aan Soapie Zeep Zeep terwijl ze de zeepaanbiedingen  bekijkt in de supermarkt. 

 

   

   

   

   



 
ZEEPSOP de Soap van de Zeep 

 

24 Uurs 2008 De 16 scenes 
 

   

   

8 Rijk met een winkel  

 Maarten Sopa wil een internetwinkel beginnen nu Zepie Zeepsop hem in de steek heeft gelaten. Hij 
heeft speciale soorten zeeppoeder ingekocht: met geur, zonder geur, grof & fijn, verschillende kleuren. 
Maarten denkt dat je met internetwinkels rijk wordt. Soppe S. Soap denkt dit ook en besluit hem te 
helpen. Ze ontdekken dat de zeep die Maarten eerder bij de groothandel gekocht hebben verwisseld is 
met andere, veel goedkopere zeep. Ze besluiten de onderste steen boven te halen 

 

   

9 Waarom wassen?  

 Walter G. Soppe ergert er zich aan dat Vrili Sopski wil dat hij zich wast. Ze praten over het nut van 
zeep. Hij zoekt naar een manier om aan haar te ontsnappen maar ze bindt hem vast in de badkamer. 

 

   

10 Verwisseld of gestolen  

 Politie-inspecteur Martin Sapo ondervraagt Maarten Sopa die eigenlijk aangifte kwam doen van 
oplichting omdat zijn zeep verwisseld of gestolen was. Martin vertrouwt het niet dat Soppe S. Soap 
zich er mee heeft bemoeid. Martin heeft eigenlijk geen idee waarom Soppe hem wil helpen bij zijn 
internetwinkel. 

 

   

11 Soapie slaat toe  

 Soapie Zeep Zeep belt Martin Sapo terwijl ze samen met Zepie Zeepsop in de supermarket staat. Ze 
maakt een afspraak met hem om samen iets te gaan eten. Zepie houdt zicht goed. Ze besluit om 
wasverzachter te kopen. 

 

   

12 Ontsnapt uit de badkamer  

 Walter G. Soppe is ontsnapt uit de badkamer. Hij gaat wraak nemen. Hij dwingt Vrili Sopski om 
waspoeder te inhaleren. Ze wordt gered doordat “Bubbles” Sapo onverwacht binnenkomt. Vrili moet 
a la minuut naar het ziekenhuis. 

 

   

13 Twee dagen niet gewassen  

 Bubbles Sapo praat met Soppe S. Soap over de toestand van Vrili Sopski. Vrili heeft toch zeep 
geinhaleerd die haar door Walter G. Soppe werd voorgehouden. Soppe ziet het somber in, zeker 
omdat Vrili zich al twee dagen niet gewassen had voordat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Nu 
is het misschien te laat… 

 

   

14 Zonder zijn shampo  

 Nadat ze koel afscheid heeft genomen van Soapie Zeep Zeep  belt Zepie Zeepsop Martin Sapo. Ze zegt 
dat ze niet zonder hem en zijn shampo kan leven. We horen niet wat hij zegt maar Soapie begint te 
huilen. Hoe moet het verder zonder zijn shampo, ze weet het niet. 

 

   

15 De jacht op Walter G.  

 Nadat ze koel afscheid heeft genomen van Soapie Zeep Zeep  belt Zepie Zeepsop Martin Sapo. Ze zegt 
dat ze niet zonder hem en zijn shampo kan leven. We horen niet wat hij zegt maar Soapie begint te 
huilen. Hoe moet het verder zonder zijn shampo, ze weet het niet. 
Maarten Sopa is weer vrijgelaten door de politie. Soppe S. Soap en Maarten overleggen hoe verder te 
gaan. Soppe S. verdenkt Walter G. Soppe ervan dat hij Maarten’s dure speciaalzeep heeft vervangen 
door ordinair waspoeder. Na enig overleg besluiten Maarten en Soppe op jacht te gaan naar Walter 
G… 
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16 In de volgende aflevering…  

  

  

 

Een goede soap eindigt met een cliff hanger – een spannende, niet opgeloste situatie die noopt om ook 
de volgende aflevering te zien. 
Daarna, terwijl de aftiteling loopt, volgen enkele opwindende scenes uit de volgende aflevering.  
Samen zorgen ze ervoor dat de kijker niet kan wachten tot de volgende keer. 
 

 

   

   

   

  

  

  

  

  

 

En de winnaar is… 
 

De door jullie gemaakte slotscene wordt beoordeeld door je collega-soapies. Alle 
scenes worden gepresenteerd in De Grote ZEEPSOPSLOTSHOW waarna de 
lijnen opengaan en er gesmsd kan worden!  
 

 

   

 

 

 


