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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? 

 

   

   

   

 Personage Geslacht Kenmerk Aard Kenmerk  

 Martin Sapo M Slim Held Hoed  

 Maarten Sopa M Dom Held Stropdas  

 Walter G. Soppe M Slim Schurk Groene regenjas  

 Soppe S. Soap M Dom Schurk Pet  

 Zepie Zeepsop V Slim Held Blauwe zonnebril  

 Bubbles Sapo V Dom Held Groene zonnebril  

 Soapie Zeep Zeep V Slim Schurk Zwarte zonnebril  

 Vrili Sopski V Dom Schurk Oranje zonnebril  
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• PJ Alleen, met map en attributen – onthutst, verbaasd, begint maar vast alsof woorden niets 
kosten 

• (de anderen zijn nog niet in zicht behalve Theo bij de bellenblazer) 

• PJ: “trots om bij u te introduceren, het ZEEPSOP team, applaus” (het team staat in een rij, buigt 
naar de deelnemers) 

• “en wie zijn de belangrijkste personages in deze 2183e aflevering van ZEEPSOP, de soap van 
de zeep? Schurken en helden, slim en iets minder slim, schoon gewassen en toe aan een grote 
wasbeurt: ZEEPSOP heeft het allemaal” 

• Personages worden per persoon met een korte intro voorgesteld door PJ 

• Martin Sapo, met hoed,  doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek 

• “Politie-inspecteur Martin Sapo. Aan zijn slimheid ligt het niet, toch lost de politie maar weinig 
zaken op in Zeepsop…” 

• Bubbles Sapo, met groene zonnebril,  doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek 

• “Bubbles houdt van haar zeep. Kom niet aan haar zeep, want dan vecht ze als een tijger. Maar 
verder is ze poeslief…” 

• Maarten Sopa met stropdas, doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek. 

• “Vertel het niet aan Maarten maar hij heeft het buskruit niet uitgevonden. Niet voor niets heeft 
hij wel eens het gevoel dat zijn kennissen misbruik van hem maken…” 

• Zepie Zeepsop, met blauwe zonnebril, doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek 

• “Wanneer Zepie even doortastend als slim zou zijn, dan was ZEEPSOP de helft minder 
interessant… Dat zei ze zelf tegen Bubbles toen ze weer eens twijfelde over haar vriend 
Maarten…” 

• Walter G. Soppe, met groene regenjas, doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek. 

• “Walter G. Soppe, de grootste boef van Zeepsop. Dat was het oordeel van de kijkers in de 
vorige ronde van de ZEEPSOPTrofee, waar de grootste held en de grootste schurk kon worden 
gekozen. Zal hij tot inkeer komen, of blijft hij zijn eigen onverbeterlijke zelf???” 

• Soapie Zeep Zeep, met zwarte zonnebril, doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek, 
doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek 

• “Waarom noemt iemand zichzelf Soapie Zeep Zeep? We weten het niet, sinds ze twee jaar 
geleden binnenviel was ze zichzelf en haar naam past goed bij haar. Glad als zeep blijft ze altijd 
overeind. Hoe ze dat doet doet er voor haar niet toe…” 

• Soppe S. Soap, met pet, doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek 

• “Soppe ziet kansen waar niemand die ziet. En waar ze vaak ook bij nader onderzoek echt niet 
aanwezig waren…” 

• Vrili Sopski, met oranje zonnebril, , doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek 

• “Dat Vrili op Walter G. Soppe valt is geen geheim. En dat hij daar niets voor voelt evenmin. 
Maar die liefde moet toch een keer ophouden? Voorlopig is er nog niets dat daar op wijst…” 

• “En dan is het nu tijd voor Zeepsop” , doet een stap naar voren,  buigt naar het publiek 

• De bellenblaasmachine wordt gestart, het team begint attributen uit te wisselen 

• Terwijl de bellen de lucht in vliegen deelt PJ de eerste opdracht uit aan de deelnemers. 
 

 

   

 


