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Storm in de tent 
Paulien en ik hebben een tent opgezet.
Maar eigenlijk is die niet stevig.
We hebben geen rekening gehouden met de wind.
Het zeil begint te klapperen.
Ik hoor het donderen en het gaat regenen.
We proberen de druppels te tellen.
Bij zeventig rennen we naar huis.

Zittend bij het raam, zien we dat de tent is ingestort.
Van papa krijgen we een wafel met poedersuiker.
‘Morgen bouwen we samen een nieuwe,’ zegt papa.

persoonlijk
aanhangwagen
kannetje
opstandig
gitaar

Paulien
kwispelen
vuilniszakken
onbewust
werkelijk

vrijwillig
donderen
gordijnen
rekening
zittend

wraak
inleiding
tekeer
regelen
tuinkabouter

theelichtje
ordenen
poedersuiker
omgekeerd
strompelen

regenen
Fenneke
stuiteren
zelfstandig
reisverhaal

vll_vv_zon_k10_bw.indd   18 31-10-2014   9:39:08



19

Zeeman Thijn

Zeeman Thijn is ver van huis.
Maar hier op zee voelt hij zich thuis.
Lopend op het dek geniet hij van de zeelucht.
Al dat water, liters en liters, is hem nooit te veel.

Thijn drinkt een kommetje thee.
Dan wrijft hij in zijn handen en kijkt omhoog.
Het zonnetje is weg en er is storm op komst.
Dat kan gevaarlijk zijn voor de bemanning.

Het begint al flink te waaien.
Zeewater komt op het dek terecht.
Niemand mag meer op het dek.
De wind gaat tekeer.

Maar Thijn is niet bang.
Hij gaat zingend naar de kajuit en pakt zijn gitaar.
Wiegend zingen de mannen een lied.
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Vul in.

Suus schept  op met een lepel.

De soep is flauw, Bart doet er  in.

Tante Linda reist met de  .

Ik  mijn jurk.

Wat hoort bij elkaar? Maak een keuze.

Ik moet me afdrogen,

Rond het middaguur

Ergens op zolder

Je moet het deeg kneden,

Uitslapen lukt niet,

De marmotten piepen,
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Wat past het best?

Het gras bewoog weer.
‘  doet de mol,’ zei pap. 
‘Hij is op jacht onder de grond.
Hij vangt pieren.
Boppa heeft mij ook  pieren te vangen.’

We klommen allebei in de boomhut.
 gingen we lekker zitten.

Pap at een broodje met ham.
Ik at een broodje met kaas.
De mussen  de kruimels uit onze hand.
En pap vertelde zijn verhaal.

1

1

2

2

Op plaats 1 past het best:

Op plaats 1 past het best:

Op plaats 2 past het best:

Op plaats 2 past het best:

Die

Dat

Het

Waar

Waarom

Daar

geweest

geleerd

geleend

pikten

hipten

likten
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15 16

Op de markt is het druk.

Snurk jij ook als je slaapt?

Ik val op de ijsbaan.

Jet werpt de speer ver weg.

Roel staat bij de bank.

Bij de heg staat een vrouw.
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Pap vangt pieren 

‘Het was een dag in mei,’ vertelde pap.
‘Net als nu.
Ik was zeven jaar.
Het gras was nat van de regen.
Dan kun je goed pieren vangen.
Pieren wonen in gangen onder de grond.
Als het regent, stromen hun gangen vol.’
‘Kruipen ze dan omhoog?’ vroeg ik.
‘Jij snapt het,’ zei pap.
‘Ze zitten dan dicht onder het gras.
Weet je hoe je ze vangt?
Met een schep of een riek.
Die steek je een stuk in de grond.
Dan ruk je de steel snel heen en weer.
Zo laat je de aarde trillen.’
‘Hee, net als de mol,’ zei ik.
‘Die laat de aarde ook trillen.’
‘Jij snapt het,’ zei pap weer.
‘Met de schep doe je een mol na.
Een pier denkt dat het een mol is.
En hij vlucht de grond uit.
Hebbes!’

‘Met de schep doe je een mol na.
Een pier denkt dat het een mol is.
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Dit weet ik nu van een pier.

Een pier heeft geen pootjes.
Toch kan hij wel kruipen.
Het is grappig om dat te zien.
Hij wordt om de beurt korter en langer!
Je kunt een pier ook horen kruipen.
Zet hem maar eens op een vel papier.
Hoor je het geschuifel?
Dat zijn heel kleine haartjes op zijn lijf.
Daarmee heeft de pier houvast.

 Pap haalde een foto uit zijn broekzak.

Hij zei: ‘Kijk, dit ben ik.     
Hier was ik pieren aan het vangen.’
‘Wat zat je haar stom,’ lachte ik.
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Noodweer! 

Het was gezellig met pap in de Dikke Boom.
Hij nam een hap van zijn broodje.
En hij vertelde verder:
‘Ik had al elf pieren in mijn pot.

Raken elf pieren niet in de knoop?

Maar toen werd het opeens donker.      
Dat was gek, want het was nog geen avond.
Ik keek naar de lucht.
Die was groen en paars en zwart!
De wolken waren vet en bol.
Het waaide opeens heel hard.
De takken van de Dikke Boom zwiepten.
Blaadjes vlogen in het rond.

Dit is een blad van de Dikke Boom. Onze Dikke Boom 
is een beuk. In de herfst vallen er nootjes af. Mm!
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En druppels regen.   
Eerst een paar dikke spatten.   
Ze kwamen neer met een harde tik.
Algauw goot het! 
In een paar tellen was ik drijfnat.
Dat vond ik niet erg.
Ik vond het zelfs wel leuk.
Het gras sopte.
Ik danste in een plas!
Met open mond dronk ik de regen.
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Opeens sloeg er iets tegen mijn hoofd.
“Au!” riep ik.
Ik keek rond om te zien wat het was.
Toen kreeg ik nog een tik.
En nog een!
Er klonk een luid gekletter.
Om mij heen dansten witte stenen.
Ze sloegen tegen mijn hoofd en de boom.
Ze sloegen tegen de hut en een hek.
Ze sloegen op de grond.
Die werd snel wit, alsof er sneeuw lag.
Maar het was geen sneeuw.
Het was hagel!

“Au, au!” riep ik, want het deed pijn.
De stenen van ijs waren groot.
Wel zo groot als knikkers!
Snel klom ik in de Dikke Boom.
Ik dook in onze hut om te schuilen.
Toen ik daar zat, hoorde ik gerommel.
Een felle flits, een harde knal!
Ik schrok me een hoedje: onweer!
Ik durfde niet meer weg uit de hut.’
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Boppa vertelde hoe hagel ontstaat.
Soms blaast de wind een wolk heel hoog.
Hoog in de lucht is het koud.
De regen bevriest in de wolk.
Hij valt op aarde als ijs: hagel!
Hoe hoger de wolk is, hoe groter de stenen.
Soms zijn ze zelfs zo groot als een ei!
En heel soms … zit er een kikker in!
De wind zoog hem op uit een moeras. 
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