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30

Jaan of Fred?
Maarten en Saar staan bij een hengst.
‘We noemen hem Jaan,’ zegt Saar.
De hengst draait met zijn hoofd.
Zijn oren gaan naar achter.
Hij begint te briesen.
Maarten schrikt.
‘Die hengst is boos!
Zou hij Jaan een saaie naam vinden?’
Saar aait de vacht van de hengst.
‘Goed,’ zegt zij, ‘dan heet je Fred.’
En ja, de oren van Fred gaan naar voren.

Maarten
maar
Saar
saai
saaie

Roel
roei
groei
groeien
groeten

Fred
Ed
eng
engst
hengst

Karel
Karen
sparen
spaar
spaarpot

sparen
jaren
jaar
Jaan
Jana   

spreken
spreek
spreeuw  
spreeuwen
geeuwen 
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Slapen in een tent!
Ik mag in een tentje slapen.
Samen met mijn broertje.
Voor mijn broertje is dat nieuw.
Hij lacht op zijn hardst, zo blij is hij.
‘Ik kan het langst wakker blijven!’ roept hij.
Maar hij begint al snel te geeuwen.

Als ik later lig te lezen, slaapt hij al een eeuw.
Maar dan zie ik iets door het tentdoek.
Zijn dat vossen of grazen hier schapen?
Door een kier kan ik gluren.
O, het is mam met een beker melk.

beven
scheurtje
kier
spellen
blozen

zeildoek
later
nieuwtje
duiken
luchtbel

stemmen
gespring
traan
spruit
grazen 

eenden
jojo
schreeuw
mouw
drop

bukken
wat
klinken
zuur
herfst

hoofdpijn
rauw
kieuw
armst
meeuwen
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De voetbal is van hem.
Van wie is de voetbal?

De warme jas is van haar.
Van wie is de jas?

Hun wip is pas geverfd.
Van wie is de wip?

De muis is haar huisdier.
Van wie is de muis?

Ze spelen in hun tuin.
Van wie is de tuin?

Zijn pet is pas nieuw.
Van wie is de pet?

Roos

Roos

Roos

Roos

Roos

Roos

Wim

Wim

Wim

Wim

Wim

Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Wat is goed?

Dit is Roos.

Dit is Wim.
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Herten bouwen nesten in bomen.

Een luipaard is een vissoort.

Spinnen eten vliegen op.

Op de stoeprand danst een visje.

Storm is harde wind.

Dat kan.

Dat kan.

Dat kan.

Dat kan.

Dat kan.

Dat kan niet.

Dat kan niet.

Dat kan niet.

Dat kan niet.

Dat kan niet.

Wat kan wel, wat kan niet?

Vul in.
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27 28

Jos heeft last van buikpijn.

Op de muur zit een spin.

Is Stan bang?

Is dit jouw muts?

Mijn broer zit op de slee.

Om het ijs is veel riet.
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28

de mannen

de bel gaat. 
rik hoort de voordeur.
er zijn heel veel mannen.
ze gaan met oma mee de trap op.
eerst de dokter, dan de sterke man met een pet.

daarna komt een man met een stok.
hij draagt ook een zak.
als ze de trap op zijn, ziet rik het goed.
er zit een haak aan de stok.
daarmee kun je de slang pakken.
‘ik heb ook een spuit bij me,’ zegt de man.
‘daar zit gif in.
voor als de slang bijt.
laat maar zien.
waar is dat beest?’
‘doe maar niet zo blij,’ zegt oma.
‘zo leuk is het niet.
mijn kleinzoon denkt dat het een brilslang is.’
‘kalm aan,’ zegt de man.
‘het komt goed.’
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dan sist de slang weer onder de deur door.
‘kijk,’ zegt rik.
‘ai,’ zegt de man.
‘mooi, mooi.’
‘wat gaat u doen?’ zegt rik.
‘om het hoekje kijken,’ zegt de man.
kalm doet hij de deur op een kier.
hij kan nu door de spleet naar binnen kijken.
opeens springt hij weg.
hij wordt rood.
‘oei oei, deze slang is heel boos,’ zegt hij. 
‘en het is écht een brilslang.
wat nu?’
rik trekt de deur dicht.
‘mijn broer,’ zegt hij.
‘wacht maar op mijn broer.
hij komt zo.
hij weet wat we moeten doen.’
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een noot voor de slang

de bel gaat weer.
het is piet.
‘opzij, opzij!’ roept hij.
hij rent de trap op.
hij heeft iets achter zijn rug.
‘wat heb je daar?’ vraagt de man.
piet zegt niks.
hij duwt de deur op een kier.
de kier is nu heel groot.
‘toe maar,’ zegt rik.
piet gaat staan.
rik gaat vlak naast hem staan.
piet doet zijn handen van zijn rug.
hij zet een trompet aan zijn mond.
‘speel maar een noot die heel hoog is,’ zegt rik zacht.
‘daar wordt de slang kalm van.’
piet kijkt naar de trompet.
zijn hoofd wordt bol.
hij blaast en blaast!
een zachte toon komt uit zijn trompet.
niemand zegt een woord.
piet houdt de noot lang aan.
de man kijkt omlaag naar de slang.
het lukt.
de slang wordt rustig.
zijn tong verdwijnt.
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heel zacht duwt de man de deur open.
piet stopt met de toon.
de slang is niet meer in het bed.
hij ligt op de vloer.
‘ga door,’ zegt rik.
‘niet stoppen.’
piet speelt gauw verder.
de slang komt omhoog.
zijn nek is niet meer dik.
hij is kalm.
het lijkt alsof hij een beetje danst.
zijn tong doet hij niet meer naar buiten.
de man loopt naar de slang.
stapje voor stapje.
piet speelt maar door.
het gaat heel goed.
de man kan naar de slang gaan.
hij pakt hem met de stok.
heel snel stopt hij hem in de zak.
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poe poe.
rik zucht.
en piet stopt met de trompet.
het is weer stil.
heel stil.
maar dan roept oma:
‘klappen!
voor piet met zijn trompet!
en voor rik die alles weet!
maar ik heb één vraag:
hoe komt die slang in mijn bed?
en van wie is dat beest?
rik, weet jij dat?’
dat weet zelfs rik niet. 
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