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naar het bos

de klas van juf lien gaat naar het bos.
‘dat is heel leuk,’ zegt toon.
‘ik ren snel, dus ik win.’
‘dat moet ik nog zien,’ zegt soef.
‘ik ben ook snel hoor.’
‘en ik dan,’ zegt mees.
‘ik win.’
‘we zien wel wie wint,’ zegt juf lien.
ze maakt een lijn op de weg.
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‘voor de lijn gaan staan,’ zegt juf lien.
de klas gaat voor de lijn staan.
‘mees staat niet voor de lijn,’ zegt toon.
‘hij doet vals.’
‘jij ook, mees,’ zegt de juf.
‘jij moet ook voor de lijn gaan staan.’
mees doet wat juf lien zegt.
‘ik tel tot drie en dan fluit ik,’ zegt de juf.
‘één, twee, drie …’
juf lien fluit.
daar gaat mees.
hij loopt heel snel.
toon ook.
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toon rent tot bij mees.
dan komt soef en dan de rest van de klas.
maar wat doet mees?
hij loopt traag.
toon haalt hem in.
maar dan …
de voet van mees raakt de voet van toon.
mees valt.
toon ziet zijn kans.
hij loopt nu op kop.
mees staat snel op.
toon rent om een hoek.
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hij ziet mees niet meer.
dan ziet hij een weg.
mag hij die weg in?
nee, dat zou vals zijn.
hij kijkt om.
hij ziet mees nog niet.
soef komt ook nog niet om de hoek.
dan slaat hij snel af.
de weg in.
ook al mag dat niet.
hij kort een heel stuk af.
toon rent heel snel.
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hij hoopt dat mees het niet zag.
snel, denkt hij.
dan komt hij weer op de baan.
op dit stuk komt Mees ook.
en dan soef en de rest van de klas.
dus loopt toon traag.
dan weet mees niet dat hij vals doet.
hij kijkt om.
als hij mees weer ziet, rent hij weer snel.
hij rent en rent.
hij wint!
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boos

‘knap hoor,’ zegt juf lien.
‘wat was je snel,’ zegt soef.
mees kijkt sip.
hij zegt:
‘toen je om de hoek was,
zag ik je niet meer.
raar hoor.’
‘ik was heel snel,’ zegt toon.
‘het is niet leuk voor jou, maar ik win.’
mees is boos.
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‘je liegt,’ zegt mees.
‘juf lien zag zelf dat ik op kop liep.’
‘ik lieg niet.
je liep traag en sloom,’ zegt toon.
‘niet waar!’ roept mees.
hij loopt boos weg.
‘waar gaat dat heen?’ zegt juf lien.
‘naar de klas,’ zegt mees.
‘je was heel snel,’ zegt soef aan toon.
toon praat stil in het oor van soef.
‘kun je stil zijn?’ zegt hij.
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‘ik snap het niet,’ zegt soef.
‘zeg het niet door aan mees.
en ook niet aan juf lien.’
‘ik zal stil zijn,’ zegt soef.
‘zweer het!’ zegt mees.
‘ik zwijg,’ zegt soef.
‘ik zweer het.’
toon zegt haar hoe hij won.
‘maar dat is vals!’ zegt soef.
‘sst!’ zegt toon.
‘zorg dat mees het niet hoort.’



14

‘je doet vals,’ zegt soef stil.
‘dat is niet leuk voor mees.’
‘mees viel,’ zegt toon.
‘daar kon ik niets aan doen.’
‘dat is waar,’ zegt soef.
‘maar je kort de weg af.
dat mag niet.
dat is vals.’
‘dat weet ik.
maar sst!
je zegt niets aan mees of juf lien.’



15

de prijs

wat moet ik doen? denkt soef.
ik zwijg.
ik moet wel.
maar het is rot van toon.

ze zijn weer in de klas.
mees zit op zijn stoel.
hij is boos en mokt.
juf lien geeft een prijs aan toon.
‘toon was heel snel,’ zegt ze.
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de klas van juf lien gaat naar het bos.
wie wint een prijs?
soef, mees en toon zijn heel snel.
maar toon speelt vals en hij wint.
soef weet het en is boos op hem.
ze wil dat hij de prijs aan mees geeft …
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