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Ruimtegriezels

Ruimtegriezels
Het nieuwe zweefvliegtuigje van Mattias suist1
als een roofvogel door de lucht.

‘Ben ik niet van plan’, verzekert Loes. ‘Ik ben
30 bovendien nog niet rijp genoeg. Haha!’

Het maakt een sierlijke boog en landt wat

Ze plukt voorzichtig het vliegtuigje tussen de

verderop in het weidegras.

takken vandaan.
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5 ‘Cool!’, vindt Broes.

Hij spurt door de weide en gooit het
vliegtuigje weer de lucht in.
Iets te hard.

‘Mooi uitzicht heb je hier’, glimlacht ze.
Ze katapulteert het vliegtuigje weer de lucht in.
35 Het speeltje schiet pijlsnel omhoog.

Het maakt een looping5 en landt voor Mattias’

Het speeltje boort zich hoog in de kruin van
10 de oude, knoestige knotwilg op de hoek van
3

de weide, net naast een oud eksternest.
‘Oeps!’, schrikt Broes.

voeten in het gras.
Loes klimt tot in de top van de oude boom.
‘Gelukkig heb jij geen hoogtevrees’, zegt
40 Mattias.

Mattias werpt zijn clubmakker een boze

‘Mijn tante heeft wel die fobie6’, antwoordt

blik toe.

Loes. ‘Ze beeft en bibbert als een espenblad,

15 ‘Ik hoop voor jou dat de vleugels niet stuk zijn.

Vooruit! Haal het er maar uit!’
Broes twijfelt.

als ze een ladder op moet.’
‘Nou, die zal dan ook wel geen astronaut
45 worden!’, meent Broes.

‘Wat? Durf je niet?’

Senne veert overeind.

‘Jawel, maar ik heb gisteren bij het

‘Nu je het zegt! Ik droomde vannacht dat ik in

20 pingpongen mijn pols verzwikt4 en …’

‘Geen probleem!’, roept Loes. ‘Ik pak het wel.’
Ze veert overeind en klautert lenig als een kat

een raket door de ruimte vloog!’
‘Tof!’, knikt Miete.
50 ‘Helemaal niet! Een echte nachtmerrie was

in de boom.

het! Ik deed het ei zo na7 in mijn

Miete en Senne liggen naast elkaar te

pyjamabroek!’

25 dagdromen in het hoge gras onder de wilg.

Lekker genietend van de vlinders in hun buik.
‘Val er niet uit, hé, Loes!’, roept Miete de
boomklimster toe.

‘Haha! Een astronaut in een pyjama!’,
gniffelt Broes.
55 ‘Ja, lach maar. Het was echt eng, hoor!’

‘Nachtmerries zijn altijd eng’, merkt Mattias op.

suizen: een blazend geluid maken, bijvoorbeeld zoals de wind in de bomen
sierlijk: mooi, elegant, met golvende lijnen
3
knoestig: knobbelig
4
verzwikken: verstuiken
5
de looping: acrobatische toer waarbij bijvoorbeeld een vliegtuig een volledige lus in de lucht maakt
1
2

29

‘Ja, en nachthengsten zijn nog veel erger’,

Senne veegt de smurrie van zijn voorhoofd.

grinnikt Broes.

Hij werpt Loes een dreigende blik toe.

Maar Senne lacht niet om het woordgrapje.
60 Hij staart met grote ogen voor zich uit.

90 ‘Met jou heb ik nog een eitje te pellen11 …’,

gromt hij.

‘Op een bepaald moment was ik helemaal
omsingeld door verschrikkelijke ruimtewezens.

(Marc de Bel)

Die griezels zagen er ongelooflijk
angstwekkend uit. Sommige van die lelijkerds
65 hadden wel zeven koppen. Andere hadden

dan weer tanden zo groot als een banaan en
vlijmscherpe klauwen. De grootste van die
gruwels boog zich opeens over mij heen.
De creep8 stonk vreselijk uit zijn bek.
70 Hij kwijlde groen slijm en …’

‘Pats!’
Een klodder geelgroen slijm spat open op
Sennes voorhoofd.
De stank is niet te harden9.
75 Miete wipt gillend overeind.

‘Hiiiii!’
Senne ziet op slag zo bleek als een bol
vanille-ijs.
Hij voelt ontzet aan de smurrie10 en kijkt
80 omhoog.

Loes houdt het niet langer.
‘Whoehaa!’, schatert ze. ‘Sorry, Senne, maar ik
kon het niet laten, toen ik dat oude ei in dit
eksternest zag liggen.’
85 Broes en Mattias gieren het uit.

‘Haha! Je had je gezicht moeten zien, Senne!’
Loes valt bijna uit de boom van het lachen.

6

de fobie: ergens verschrikkelijk bang van zijn
ei zo na: bijna
8
de creep: engerd, gluiperd
9
niet te harden: onverdraaglijk
10
de smurrie: vies slijm
11
met iemand nog een eitje te pellen hebben: kwaad zijn op iemand en die persoon op het matje roepen of
iets terugdoen
7
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