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voor het raam 

het is mooi weer. 
fik zit voor het raam. 
fik is een hond. 
hij is heel lief. 
hij bijt nooit. 
maar hij blaft vaak. 
er zit een vlieg op de ruit. 
fik blaft. 
hij hapt naar de vlieg. 
hij slaat met zijn poot. 
fik speelt zo graag. 
maar dat kan nu niet. 

roei en trix zijn naar 
school. 
de baas is naar zijn 
werk. 
en de vrouw maakt de 
gang schoon. 
ze heeft nu geen tijd 
voor fik. 
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ze dweilt de vloer. 
fik kijkt om de deur. 
hij zet een poot in de gang. 
de vrouw bromt. 
ga uit de weg, fik! 
ik dweil je mee, hoor! 
ik heb haast. 
pa komt straks thuis. 
en roei en trix. 
gauw, uit de weg! 

fik blaft. 
waf! waf! 
hij springt om de vrouw heen. 
hij hapt naar de dweil. 
fik speelt toch zo graag! 
niet doen, fik, zegt de vrouw. 
ze lacht er bij. 
ze houdt veel van fik. 
maar ze heeft nu haast. 
heel veel haast!!!! 

de vrouw heeft baast 

ping! daar slaat de klok. 
de vrouw schrikt er van. 
ze roept: is het al zo laat! 
wat erg! 
de soep is nog niet klaar. 
ga je mee, fik? 
loop maar langs de kant. 
daar is het niet nat. 
straks doe ik de rest. 
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wat een schrik! 

de vrouw proeft van de soep. 
er zit geen zout in. 
wat is die soep flauw! 
de vrouw pakt de pot met zout. 
o, fik, wat erg! roept ze. 
de pot is leeg. 
wat nu? 
het is al zo laat. 
pa komt zo thuis. 
en roei. 
en trix. 
o, kijk, kijk! 
de vrouw lacht weer. 
ze aait de kop van fik. 
ze zegt: jij bent er ook nog. 
wacht eens! 

de vrouw gaat naar de kast. 
ze wipt een mand van de haak. 
ze pakt ook een zak. 
wat vreemd! 
die zak is leeg. 
fik kijkt naar de vrouw. 
de vrouw zwaait met de zak. 
ze lacht. 
wacht maar, fik! 
ik weet wel dat jij knap bent. 
dan schrijft de vrouw wat op de zak. 
zie zo, dat is klaar. 
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wie is dat ? 

kom eens hier, fik. 
kijk, ik leg de zak in de mand. 
weet je wat er op staat? 
een zak zout! 
je weet de weg wel. 
ga maar. 
je bent knap, hoor! 
daar gaat fik. 
de mand hangt in zijn bek. 
dat doet geen pijn, hoor! 
fik is sterk. 
hij holt aan één stuk door. 
hij kijkt niet naar links. 
hij kijkt niet naar rechts. 
dat is wel dom! 
op de hoek is een zaak. 
daar moet fik zijn. 
de deur staat op een kier. 
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dag, fik, zegt de baas van de zaak. 
ha, die fik! zegt nog een stem. 
fik draait zich om. 
daar staat ruud. 
fik kent ruud wel. 
ruud woont vlak naast fik. 
ruud hoeft niet naar school. 
hij was ziek. 
hij had pijn in zijn keel. 
ruud vraagt: moet jij hier ook zijn? 
hij geeft fik een aai. 
zo lief vindt hij fik. 



zout of zoet 

ruud is het eerst aan de beurt. 
hij is gauw klaar. 
hij krijgt een zak. 
de baas zegt: dag, ruud! 
maar ruud gaat niet weg. 
hij wacht op fik. 
nu is fik aan de beurt. 
de baas pakt de zak uit de mand. 
hij leest wat er op staat. 
dan neemt hij een zak zout van 
de plank. 
zout voor de soep. 
de baas legt de zak in de mand. 
hij lacht en zegt: 
jij lust wel wat, hè fik? 

de baas heeft koek in zijn hand. 
hoe moet dat nu? 
bom! daar staat de mand. 
fik blaft. waf! waf! 
ik lust wel koek. 
de baas mikt; zo in zijn bek. 
dat is knap, hoor! 
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mag bet, fik ? 

ruud krijgt ook wat. 
hij zegt: dank u wel. 
fik blaft nog eens. 
waf! waf! 
hij neemt de mand in zijn bek. 
dan stapt hij de deur uit. 
daar komt ruud aan. 
hij vraagt: mag mijn zak ook 
in de mand? 
jij bent zo sterk! 



zeg, jouw zak lijkt op 
mijn zak. 
ik weet best wat er in jouw zak zit! 
die ruud 
hij praat en praat maar. 
zijn keel doet vast geen pijn meer. 
en fik? 
wat doet fik? 
hij rent weg. 
zo hard hij kan. 
ruud roept hem na. 
kom nou, fik! geef mijn zak hier! 
maar fik holt door. 

dan gaat ruud ook op een draf. 
hij hijgt er van. 
kijk, daar is fiks huis al. 
fik rent de tuin in. 
ruud roept weer: mijn zak, fik! 
maar fik holt om het huis heen. 
ruud holt hem na. 
nu is hij bij fik. 
hij pakt vlug een zak uit 
de mand. 
is dat zijn zak? 
ruud denkt van wel. 
nu is er nog maar één zak in 
de mand. 



de soep is klaar 

•y  
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fik gaat het huis in. 
de vrouw wacht op 
hem. 
ze is zo blij! 
ze geeft hem een aai. 
jij bent braaf, hoor! 
geef de mand maar 
hier. 
ik heb wat voor jou. 
waf! waf! blaft fik. 
hij krijgt weer koek. 
dat smaakt best. 
fik wipt op een stoel. 
de vrouw haalt de zak 
uit de mand. 
ze kijkt ook op de 
klok. 
het kan nog net. 
ze schudt wat uit de 
zak in de pan. 
de soep is klaar. 
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dat u sneu 

fik zit weer voor het raam. 
kijk, daar komt roei aan op 
de fiets. 
trix zit op de fiets bij pa. 
pa stapt van de fiets af. 
hij zet trix op de grond. 
roef zet zijn fiets in de schuur. 
dag, vrouw! daar zijn we weer, 
zegt pa. 
kom gauw, roei en trix. ik heb 
trek. 
roept de baas fik niet? 
nee, fik eet nog niet. 
fik krijgt straks wat. 
maar geen soep. 
soep is niet goed voor fik. 
dat is sneu! 
fik heeft juist veel zin in soep. 
hij kruipt dicht bij de vrouw. 
fik legt zijn kop op haar schoot. 
o, wat ruikt die soep fijn! 
straks krijg jij wat, fik, 
zegt de vrouw. 
ga nu wat op zij. ik heb ook trek. 
moe schept een bord vol met soep. 
en nog een bord. 
en nog een bord. 
en nog een bord. 
de vrouw neemt het eerst 
een hap. 
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maar dan eet ze niet meer. 
ze kijkt schuin naar pa. 
haar hoofd wordt zo rood. 
dat is van de schrik. 
wat is er toch aan de hand? 
de vrouw doet zo raar! 
pa neemt ook een hap. 
dan eet hij ook niet meer. 
hij kijkt zo vreemd. 
en roei . . .? 
en trix ...? 
wat doen die twee? 
niet één eet er van de soep. 
moe wijst naar fik. 
het is net of ze boos is. 
pa kijkt ook al naar fik. 

trix zegt: bah. wat vies! 
roei gaat naar de kraan. 
hij spoelt zijn mond 
schoon. 
en fik? 
fik sluipt weg. 
wat doen ze toch raar! 
er is iets met de soep. 
is dat zijn schuld? 
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in de zon 

nu is het stil in huis. 
pa is naar zijn werk. 
roei en trix zijn naar 
school. 
de vrouw wast de vaat. 
fik zit in de tuin. 
in de zon. 
dan piept de deur. 
de vrouw komt er aan. 
ze hangt wat aan de lijn. 
in het huis van ruud gaat ook een deur. 
ruuds moe kijkt door de heg. 
de vrouw praat met de moe van ruud. 
ze zegt: de soep was zo vies! 
de soep was zoet! 
en ruuds moe zegt: 
het was zo naar! 
er zat zout in de vla! 
ik weet wel hoe het komt .. . 
het is de schuld van ruud. 
hij liep met fik mee. 
hij nam de zak met zout uit de mand. 
wat dom, hè? 
nu lacht de vrouw weer. 
ze roept fik. 
kom eens bij me! 
ze aait zijn kop. 
ze zegt: jij bent lief, hoor. 
het was jouw schuld niet. 
je bent mijn fik! 
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op stap 

de vrouw is weer in huis. 
de moe van ruud is ook in huis. 
fik zit in de tuin. 
de zon schijnt. 
fik krijgt slaap. 
wat is dat? 
piept daar een deur? 
fik schrikt er van. 
wie kan er zijn? 
o, kijk, daar is ruud. 
hij heeft iets in zijn hand. 
ruud komt naar fik toe. 
hij aait de kop van fik. 
ik heb wat voor jou, fik. kijk eens! 
een stuk worst! 
lust je dat? 
hap, doet fik. weg is de worst. 
fik likt zijn bek af. 
fijn was dat! 
ik was heel dom straks, zegt ruud. 
ik nam jouw zak uit de mand. 
pa was zo boos! 
hij was erg moe. 
dan brom je gauw, zei moe. 
moe vond me ook dom. 
wat zei jouw vrouw? 
is ze erg boos, fik? 
wat zal ik nu doen? 
ik mag niet naar school. 
ik hoest nog. 



de bal is zoek. 
en mijn trein is stuk. 
pa is boos. 
moe vindt mij dom. 
ik wil niet in huis. 
ik weet wat. 
ga je mee op stap? 
ruud praat en praat maar. 
fik blaft. 
hij is blij. 
het was zo naar met die soep. 
roei en trix zijn naar school. 

nu is ruud zijn vriend. 
kom, zegt ruud. 
ruud kijkt om. 
staat moe voor het raam? 
of de vrouw van fik? 
nee hoor, er is geen mens. 
daar gaan ze. 
fik en ruud. 
waar gaan ze heen? 
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naar het meer 

ruud heeft een plan. 
de zon schijnt zo fijn. 
we gaan naar het meer, fik. 
daar ligt de boot. 
die boot is van mijn pa. 
ik zwem als een rat, zegt moe. 
jij zwemt ook goed, hè fik? 
dan mag je in de boot. 
het meer is niet ver. 

pfff! wat is het warm! 
rund doet zijn das af. 
oei, wat is het heet! 
ruud trekt ook zijn jas uit. 
dat moest moe eens zien ... 
ruud gaat op een draf. 
fik holt hem na. 
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ruud is niet bang 

daar is het meer, fik, roept ruud. 
ik zie de boot al! 
de boot ligt vast. 
met een touw aan de paal. 
het is hier zo stil. 
spring in de boot, fik! roefft ruud. 
fik blijft staan. 
durf je niet? 
kijk, ik doe het voor. 
ruud springt - boem - in de boot. 
de boot gaat heen en weer. 
maar ruud is niet bang. 
hij gooit zijn jas neer. 
op de bank. 

de jas glijdt van de bank. 
ruud merkt het niet. 
hij roept fik. 
kom dan! kom dan! 
fik neemt een sprong. 
plof, daar is hij. 
ruud springt weer op de kant. 
hij maakt het touw los. 
vlug! vlug! weer in de boot. 
het lukt! 
ja heus, het lukt! 
maar o, wat naar! 
er is niet één spaan. 
pa nam ze mee naar huis. 
wat nu? 
ruud kijkt goed rond. 

21 



kijk, daar op het land! 
is dat een stok? 
ruud springt weer op 
de kant. 
ruud springt weer in de boot. 
hè, hè! puf! puf! hij heeft 
de stok. 
wat nu? 

wat ir het warm ! 

ruud is slim. 
hij prikt de stok in het gras. 
hij duwt en duwt. 
kijk, kijk, de boot vaart! 
hij gaat wel heen en weer. 
maar dat is leuk. 
nu plonst de stok in het meer. 
en nog een keer. 
en nog een keer. 

ruud krijgt er een kleur van. 
oei! wat is het warm. 
ruud denkt niet meer aan zijn jas. 
hij heeft het zo druk! 
het gaat zo fijn! 
ruud denkt niet meer aan zijn moe. 
hij denkt niet aan fiks vrouw. 
ruud vaart. 
en fik vaart mee. 

22 



plons! plons! 

fik heeft geen zin meer. 
hij jankt zacht. 
hij zit niet stil meer. 
dan denkt ruud aan huis. 
zou pa nog boos zijn? 
fik jankt weer. 
we gaan naar huis, zegt ruud. 
ik keer de boot. 
het gaat goed. 
de stok plonst in het meer. 
een keer, twee keer, drie keer, 
vier keer. 
daar is de kant. 
plons doet de stok. 
fik jankt niet meer. 
hij kijkt naar ruud. 



die doet zijn best. 
ruud springt op de kant. 
met het touw in zijn hand. 
hij trekt aan het touw. 
kom, fik! 
fik neemt een sprong. 
daar staat hij op de kant. 
hè! hè! ruud zucht er van. 
hij slaat het touw om de paal. 
een knoop er op. klaar! 

waar was je fik 

kom, fik. we gaan. 
fik holt zo hard hij kan. 
ruud draaft mee. 
o, wat is het warm! 
fik, ik kan niet meer. 
ik ben zo moe, hijgt ruud. 
fik holt door. 

hij kijkt niet op of om. 
hij weet de weg heel goed. 
nog een hoek om . . . 
fik is het eerst thuis. 
de vrouw kijkt blij. 
waar was je, fik? 
ging je met ruud op stap? 
o ja, daar is ruud ook. 
zijn moe zocht hem al. 
wat zal ze blij zijn! 
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wat erg! 

kijk, nu ligt ruud in bed. 
vreemd, hoor! 
zo maar op de dag. 
hij slaapt ook. 

zijn moe is niet boos meer. 
eerst wel. 
ze was zo bang. 
nu is ze weer goed op hem 
toch kijkt moe niet blij. 
wat is er aan de hand? 

ruuds moe gaat de deur uit. 
ze belt aan fiks huis. 
is er wat? vraagt fiks vrouw. 
kom er maar in. 
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ruuds jas is weg! 
zijn das ook. 
de jas was nieuw! 
wat moet ik dom? 
fiks vrouw vraagt: 
waar was ruud? 
op straat. maar ruud deed zo vreemd. 
hij was ook zo moe. 
hij was ook zo warm. 
fiks vrouw vraagt: 
jokt ruud soms? 
ruuds moe schrikt. 
ik weet het niet. 
hij ging gauw naar bed. 
hij slaapt nu. 
ik weet wat, zegt fiks vrouw. 
fik is heel knap. 
hij vindt ruuds jas wel. 

fik neet het nel 

nu kijkt ruuds moe weer blij. 
hoe moet dat dan? vraagt ze. 
haal gauw een trui of een broek. 
kijk, daar zijn roef en trix. 
wat is er, moe? waagt roef. 
ruuds jas is weg. 
ruud ging op stap met fik. 
daar is ruuds moe weer. 
met een trui van ruud. 
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ruik eens, fik en zoek . .. 
ik ga mee, zegt roef. 
ik ook, zegt trix. 
daar gaan ze. 
fik ruikt langs de grond. 
hij weet het wel, hoor! zegt trix. 
en of, zegt roei. 
ruud was vast stout, roei. 
hij kroop gauw in bed. 
jij bent ook wel eens stout, lacht roei. 
jij ook, zegt trix. 
zou fik wel goed gaan? waagt trix. 
laat fik maar gaan, zegt roei. 
ik vind het zo eng, klaagt trix. 
waar gaan we heen? 
zeur niet, kind! ga jij maar naar huis. 
maar trix blijft. 
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fik durft niet 

plots blijft roei staan. 
ik weet het al. fik gaat naar de boot. 
roei raadt het goed. 
fik loopt weer als een haas. 
ho! ho! fik. wacht eens . . . 
roei holt mee. trix ook. 
daar ligt de boot. 
fik jankt zacht. 
hij durft niet in de boot. 
ik zie niets. zegt trix. 
wacht maar, trix. 
roei trekt aan het touw. 
hij springt in de boot. 
roei zwemt ook goed. 
maar dat hoeft 111j niet. 
roei kijkt en kijkt. 
ja, hoor . . . daar ligt ruuds jas. 
en daar ligt ruuds das. 
roei springt weer op de kant. 
hij geeft fik een aai. 

wat is fik knap, hè! zegt trix. 
nou en of! lacht roei. 
nu gauw naar huis, trix. 
daar gaan ze weer. 
fik doet zo dol. 
hij springt en draait maar. 
ja, hoor, jij bent braaf! 
ik vind jou zo knap! zegt roei. 
dan is het goed. 
fik loopt kalm mee. 
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fik is heel knap! 
daar is de straat. 
en daar het huis. 
ruuds moe staat voor het raam. 
roei zwaait met de jas. 
trix zwaait met de das. 
ruuds moe komt naar de deur. 
ze kijkt zo blij. 
fik staat vlak voor haar. 
hij wacht op een aai. 
en op nog wat . . . 
roei praat maar. 
trix zegt ook wat. 
ik wist het al van de boot. zegt 
ruuds moe. 
ruud zei het straks. 
hij was boos en liep weg. 
dat was heel stout en erg doml 
zijn pa bromt nu niet meer. 
het kwam door het zout in de vla. 
het is fiks schuld niet. 
het is ruuds schuld. 
kom maar mee naar de tuin. 
ruud is er ook. 
daar staan ze dan. 
fik en ruud. 
roei en trix. 
ruuds moe brengt koek. 
voor elk een stuk. 
fik krijgt het meest. 
ruud zegt: nog een nacht naar bed. 
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dan ga ik weer naar school. 
het was toch fijn met fik op stap. 
fik blaft. 
hoort hij wat ruud zegt? 
en fik is mijn vriend! 
fik blaft weer. 
en fik is heel knap!! 
nu wordt fik zo dol!!!!! 
moe roept door de heg: is de jas er? 
dan gaan ze naar huis. 
fik en roei en trix. 
fik kruipt gauw in zijn mand. 
hij is zo moe. 
hij was ook zo druk. 
dag, fik! 
slaap maar fijn, hoor! 
jij bent braaf . . . en lief! 
en heel knap!!! 
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