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Voorwoord  

  

 
Het is alsof er dit voorjaar een wolk van ‘scheppingsdrang’ over 
de Wassenaarse kinderen is neergedaald. In de zes jaar dat het 
Cultureel Overleg Wassenaar (CO-W)  deze verhalenwedstrijd 
voor kinderen van acht tot en met achttien jaar organiseert, is er 
nog nooit zó’n groot aantal verhalen binnen gekomen. 42 hiervan 
zijn in deze bundel  opgenomen. ‘Reis door de tijd’ is dit jaar het 
onderwerp en die titel is verzonnen door de tienjarige Frederike 
Herkströter, die hiervoor een mooie vulpen met inscriptie heeft 
gekregen. Natuurlijk waren er ook verhalen bij, die niet helemaal 
op dit onderwerp sloegen en die wij dus jammer genoeg niet 
konden laten meedoen. Fenna Gunneman, Pauline Borking, 
Lucie Heins en Dick den Ouden van het CO-W waren vele uren 
bezig de grootste taal- en spelfouten uit de teksten te halen en de 
vormgeving kwam tot stand dankzij de digitale vaardigheid van 
Floor Heins-Fernhout. Tenslotte moest de jury, bestaande uit 
dichteres Mieke van den Berg, de journalisten Iris Oostlander en 
ondergetekende en de auteurs Sipke van der Land en Daphne 
Schmelzer, bepalen wie in de twee leeftijdscategorieën 8 t/m 11 
en 12 t/m18 de eerste, tweede en derde prijs zouden krijgen. 
Sabine Verkoren (19) heeft, net zoals verleden jaar, het ontwerp 
voor de kaft van deze bundel gemaakt. De jury vindt het eigenlijk 
jammer dat niet ALLE schrijvers en schrijfsters een prijs kunnen 
krijgen, want wij vinden dat ook de niet-prijswinnaars blijk 
hebben gegeven over veel fantasie en schrijfkunst te beschikken. 
Op 17 juni wordt het heel spannend in de filmzaal van de 
Bibliotheek, waar om 16.30 uur de prijswinnaars bekend zullen 
worden gemaakt. Vioolleerlingen van Janine Grabowsky zullen 
daar bovendien muziek gaan maken. 
 
Graag wil ik tenslotte  Bruna, IJssalon Luciano èn de 
Wassenaarse Bibliotheek danken voor hun daadwerkelijke steun 
aan deze unieke, Wassenaarse verhalenwedstrijd ! 
 
Deka Wielenga 
Voorzitter jury 
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Emma Christina Berghuis – 11 jaar 

 
Computerhistorie 
 
Tring tring trrrrrring arhhhhhhhhhh.  Julia klikt de wekker uit, 
7 uur.  Wat was er ook al weer vandaag ? Ooo jah, weekend, 
zaterdag. Wat nog meer ….? Natuurlijk,  ik ben jarig. Eindelijk 
ouder dan Sasha. Hahahahha,  daar kan ik haar vandaag lekker 
mee plagen ( want pesten daar doe ik niet  aan ). En tante Ingrid 
komt ook, die geeft  altijd supercadeaus, vorig jaar een boek met 
allemaal geschiedenis erin,  want ik hou erg van geschiedenis. 
En ik hou nog veel meer van Limo,  ahhhh Limo,  de liefste hond 
ter wereld. Julia voelt aan haar ketting, die heeft  ze gekregen bij  
de crematie ( dan verbranden ze dode dieren ). Limo is in 2009 
overreden door de vader van Sasha … per ongeluk.  Hij was toen 
pas 4 jaar en ik kreeg zijn as. Ik mis hem zo, ik kan niet zonder 
Limo. Ik heb Limo van tante Ingrid gekregen voor mijn 
verjaardag in 2005, toen was  ik 6 jaar oud. Het was een 
labrador, ik weet nog dat ik erop ging paardjerijden. Maar ja, 
Limo is er niet meer, daar moet ik me bij neerleggen( snik snik ). 
Dikke tranen biggelen over Julia’s wangen. 
“Julia!” Opeens  hoort Julia een stem, het is haar moeder. “Niet 
op je verjaardag huilen, er wacht een surprise beneden op je, ga 
je maar aankleden!” Julia glimlacht, haar moeder, die kan haar 
altijd opvrolijken en ze heeft altijd gelijk, je mag niet huilen op je 
verjaardag, dat is regel nummer één. 
Julia liep de trap af en ging de keuken in: ”Hé, tante Ingrid,”  
zegt ze verveeld en dan opeens kijkt ze op: “tante Ingrid, je bent 
hier helemaal vanuit Australië, voor mij?! “Ja”, zegt tante Ingrid, 
“voor jou heb ik alles over  en zelfs Sanne  is mee!”  “Sanne kom 
eens hier,” zegt tante Ingrid en vanachter de reuzenkoffers van 
tante Ingrid komt een klein kangoeroetje tevoorschijn ( dat is het 
huisdier van tante Ingrid ). 
“Wat leuk, dat Sanne  mee is,” zegt Julia. “Niet alleen Sanne  is 
meegekomen!” “O,  je hebt weer een nieuw huisdier. Wat is het 
en hoe heet het?” zegt Julia. “Nou, ik laat hem je wel zien.  Kom 
hier Chris,” zegt tante. “Ahhhhh, wat schattig, een koala. Kom 
eens hier Chris,” zegt Julia en ze streelt Chris over zijn wang.  
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Ding dong, de bel gaat en Julia doet de deur open. 
“Gefeliciteerd!” roepen haar opa en oma in koor. “Hallo, grote 
meid,” zegt oma, “hoe oud werd je ook alweer?” “Ik word vandaag 
precies twaalf, haha. Komen jullie binnen?” zegt Julia. “Ja, wij 
komen wel binnen, als er maar taart is,” zegt opa. “Ja, er is 
taart,” zegt Julia. 
Toen  opa  en oma eindelijk hun taart op hadden, haalden ze een 
groot pak tevoorschijn met een groot lint eromheen en er stond 
met  sierlijke letters “Julia 12” op. “Dit cadeau is van ons 
allemaal,” zegt tante. Julia kan bijna niet wachten en scheurt  
het gelijk open. “Een computer!”,  gilt Julia. “Ja,” zegt papa, 
maar je moet hem  ook voor school gebruiken, je gaat inmiddels 
naar de middelbare school.. “Bedankt,” zegt Julia tegen haar opa 
en oma, “bedankt”,  zegt Julia tegen haar vader en moeder, 
“bedankt” zegt Julia tegen haar tante en omhelst haar. 
Ze pakt de computer en rent ermee naar boven. “Hij is al 
helemaal geïnstalleerd,” roept haar moeder haar na. Julia zet 
hem op haar bureau en gaat gelijk naar internet. Ze typt daar 
prehistorie  in. En het laatste wat ze ziet is  een wit fel licht en 
daarna is het donker. Ze wacht drie minuten in het donker en 
dan ziet ze weer een fel wit licht, Het licht trekt zachtjes weer 
weg en opeens  staat ze tussen de dinosaurussen. 
Julia kijkt verwonderd om zich heen. “Hoe ben ik hier terecht 
gekomen”, vraagt ze zich af, terwijl ze naar beneden kijkt. In 
haar hand heeft ze opeens een soort rekenmachine, er zitten 
twee knopjes op, vooruit en achteruit. Er komt een dinosaurus 
rex op haar af, snel drukt ze op het knopje vooruit. En weer komt 
dat witte felle licht tevoorschijn en dan opeens staat ze in de 
Romeinse tijd. 
“Hhhmmm,” zucht Julia opgelucht, “dat was op het nippertje. 
Maar waar ben ik in hemelsnaam?” Ze hoort mensen  om haar 
heen een rare taal spreken. Ze luistert goed, de rare taal is 
Latijn. Dat spraken ze in de Romeinse tijd. “Ik ben dus in de 
Romeinse tijd.” Julia zag allemaal mensen met een raar soort 
jurken aan. Er liepen mensen langs haar en die keken raar naar 
haar spijkerbroek en naar haar T-shirt, ze mompelden iets in het 
Latijn. Julia krijgt van een Romein een paar rare zilveren 
munten in haar hand geduwd, dat zijn florijnen de man zegt er 
iets in het Latijn bij hij zegt : “Koop er maar fatsoenlijke kleren 
van.” Julia ziet tegenover zich een winkel met allemaal kleding. 
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Ze loopt erop af en gaat binnen. Ze bekijkt de rekken met 
kleding,  ze ziet er een supermooie soort jurk tussen en ze loopt 
ermee naar de kassa. Achter de kassa staat een superleuke  
jongen. Ze kijken elkaar in de ogen en worden op slag verliefd. 
Het liefst zou Julia nu tegen hem willen zeggen dat ze hem leuk 
vindt,  maar ze spreekt geen Latijn. Ze  wenst diep van binnen 
dat hij gewoon Nederlands zou praten en opeens zegt de jongen 
“hallo” tegen  haar. Julia wordt blij en roept: “Mijn  wens kwam 
uit!” De jongen zegt iets terug in het Latijn. Met een somber 
gezicht loopt Julia de winkel uit. Ze stapt de deur uit en als ze 
buiten staat, staat  er een boze menigte voor haar neus. Ze 
roepen allemaal dingen door elkaar, weer in het Latijn. Ze zeggen 
dat ze het land uit moet, omdat ze een vreemde is. Julia schrikt, 
ze moet hier snel weg. Ze drukt weer op het knopje vooruit. En ja 
hoor, alweer dat witte felle licht  en toen stond ze opeens in de 
Middeleeuwen. 
“Waar ben ik nu weer beland?”, zegt Julia. Iemand antwoordt: 
“Hier, in het kasteel  van de graaf.” Vet”,” zegt Julia, “een echt 
kasteel.” “Ja,” antwoordt een mevrouw. Ze ziet er uit als een  
dienstmeisje uit Julia’s geschiedenisboek, ze is water aan het 
halen. Julia kijkt om zich heen, waar is dat kasteel? Dan kijkt ze 
nog eens achter zich, wooooo, er staat een enorm kasteel, echt 
enorm. “Wat heb ik hier te zoeken?” denkt Julia. Ze wil op het 
knopje vooruit drukken, maar iemand grist haar soort 
rekenmachine uit haar hand. Het is een nar (dat is een soort 
clown die een graaf of een koning vermaakt met grappen ). Hij 
moet lachen en gooit de rekenmachine op de grond, er vallen 
twee batterijen uit. Julia pakt ze op en probeert ze weer in het 
rekenmachientje te duwen en het lukt. Ze zegt het meisje gedag 
en drukt weer op het knopje vooruit. 
En ja hoor, alweer dat witte felle licht en dan opeens staat ze 
voor het kasteel van Napoleon. Haar mond valt open, 
“Wooooooo,” zegt Julia, “wat een mooi kasteel!” Er loopt een 
jongeman naar haar toe, hij zegt tegen haar: “U komt natuurlijk 
voor de heer Napoleon. Julia weet even niet wat ze moet 
antwoorden, maar ze had wel zin om dat kasteel van binnen te 
zien,  dus ze zei maar ja. “Loopt u even mee,” zegt de jongeman. 
“Ja hoor, meneer,” zegt Julia. “Meneer?” zegt de jongeman 
vereerd, “nog nooit heeft iemand mij meneer genoemd.” “Oo,” 
zegt Julia. Wanneer de jongeman een grote deur opent, hoort 
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Julia een heleboel lawaai. Ze ziet meneer Napoleon met borden 
gooien naar bediendes en ze gillen het uit. Er wordt opeens een 
bord tegen Julia’s voet gegooid. “Au,” zegt Julia,  ze drukt gauw 
op het knopje vooruit. 
Er komt weer een wit fel licht tevoorschijn en opeens staat ze 
naast een astronaut.De man zegt tegen haar: “Doe je helm op, 
we gaan nu de deur openen en dan staan we als eerste mens op 
de maan. Julia doet een helm op en loopt door de deur en dan 
opeens vliegt ze één meter boven de grond. “Vet man,” zegt Julia. 
Maar nu wil ze wel graag weer even lopen. Ze probeert naar 
beneden te komen, maar het lukt niet. Dit is het  irritantste van 
anti-zwaartekracht. “Hahaha,” Julia lacht en drukt op het 
knopje vooruit.  
En ja, wat begint het irritant te worden, maar het witte felle licht 
is er weer en dan opeens staat ze in een grasveld. “He, wat raar!”  
dat is helemaal niet zo bijzonder, ze ziet geen bijzondere 
oudheden staan of iets in die geest. Maar dan opeens ziet ze een 
klein lief hondje in het veld staan, hij rent naar haar toe. Eerst 
begrijpt Julia er niks van, maar dan ziet ze in de oogjes van de 
hond net zulke twinkeltjes als bij Limo. Wacht, het is limo! Julia 
rent hard op hem af en pakt hem op en knuffelt hem zowat 
dood. “Ohh Limo, wat heb ik je gemist, ik ga nu nooit meer bij je 
weg.” Ohh, lieve Limo,” hele dikke tranen biggelen over Julia’s 
wangen. 
Na een uur spelen met Limo hoort Julia een piepje. Het komt 
van haar soort rekenmachine. Er staat met digitale letters op 
geschreven: “Je moet nu maar, dan ook nu, terugkeren naar je 
eigen tijdperk, anders gaat heel je geschiedenis verloren.” Julia 
moet enorm huilen, alweer moet ze bij Limo weg. Maar als mijn 
geschiedenis verloren gaat, besta ik niet meer, dus ik moet gaan. 
Snik, snik. Ze geeft Limo een kusje op zijn neus en drukt op het 
knopje vooruit.  
Ze word wakker in haar eigen kamer. Haar moeder komt binnen 
en zegt: “Hoe is het, de tweede dag dat je twaalf bent?” “Leuk,” 
zegt Julia en kijkt nog eens om zich heen. Haar computer is er 
nog. Maar Julia is te moe, dus  ze gaat maar weer even slapen, 
het is toch zondag, haha. En ze gaat  lekker dromen over Limo.  
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Cheyenne berkenfeld – 11 jaar 

 
Reis door de tijd 
 
Ik lig in bed te denken hoe het zou zijn als ik mijn moeder goed 
zou kennen. Als mijn moeder niet overleden was toen ik nog 
klein was. Ik wou dat ik mijn moeder kon redden…. 
Ik word wakker in een babykamer. Wat raar is, is dat die  
sprekend op mijn kamertje lijkt van vroeger. Op mijn 
nachtkastje staat een foto van mijn vader en mijn moeder. Deze 
foto heb ik nog nooit gezien. Een heleboel wel maar deze echt 
nog nooit. Ik loop de trap af en zie twee mensen. De één een man 
(mijn vader) en de ander een vrouw. Ze lijkt op mijn moeder. Dit 
wordt steeds vreemder. Ik  loop de kamer binnen en zie dat het 
inderdaad mijn moeder is . “Dit kan niet”, denk ik bij mezelf. Ik 
word zo meteen wakker. Maar nee, nog steeds sta ik in de 
huiskamer met mijn vader en moeder. Ik roep: “Mama!”  Ze 
draait zich om. Ik moet haar vertellen dat ze ziek is en gauw 
naar het ziekenhuis moet gaan. Maar aangezien ze nu al zo 
verbaasd kijkt , kan ik dat misschien beter voor later bewaren. 
“Wie ben jij?” vraagt ze.  “Je dochter. Ik kom uit de toekomst, om 
je te vertellen dat je ernstig ziek bent.” Het floepte er uit. Ze kijkt 
nu nog verbaasder. “Ik ben je dochter. In mijn tijd ben je 
overleden en ik krijg nu de kans om je te redden. Ga snel naar 
het ziekenhuis.” “Oké, oké”, zegt ze met de meest verbaasde stem 
ooit…. 
Eenmaal in het ziekenhuis vertellen ze haar wat er aan de hand 
is. Iets met haar hart. Ook zeggen ze dat het ernstig is en ze snel 
moeten opereren. Ik denk bij mezelf:  “Ik heb mijn eigen 
toekomst veranderd!” Ik loop naar mijn vader en zeg: “Bedank 
me later maar.”  
 
Als ik terug ben in mijn eigen tijd hoor ik mijn vader druk 
praten. En raad eens met wie? Met mijn moeder! Ik ren naar 
boven, laat me op mijn bed vallen en zucht: “Wat een reis  door 
de tijd!” 
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Westo Bon – 11 jaar  

  
Als je je ogen sluit... 
  
William Korsel woont in Hilvendorp en heeft alleen nog een 
vader. Zijn moeder was doodgegaan, maar ze wisten niet hoe. Ze 
lag op een dag voor de deur op de grond, zonder sporen.  
  
Hij ging kijken bij het graf van zijn moeder, het was een mooi 
graf waarop stond Hannelie Korsel, 1962-2010. Naast haar graf 
lag een graf waarop stond: George Opman 1940-2006 en een 
waar alleen opstond, DE DADER. William vond dat een rare 
naam, en keek elke keer als hij naar het kerkhof ging, 
aandachtig naar dat graf. Hij keek weer naar het graf, waar hij, 
zoals altijd, een lichte trilling meende te zien. Dit keer was die 
trilling erger. De trillingen werden steeds heviger en heviger. Er 
kwam aarde los. William’s hart bonkte. Er kwam en vormloze 
bobbel in de aarde, die steeds hoger werd, hij was nu zo hoog als 
een gestrekte hand. William deed een stap naar achteren, terwijl 
er iets uit de aarde kwam. Het was een bleke, knokige hand. 
William wilde wegrennen, maar de hand greep naar zijn enkel.  
William gilde, maar het hele kerkhof was verlaten. William 
probeerde zich te verzetten, maar de hand trok hem het graf in. 
William gilde opnieuw, maar tevergeefs, alleen zijn nek stak nog 
boven het graf uit. Hij voelde een hevige ruk aan zijn enkel en hij 
zag alleen nog maar zwart. 
  
William deed zijn ogen open, hij lag tussen duizenden 
grassprietjes. William keek opzij, naar de grassprieten. Er viel 
hem iets op;  de grassprietjes waren grijs en hard. 
Ze waren van IJZER. Hij keek om zich heen, hij zag ijzeren 
bomen, grassprietjes en een ijzeren pad. Hij stond op en liep 
naar het pad. Hij volgde het pad. Toen hij bebouwing zag, rende 
hij verder. Toen hij beter keek naar de huizen, zag hij dat die ook 
van ijzer waren. 
Hij liep naar een bordje dat langs het pad lag en keek –  
er stond  op:  
Hilvendorp – 2098. Toen rende hij naar een voetganger en vroeg: 
“Welk jaar is het?” De man antwoordde: “Het is het jaar 2098, 
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waarom?” William rende snel weg en liep bijna tegen een grote 
robot op. William keek omhoog en zei zenuwachtig: “Sorry ehm.. 
meneer, kunt u me ergens mee helpen?” Waarop de robot 
antwoordde: “Waarmee?” “Ehm, hebben jullie een tijdpoort? Kan 
ik die gebruiken?” “Die kant op”, zei de robot en wees naar een 
groot gebouw. William rende naar het gebouw en duwde de deur 
open, hij rende door de gang en botste bijna tegen een man met 
een wit jasje. “Meneer, weet u waar de tijdpoort is?”, vroeg 
William. “Volg mij”, antwoordde de man en de man liep weg, 
William volgde hem. 
Hier is het”” , zei de man tenslotte en wees naar een deur. 
William liep naar binnen. 
Er stond een grote glazen buis met daarvoor een 
bedieningspaneel. Voor het paneel stond een man met een grote 
bril en een wit jasje. Kunt u mij naar mijn eigen tijd sturen, 
meneer?”,  vroeg William en de man wees op de buis. William 
ging erin staan en deed de deur dicht. De man drukte wat 
knopjes in en William ging zich draaierig voelen. De kamer 
verdween en de man ook. De buis waar hij instond vervaagde en 
hij zag alleen nog maar zwart. Toen kwamen er allemaal strepen 
om hem heen, mensen, huizen. Zijn benen verdwenen en zijn 
armen ook, tenslotte ook zijn romp, zijn hoofd was er toen ook 
niet meer. 
  
William opende zijn ogen. Hij stond in een groot, wit gebouw met 
pilaren, hij zag gillende mensen die dode dieren en vruchten bij 
zich hadden. Alle mensen renden naar een vulkaan, 
schreeuwend: “Voedt de Vesuvius, redt Pompeii!” In welk jaar 
ben ik, dacht William! Toen zag hij een half vergaan bordje:  
Pompeii – 0079. William keek nietsziend om zich heen en keek 
naar de Vesuvius, die op uitbarsten stond. Toen schok hij van 
een knal en keek om zich heen. Mensen op de grond, brandende 
huizen, rondrennende dieren en mensen. Toen ging hij rennen, 
weg van de vulkaan. Hij struikelde over een lijk en lag versuft op 
de grond. Hij snoof de gassen uit de vulkaan op en deed zijn 
ogen dicht.  
William lag op de grond, in het zand. Hij ging zitten en keek om 
zich heen. Hij lag in een barak, hij hoorde mensen naast hem in 
de barak kreunen en steunen. 
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William vroeg langzaam: “Waar zijn we?” Een van de mannen 
keek op en zei zuchtend: “Ben jij nieuw hier? Je zit in een kamp, 
van de Duitsers.” 
William keek om zich heen. Hij zag een deur met een groot slot. 
En verder was er in de barak een tafeltje en wat dekens. Hij 
hoorde gebonk op de deur. Alle mensen in de barak keken 
verschrikt op en renden naar de deur. De deur ging open. Het 
was een Duitser met een dienblad. Op het dienblad lag een 
brood en een kan water. De mensen die waren opgestaan,  
renden naar de man en graaiden naar het eten, William keek 
naar de Duitser, die bang wegrende. Hij kroop naar buiten, want 
de deur stond nog open. Hij zag een groot hek met een Duitse 
vlag, naast de Duitse vlag hing nog een andere vlag, met een 
hakenkruis erop. William rende door het kamp, zoekend naar de 
uitgang. Na een kwartier rennen vond hij een uitgang met drie  
Duitse bewakers. William aarzelde. Toen rende hij zonder te 
stoppen naar de uitgang en ging uit het kamp. Hij ontweek de 
kogels die de Duitsers afvuurden en rende naar het bos. Daar 
zat hij, leunend tegen een boomstronk. Na een tijdje dommelde 
hij in. 
  
Het was nu een maand geleden dat hij wakker werd in zijn eigen 
bed, nadat hij uit het kamp was gevlucht. Zijn vader had gezegd 
dat het een droom was, en dat dacht William nu dus ook. Zijn 
vader was weg om een cadeau te kopen, voor Williams 
verjaardag morgen. Er werd aangebeld, William rende naar 
beneden en keek uit het deurraampje, waar  een witte, knokige 
hand aanbelde ... 
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Florine Brinkman – 12 jaar 
 
De drie vrienden en het  

  mysterie in de tijd 
 
Tring … hé bah … de pauze is nu al voorbij. Noortje liep de gang 
in naar het klaslokaal en dacht:  ‘Ík hoop niet dat Kety en Kelly 
nog boos op mij zijn.’ Het was wel grappig om te zien hoe zij met 
hun nieuwe kleren in het modderbad vielen. 
Oh, daar komen ze aan, ze kijken niet echt blij. Ik ren maar snel 
naar de klas, daar werd ik tegengehouden door twee grote 
jongens die niet echt vriendelijk keken. 
Kelly zei: 'Heb je al kennis gemaakt met onze broers?’ Links is 
Kevin en rechts is Kelvin. Die namen lijken op elkaar. Ik hoorde 
de stem van mijn vriendin Fien. 'Mogen wij er langs',  vroeg ik. 
'Nee’,  zei Kety en opeens voelde ik een klap in mijn gezicht 
waardoor ik tegen Kelly aanbotste en ook nog een emmer met 
modder in mijn gezicht kreeg. Dat veroorzaakte dat ik een 
huilbui kreeg, daar heb ik een hekel aan dus rende ik naar de 
wc om het niet te laten merken. ‘Jongens’ stond er op de deur, 
dat had ik niet door. Ik rende naar binnen en botste tegen 
Jimmy op. Hij kwam met een knal tegen de muur. We 
schrokken, hij stond nog tegen de muur en ik wil gauw water 
pakken. Dan gebeuren er allemaal dingen tegelijk. Ik pak een 
bekertje en draai de kraan open, Jimmy valt om, er flitst van 
alles door mij heen. De muur waar Jimmy tegenaan stond blijkt 
een deur te zijn. Wat moet ik nu doen? Jimmy is erdoor heen 
gevallen en ik spring hem achterna. 
 
Ondertussen loopt  Fien door de gang naar Noortje te zoeken. Ze 
kent haar al langer dan vandaag en vermoedt dat ze op de wc is. 
'Hallo Noortje, ben je daar!' roept Fien. Ze hoorde geluid achter 
de muur. Fien slikte even. ‘Is er iemand?’ Ze sprak zichzelf toe 
dat ze niet bang moest zijn. Noortje was niet in de wc,  dus ga ik 
maar weer naar de klas. Toch ook zelf maar even naar de wc, ze 
stapte het hokje binnen. Boven op de plank lag een zwart boekje. 
Dat heeft vast iemand laten liggen. Ze pakt het op en kijkt erin, 
er staat niets in. Ze bleef er heel lang naar kijken. 
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Aaah! We vielen heel hard naar beneden. 'Daar is een haakje',  
zei Jimmy, 'pak je daar aan vast'. Het was te laat, toen vielen we 
plat op de grond. Ik keek goed om me heen en zag dat we in een 
luchtschacht zaten. 'Hoe komen we hier weer uit?',  zei Jimmy. 
‘We kunnen niet omhoog klimmen,  dat is veel te steil.’ Plotseling 
kwamen er twee grote lichten van onderuit, het bleken twee 
gangen te zijn. ‘We moeten ér één nemen',  zei ik, 'en we moeten 
bij  elkaar blijven, anders raken we elkaar kwijt'. 
Een donkere schaduw, ik keek door de spleetjes van mijn ogen 
en zag een mens, een meisje. 'Dat is FIEN',  riep ik heel luid. 
Fien moest het wel horen, maar ze kroop gewoon door. Ik 
aarzelde geen moment, ik nam de linkergang achter Fien aan. 
Jimmy wachtte nog even,  hij zag dat de linkergang rood was en 
de rechter groen. Het ging door hem heen, groen is goed en rood 
is gevaar. Toch nam hij ook de linkergang door het rode licht. 
Waar is Fien gebleven? 'Daar!' Ik wees naar onder in de gang, het 
zag eruit alsof  je net boven een orkaan keek maar dan in het 
geel met paars en bijna alle kleuren van de regenboog. 
 
Hoi daar ben ik weer.  Fien zwarte magie, jij hebt zulke 
goede raad. Ik heb je raad opgevolgd; niet op anderen 
letten en springen in de kleuren van de orkaan. Ik zit nu in 
het diepe gras, ik weet niet waar ik ben, het gras is hoger 
dan ik ben en ertussen steekt een grote wolkenkrabber. Ik 
word ook uitgelachen om mijn kleding, ze zijn ouderwets, 
wat moet ik nu zwarte magie. 
 
Hallo Fien. Vervelend van die kleding, maar de plek waar je 
bent is wel heel leuk, toch? Ik heb een idee. Als je langs alle 
wolkenkrabbers komt, heb je de Australiëbuis,  dat is de 
buis waardoor je in één klap in Australië bent. Dan ben je 
het nare gevoel kwijt. 
 
‘Wow! Waar zijn we?’ Jimmy en ik keken onze ogen uit. Er was 
heel hoog gras en daar tussen stonden wolkenkrabbers en wij 
waren op zoek naar Fien. 
We renden en renden … au  …ik struikelde over een zilveren 
speld. Ik bekeek de speld goed:  er stond 2090 op terwijl wij nu 
in 2011 leven. De speld was heel mooi en ik deed hem op mijn 
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trui. Wij renden door  totdat we bij een kraampje kwamen. 'Ha 
ha ha ha nog zo één met van die ouderwetse kleren.'  'Huh? Nog 
zo een, hoe bedoelt u?' 'Nou daarnet rende een meisje met die 
ouderwetse kleren voorbij en nu jullie weer.' 'Dat kan Fien 
geweest zijn.' Ze vertelden ons dat we in 2090 zijn en niet in 
2000. Wij zeiden: 'Wij komen uit 2011, maar wacht eens jij bent 
Jan van Straten.' 'Eh nee, ik ben Tim van Straten, mijn 
grootvader heette Jan van Straten,' zei de man. Jimmy en ik 
keken elkaar aan, we zijn in de tijd. Waar ging dat meisje naar 
toe? Ja ze ging dat steegje daar rechts in ik snap eigenlijk niet 
waarom. Dat steegje leidt alleen naar de Australiëbuis. 
‘Oh nee, kom ….’ Fien stond klaar om te springen. ‘Nee Fien doe 
niet’.  Ik pakte de speld van mijn trui en gooide hem zo dat hij 
precies tegen het boekje viel. Het boekje viel  in de buis. ‘NEE,  
wat deed je nou? Dat boekje gaf me raad’. ‘Nee.  je wilde naar 
Australië,  weg van mij. Je hebt misschien wel gelijk.’ Jimmy zei:  
‘Als ik jullie was,  zou ik die speld houde.’ 
Goed idee.   
 
En in de kleurenorkaan  …kom op. 
Daar moeten we in … te laat … daar onder is er nog een buis. 
3.2.1 yes we zijn terug. 
Maar dat is vreemd,  het is nog pauze en we zijn meer dan een 
uur weg geweest. 
Ik snap het,  we zijn te ver terug in de tijd of mischien toch niet 
… dit hoort  bij het plan … pstt. 
Nog voor de pauze afgelopen was,  ging ik naar het klaslokaal en 
verstopte ik me achter de deur.Toen kwamen Kevin en Kelvin 
voor de ingang staan. Tring …  de pauze was voorbij. Kety en 
Kelly kwamen er nu ook staan. En ik zag Fien en stak mijn duim 
op.Ik duwde zo hard als ik kon tegen Kevin, hij botste tegen 
Kelly. Yes … toen zag ik dat Fien de emmer modder over Kelvin 
en Kety  verdeelde  en ze rende hard weg. En vanaf die dag had 
ik weer heel veel plezier.        
En wat de speld betreft, die hangt boven mijn bed. 
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Maud Broere – 11 jaar 

 
Toekomst 
 
‘Nina? Kom je naar beneden?. We gaan naar opa en oma!’, riep 
de moeder van Nina beneden in de hal. Nina liep de trap af.  
‘Waarom moeten we nou alweer naar opa en oma?’,  vroeg Nina. 
‘Nou, straks zijn ze er niet meer en dan heb  je er spijt van.’  
Nina rolde met haar ogen en zuchtte. Ze trok haar schoenen aan 
en haar jas. Net toen ze de deur open wilde doen, hield haar 
moeder haar tegen. ‘Wacht eens even,  het is twee graden onder 
de nul. 
 Je moet echt een sjaal van me aan!.’  De moeder van Nina pakte 
een sjaal van de kapstok en sloeg hem om Nina haar nek heen. 
‘Mam!.’ Nina hield haar krullende haar uit haar sjaal . 
 Ze liep snel naar de spiegel en zuchtte:   ‘ik zie er niet uit met 
die sjaal, ik lijk wel een meloen!.’  
Nina wreef over de knalgroene sjaal. De moeder van Nina lachte 
zachtjes. 
 ‘Nou, je mag hem uit doen. Maar dan moet je niet straks zeuren 
dat je het koud hebt!.’ 
 
De bel ging. Nina hoorde voetstappen richting de voordeur 
komen.  
De deur werd zachtjes opengedaan. ‘Hoi, oma!.’ Nina omhelsde 
haar oma en deed snel haar jas uit. ‘Lieverd waar is mama?.’ 
Nina hing haar jas op. ‘Oh, ze is een parkeerplekje aan het 
zoeken.’ 
‘Is goed. Dan laat ik de deur op een kier.’  
Nina liep de huiskamer in met haar oma achter zich aan. ‘Waar 
is opa?.’ Nina ging snel zitten.‘ Oh, hij is even weg. Wil je nog iets 
doen schat of iets eten of drinken?. Haar oma ging aan een grote 
tafel zitten. 
‘ Ja,  ik wil graag tekenen’, zei ze. Nina wreef over een beeldje.  
‘Alle spullen liggen op zolder. Ga maar kijken.’  Haar oma wenkte 
naar de deur. 
 Nina knikte en liep naar boven. Ze hoorde haar moeder 
luidruchtig binnenkomen. Ze liep door naar de zolder. Daar was 
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ze nog nooit geweest. Ze knipte het licht aan . En liep voorzichtig 
naar een paar dozen toe. Ze maakte de bovenste doos open. Nina 
lachte zachtjes. Al haar oude poppen zonder hoofden lagen in die 
doos. Ze haalde het  eerste deksel eraf,  maar toen ze de doos op 
de grond wilde  
zetten zag ze iets glimmen. Ze liep er naartoe. Het was vierkant 
en geel. En het had in het midden een zilveren   knop.  
Nina werd nieuwsgierig  en pakte het doosje op. Zou ze de knop 
aanraken of niet?. Nina twijfelde even maar ze drukte toch  op 
het zilveren knopje. Ze sprong naar achteren. Er kwam een 
helder licht uit het doosje. Nina deed haar hand door het felle 
licht en schrok. Haar hand ging zomaar door het licht. En je zag 
aan de andere kant geen hand. Zou het een tijdmachine zijn? 
Nina kreeg een idee: als ze naar de toekomst ging, kon ze kijken 
hoe alles er  uitzag, misschien zoals haar idee: 
een boom waar allemaal snoep aan groeide. Nina liep naar het 
licht. Ze twijfelde even. Maar riep toen:  ‘Op  
naar de toekomst!.’ 
 
Nina ademde de frisse lucht in. Ze 
deed voorzichtig haar ogen open.  
Zou ze in de toekomst zijn?. ‘Wow.’ riep Nina. De wereld was 
helemaal anders. Ze zag vliegende auto’s, wolkenkrabbers, 
huizen die op palen staan. En ja, ze had geluk,  er was een boom 
uitgevonden waar snoep aan groeide!. Nina liep zachtjes naar de 
boom toe, en trok er snel een snoepje vanaf. Stiekem stopte ze 
hem in haar mond en  liep snel door. Nina kreeg een idee. Ze 
ging naar het parkje, kijken of daar misschien de Nina uit de 
toekomst was. Nina ging altijd met haar vrienden leren in het 
parkje. Misschien zou ze dat ook wel doen in de toekomst: 
aan het leren zijn?!.  Ze liep er snel naartoe. Maar al vanaf een 
afstand zag Nina dat het hele park veranderd was. Het was een 
kerkhof!. Er werd net iemand begraven. Nina liep er snel naar 
toe. Ze wrong zich tussen de mensen.  Ze keek snel om zich 
heen, misschien kende ze iemand. Opeens stopte ze bij een 
iemand. Ze herkende dat meisje!. Het was ….  Nina uit de 
toekomst. De oudere Nina huilde zachtjes, met haar hoofd 
omlaag.  Ze keek snel welke naam er op de kist stond. Het was 
toch niet… nee het was haar oma.  



 19 

Snel wreef Nina een traan weg. Nina greep de Nina uit de 
toekomst bij haar arm en sleurde haar mee. ‘Nina!.’ schreeuwde 
Nina.  
‘Je moet me helpen, om oma te redden!.’ De oudere Nina wenkte 
naar Nina dat ze moest gaan zitten. Nina ging snel zitten, met de 
oudere Nina naast zich. ‘Luister Nina, het is fout om de toekomst 
te veranderen. Anders verandert alles!. Ook al wil je het zo graag, 
het is niet goed.’ De jongere Nina knikte.  
‘Ja,  je hebt gelijk.’ Het was even stil. ‘Maar ik moet weer gaan,  
anders komt mijn 
 moeder  er misschien achter.’ Nina stond op en trok de oudere 
Nina  mee ‘ 
Nou, nog veel sterkte.  ‘Doei!’, zei Nina. De oudere Nina knikte en 
liep terug. 
Nina draaide zich om en liep weer terug naar het gele doosje. 
 
Nina huilde zachtjes. Ze keek naar de witte kist waar bloemen op 
lagen. Het was de begrafenis van haar oma. Nina keek rond daar 
zag ze de jongere Nina verward om zich heen kijken. Nina 
draaide zich even om. Ze voelde opeens een ruk aan haar arm. 
Ze bereidde zich voor op wat ze wilde zeggen, voordat het te laat 
was. 
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Bodil Bugge – 10 jaar 

 
Reis door de tijd 
 
Ik zat gewoon een beetje rond te kijken. Toen zei de meester 
streng tegen me  
“Chris, wel opletten hè? Volgende week hebben we wel een 
geschiedenis toets hierover.” 
Ik keek hem angstig aan. Toen de school uit was,liep ik alleen 
naar huis. Ik nam het bospad. Ik had helemaal niet opgelet bij 
geschiedenis. Ik krijg vast een onvoldoende. Terwijl ik dat dacht, 
struikelde ik over iets. 
Ik keek naar de grond. Ergens in de grond zag ik iets glimmen. 
Ik groef het uit de grond... het was... het was een prachtige 
mooie glazen bal ongeveer zo groot als een sinaasappel met 
gekleurde glitters erin. 
Ik stopte hem in mijn schooltas en liep verder. 
Maar ik werd opeens onzichtbaar. 
Ik keek naar mijn handen. Die waren verdwenen!  
Alles werd wazig en toen was het overal wit om me heen.  
Toen viel ik vanzelf flauw. Ik werd wakker door prachtige 
pianomuziek. Ik herkende het. Ik stond op en keek naar voren. 
En ja hoor, daar zag ik een meneer achter de piano. 
Hij had een witte pruik op en een mooi blauw pakje aan. 
Het was Mozart! Ik keek hem verbaasd aan. Het kwam door die 
bal. Waarschijnlijk was het een tijdmachine. Hij keek me 
geschrokken aan en stond op. 
“Hoe kom je hier en wie ben je?”, zei hij boos en verbaasd. 
“Ik... ik ... ik”, stotterde ik. Hij pakte een stoel en probeerde me 
ermee te slaan. Ik gaf een gil zo hard als ik kon. Maar toen pakte 
ik mijn tas en haalde de bal eruit. En toen werd alles weer wazig. 
En weer was ik flauwgevallen. 
 
Toen ik wakker werd was het wiebelig. Ik was duizelig en keek 
naar boven. Ik zag donkere regenwolken. Ik hoorde allemaal 
mannen schreeuwen. Ik krabbelde  
overeind. Het wiebelde zo erg. Ik merkte dat ik op een boot 
stond. Het was een boot met prachtige drakenkoppen als 
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versieringen. Maar toen zag ik grote mannen met wapens en lang 
haar. Ik herkende ze meteen. 
Het waren de vikingen! 
Ik schrok ontzettend, want ik wist dat ze héél erg gevaarlijk 
waren. Toen ze mij zagen keken ze me kwaad aan. 
Ze begonnen te schreeuwen en te brullen en pakten hun 
zwaarden en schreeuwden “grijp haar!” En ze zwaaiden met hun 
wapens en probeerden me te slaan met  
zwaarden.  
Toen wilde ik wel huilen. Ik zat op een boot met boze vikingen en 
ik kon nergens  
naar toe. Ik kon alleen nog maar overboord springen. Maar dat 
deed ik niet. Ik pakte zo snel mogelijk de bal uit mijn tas en ik 
viel alweer flauw. Dit keer werd ik gewoon wakker. Ik kon niks 
zien. Het was pikdonker. 
Ik kon het kleinste zonnestraaltje niet eens zien. Ik zocht mijn 
tas op en keek of er een lampje in zat. Maar gelukkig gaf de bal 
licht. Ik haalde de bal eruit en zag dat ik in een kleine ruimte 
zat, ongeveer zo groot als een tweepersoonsbed. Overal lag stro 
en de muren waren van steen. Ik zag een deur. Ik liep er 
voorzichtig naar toe. Ik rammelde aan de deur maar ik kreeg 
hem niet open. Ik zag dat er een sleutelgat in zat,  dus  ging ik 
op zoek naar de sleutel in het stro. Maar ik kon hem niet vinden. 
Ik pakte de bal weer en zocht in de tas of ik mijn zakmes bij me 
had. Maar gelukkig had ik hem wel. Ik pakte hem uit mijn tas en 
probeerde met mijn zakmes in het sleutelgat de deur open te 
maken. 
“Kom op, ga open.” zei ik ongeduldig tegen mezelf. 
En hij ging gelukkig  open. Het was moeilijk om de weg naar 
buiten te vinden. Ik  
rende langs allemaal gangen. Het leek wel alsof ik gevangen was 
genomen in 
een kasteel. Toen ik na een half uur de weg naar buiten had 
gevonden, merkte ik  
dat ik echt in een kasteel opgesloten zat. Ik stond op het punt 
om mijn bal te 
pakken, maar toen zag ik een man zitten op een troon en 
mensen in een rij met geschenken voor de man die op de troon 
zat. De man had een gouden kroon op en een blauwe ketting om. 
Volgens mij van het Karel de Grote.  
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Hij keek mij verbaasd aan. En toen vroeg hij aan mij “En waar 
zijn jouw geschenken?”  
“Ik heb er geen.” zei ik verlegen. 
“Wat!” bulderde hij. En er rende ridders op Karel de grote af. 
“Wat is er?” vroegen ze aan hem. “Grijp haar!” riep hij en wees 
naar mij.  De 
ridders rende zo hard als ze konden achter me aan. Maar omdat 
hun pakken zo 
zwaar waren kon ik ze makkelijk inhalen. Terwijl ik aan het 
rennen was, 
werd ik opeens weggetrokken achter een muur. Toen ik 
achterom keek zag ik een 
meisje in bruine jurk. 
Ze keek naar de bal alsof ze hem kende.  
Toen zei ze “Die bal ik van mij.” 
“Ik was hem al heel lang kwijt,  waar heb je hem gevonden?” 
Ik keek naar de bal, hij zag er inderdaad oud uit. 
“Ik vond hem in de grond.” zei ik terug. 
“Trouwens, hoe kan ik de tijd weer in waar ik vandaan 
kom?”vroeg ik verlegen. 
“Ja hoor.” En ze draaide de bal naar een tijd. 
“Uit welke tijd kom je?”  
“Tweeduizendelf.” antwoordde ik.  
Toen het meisje klaar was gaf ze de bal aan mij, en toen werd 
alles weer wazig. 
Toen ik wakker werd lag ik in mijn eigen bed, in mijn eigen huis, 
in mijn eigen tijd. 
En ik wist nu wel meer over geschiedenis.  
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Daphne van Ede – 13 jaar 
 
 

Reis door de tijd       
 
Hijgend kom ik bij het bushokje aan, ik probeer me staande te 
houden aan de paal met vertrektijden van de bus. Ik kijk 
verward om me heen en zie de wereld om een denkbeeldige as 
balanceren voor mijn ogen. Aan de overkant van de straat is een 
telefooncel. Langzaam slingert het heen en weer. Ik moet erheen. 
Ik moet weten wat er met me gebeurd is. Ik moet naar huis. Nu. 
 
Ik houd me nog steviger vast als een auto voorbij rijdt. Eén hand 
laat ik los om te kijken of ik al kan staan. Voorzichtig laat ik de 
tweede ook los. Wankelend loop ik naar de stoeprand. Nu moet 
ik oversteken. Met de kracht die ik heb probeer ik het 
automatisme van de ene voet voor de andere te zetten weer te 
herstellen. Met moeite bereik ik de berm. Nu de andere helft van 
de straat nog. Ik schrik als ik weer van de stoeprand afstap. Ik 
verlies mijn evenwicht en val. Alles lijkt in slowmotion te 
gebeuren. Mijn ogen worden verblind door twee felle, witte 
lichten. Ik knipper. Iemand gilt. Ben ik dat? Ik knipper. Ik hoor 
een knal. Was ik dat? Het lijkt alsof ik mijn eigen lichaam 
verlaat. Ik ben geschept door een auto en zie mezelf in een rare 
houding, met mijn been in een verkeerde hoek gedraaid over de 
weg vliegen.  
 
Dan wordt de film versneld, alles gebeurt als in een Charles 
Dickens-film, drie keer sneller. Ik zie mezelf zoeken naar mijn 
moeders tepel en begin gulzig te drinken. Dan ben ik een meisje 
van drie, ik verslik me in een lolly en wordt door mijn moeder 
ondersteboven gehouden. Na een paar tikken op mijn rug, vliegt 
het slijmerige ding uit mijn strot. Opgelucht haal ik adem, maar 
ik verslik me bijna weer, omdat ik nog ondersteboven hang. Ik 
ben tien. Ik sta naast het bed van mijn beste vriendin. Ik huil. Ze 
gaat het niet redden. Het was niet de bedoeling dat ik bij haar 
dood zou zijn, maar ik wilde. Ik hou haar hand vast en haar 
ouders de andere. Haar ogen vallen langzaam dicht. Ze zucht. Ik 
ben dertien. Het is mijn verjaardag. Bij een viaduct ontmoet ik 
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mijn vader, voor het eerst in dertien jaar. Hij is vroeger bij mijn 
moeder en mij weggegaan. Nu is hij weer terug. Hij heeft verdriet 
gedaan, maar we konden hem vergeven. 
 
Dan kom ik terug in de realiteit. Mijn geest stapt terug in mijn 
lichaam. Langzaam open ik mijn ogen. Ik bekijk alles vanuit een 
ander punt, wat me in de war brengt. Alles is wazig. Ik moet 
grote moeite doen om het beeld voor mijn ogen scherp te stellen. 
Omdat ik moe word van het kijken, doe ik mijn ogen dicht. 
Iemand schreeuwt, naar mijn idee, dat ik ze open moet houden. 
Dat doe ik. Ik zie mijn moeder. Ze probeert door de menigte die 
om me heen staat naar me toe te komen, maar wordt elke keer 
terug geduwd. Radeloos steekt ze een hand naar me uit. 
“Mama!,” huil ik. “ik wil nog niet dood!”. Ik hoor mezelf het 
zeggen, toch weet ik dat anderen het niet horen. Nu heb ik geen 
macht meer, niemand hoort me, alles wat ze van me kunnen 
zien is mijn lichaam. Dood.  
 
Ik waai weg. 
 
 

 

Martijn Franken – 10 jaar 

 
Charley en de tijdmachine 
 
Het begon allemaal op een zaterdagmorgen. 

Het was erg mooi weer omdat het zomer was. 

Charley Cornwall was 27 jaar en  ging winkelen omdat hij 

in de krant had gelezen dat er een nieuwe winkel was. 

Maar die winkel bleek in werkelijkheid een lab van een 

rare professor te zijn, die juist een tijdmachine had gemaakt. 

Charley liep in de val en door de handlanger van de professor 

werd Charley in deze tijdmachine geduwd. De professor typte 
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de coördinaten in en  weg was hij. Toen hij voelde dat hij geland 
was,  deed hij de deur open en hij riep “ooooh ”, want hij was in 
de tijd van Columbus terechtgekomen. 

Dat zag hij meteen want hij had vroeger erg goed opgelet bij 
geschiedenis.En hij zei:  “Was die geschiedenisles toch ergens 
goed voor”.Hij was avonturier en zei:  “Deze kans kan ik niet 
voorbij laten gaan”.Hij stapte uit de tijdmachine en bedekte hem 
met bladeren. Daarna ging hij op weg,  gelukkig had hij zoals de 
meeste avonturiers een zakmes bij zich. Hij moest eerst door een 
dicht begroeid bos en  was erg blij met zijn zakmes. Toen hij 
aankwam zag hij dat een grote boot klaar stond om te vertrekken 
en hij zag op de zijkant  in het Engels staan: de boot van 
Columbus.  Hij bleef staan kijken tot hij weg voer (dat duurde 2 
minuten ). Daarna ging hij in de stad kijken. De mensen zagen 
er heel anders uit dan nu en het duurde dan ook niet lang  

voordat een mens zag dat hij er heel anders uitzag dan zij. De 
mensen zagen  hem meteen aan als een tovenaar.  

Hij rende voor zijn leven want hij wist uit zijn geschiedenisboek 
dat heksen en tovenaars op de brandstapel werden gelegd. 

Hij rende naar het bos waar hij de tijdmachine had verstopt. Hij 
wildde de mensen van de tijdmachine weglokken. Het lukte om 
de mensen af te schudden en om ze bij de tijdmachine weg te 
houden. Hij zat te denken wat hij moest doen. Hij wist dat als hij 
terug ging,  dat hij dan opgewacht zou worden door de 
handlanger van de professor. Hij had een idee. 

Hij ging rond middernacht weer naar het dorp en hij stal een 
hooivork. Met de hooivork stevig in zijn hand ging hij weer terug 
en ja hoor daar zag hij de handlanger van de professor die de 
schik van zijn leven kreeg en wegrende. Charley ging naar huis 
en viel in slaap. 

De volgende dag waarschuwde hij de politie en toen kreeg de 
professor zijn verdiende loon (zijn handlanger was gevlucht ). De 
oude hooivork ging naar het museum. 
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Xander Geerlings – 11 jaar     

 
Koen de genie 
 
Koen is een heel slim jongetje, om zo te zeggen een genie. Hij zit 
pas in groep 6 en hij heeft al zijn eigen laboratorium met allerlei 
technische spullen van een krimpstraal tot een hele grote zelf 
gemaakte computer en nog veel meer. Op school is hij altijd te 
vinden in het laboratorium, hij is al een anderhalf jaar bezig aan 
zijn nieuwe project ‘1198’. Niemand weet waarom het project zo 
heet en wat het wordt.  Koen weet het wel,  het wordt een 
tijdmachine. Hij keek op zijn mega- zelfgemaakte computer wat 
hij nu moest doen. Een half uur later riep zijn moeder hem voor 
het eten ‘Koen kom je eten’. Een kwartier later roept zijn moeder 
kwaad ‘Koen komen nu, of ik sluit je laboratorium af met jouw 
onbreekbare slot’. ‘Oké ik kom al’. Na een kwartier is Koen nog 
steeds in zijn laboratorium. ‘KOEN NU BEN IK ECHT PISSIG, NU 
KOMEN OF JE ZIET JE LABORATORIUM NOOIT MEER!!!’. 
Eindelijk komt Koen naar de keuken en dan ziet hij dat er brood 
met ham op tafel ligt. Hij roept ‘Stippie ‘kom is’ en ja hoor 
Stippie zijn hond kwam er al aangerend. Koen gooit zijn brood op 
de grond en Stippie eet het op. Koen pakt wat cola en snoep en 
gaat weer naar zijn laboratorium, werken aan zijn nieuwe project 
1198. Twee weken later is hij bijna klaar met zijn project, en 
moeder roept ineens dat ze gaan eten. Als Koen in de keuken 
kijkt ziet hij chocolade pudding staan, maar Stippie zit er maar 
naar te loeren en ging heel hard blaffen omdat hij ook wat 
lekkers wou, kreeg hij van Koen een hondenkluif. 
Toen Koen klaar was moest hij Stippie uitlaten.  
Als hij daar mee klaar is gaat hij weer naar zijn laboratorium 
weer werken aan zijn nieuwe project 1198. Na 4 dagen is zijn 
project echt bijna klaar, maar hij mist een onderdeel en als hij 
dat heeft dan is zijn project klaar. 
Maar waar is dat onderdeel? 
Hij heeft voor dat ene onderdeel de hele middag gezocht in 40 
winkels, maar bij de 41e winkel vond hij het onderdeel. 
Hij keek naar de prijs en zag dat het wel € 95,-  kostte. Hij rende 
naar huis en zette het erop en zette het aan, maar er gebeurde 



 27 

niks. Hij keek naar het onderdeel en zag dat het medium was 
maar hij had large nodig dus hij rende terug en wisselde het om. 
Toen hij dat onderdeel erop zette en hem bijna aanzette riep zijn 
moeder hem omdat hij naar bed moest. 
De volgende dag liep hij naar zijn laboratorium en zette zijn 
nieuwe project aan en ja hoor hij deed het. 
Er kwamen 4 blauwe stralen die een soort blauw net maakte. 
Hij haalde zijn beste vriend Jasper erbij. 
Als ze in de laboratorium van Koen kijken zegt Jasper opeens 
‘zullen we erdoorheen lopen’. 
‘zet hem op de toekomst uuhhhmmm 2118’. ‘oke daar gaat ie 
dan’. 
Zmmzmmzmm flitzzrbloeb zmmmmmmmmmzmmmm boem ‘au’. 
Ze vielen op een soort ijzeren plaat, ze keken om zich heen ‘wat 
veel ijzer en metaal’ zij Jasper. Koen keek geïnteresseerd rond en 
riep ‘kijk robots en zwevende hovercrafts, op wat voor benzine 
zouden die vliegen?’ ‘Ik denk op energie of stroom’. En ja dat was 
het goede antwoord. 
Ze liepen verder over de ijzeren stoep en Jasper zegt ineens ‘waar 
zijn de lantarenpalen gebleven?’. ‘ik weet het, ze hangen 6 meter 
hoog in de lucht alleen de lamp dan, waar de paal is weet ik 
niet’. Koen zegt tegen Jasper ‘heb je je horloge bij je?’ ‘O, shit 
vergeten, ik koop wel een nieuwe in de winkel’. Ze liepen naar de 
winkel en Jasper vroeg aan de winkelier ‘mag ik een horloge?’ 
‘wat is een horloge’ ‘o ja we zijn in de toekomst en horloges zijn 
oud’. ‘ik heb wel een tijd-soemo dat is een soemo poppetje die om 
het kwartier zegt hoe laat het is’. 
‘ik wil hem hoeveel kost het’. ‘200 lemperts’. ‘200 wattes’. Koen 
zei dat is € 20,-. 
Jasper zei,  ‘Ik heb alleen dit’  en  pakte zijn portemonnee en liet 
zijn euro’s zien. 
De man zegt: ‘Woh,  dat zijn hele oude kostbare munten uit de 
tijd 2011 geef er maar 5,  is dat goed’. ‘Oke’. Ze gaan weer terug 
naar huis en zetten de tijdmachine in de hoek bij alle andere 
technische spullen.  

Einde. 
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Beaudine Geertman - 11 jaar 

 
Tijdreizende liefde 
 
‘Waar ben ik?’ Ik kijk verward om me heen. ‘Hè?’ Net was ik toch 
nog thuis, nu sta ik midden op straat.  
Iedereen ziet er zo ouderwets uit. Lange jurken, pofmouwen, een 
korset en nu moet ik niet gaan lachen, want er loopt een man 
langs. Hij heeft een plofbroek aan, een kraag, een stok en een 
cape eroverheen. 
  ‘Dat komt ook, omdat dit de Renaissance is.’ Er komt een 
jongen voor me staan. Hij heeft blond haar, groene ogen en ziet 
er anders uit dan de anderen. Zijn glimmende knopen op zijn 
jasje vallen me op in de zon. 
Ik kijk hem verward aan. ‘Hoe bedoel je?’ Nog steeds verward 
kijk ik om me heen. Hoe kom ik hier? 
  ‘Ten eerste, kijk naar de gebouwen en ten tweede op de 
schilderijen staat de natuur afgebeeld.’ Hij wijst naar 
overblijfselen van de Grieks/Romeinse cultuur. Een tempel, met 
bogen, beelden, ingegraveerde figuren en mensen, die daaronder 
lopen.  
  ‘En hoe kan dat, want ik weet zeker dat ik een half uur geleden 
in de kast zat met een boek.’ Het laatste dat ik me herinner is 
het glinsteren van sterretjes. Verder weet ik alleen dat ik hier 
ben en met een ongelofelijke knappe jongen sta te praten, die ik 
al ken.  
  ‘Hoe moet ik dat weten?’ Hij haalt zijn schouders op en we 
lopen naar het water.  
  ‘Wacht,’ stamel ik. ‘Je weet het wel, je was erbij. Jij had me 
voor mijn verjaardag, die ‘wensglitters’ gegeven.’ Aan de ene kant 
is het waar, aan de andere kant ben ik iemand die vreemd is, 
omdat ik tijdreis. ‘Moet ik sorry zeggen?’ Onzeker kijk ik naar het 
water. 
Hij houdt lachend zijn handen omhoog. ‘Betrapt.’ Hij kijkt me 
lachend aan. ‘We staan hier wel samen ,maar geen van beide 
weet hoe de ander heet.’ 
Ik zucht. ‘Flodine, aangenaam kennis te maken.’ 
  ‘Deman, insgelijks.’ Hij maakt een kleine buiging.  
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Ik begin te stressen. ‘Ik moet naar mijn huis. Zo snel mogelijk.’ 
Ik wil net de straat inslaan als hij mijn arm pakt. 
  ‘Je moet een straat verder.’ Ik denk dat hij niet wil dat ik ga, 
maar ik kan hier niet blijven.  
We rennen de volgende straat in, via de achterdeur gaan we mijn 
ouderlijk huis binnen. Ik pak de sleutel om hem? open te doen 
en ren naar mijn kamer, naar de kast en doe opnieuw de wens, 
die ik heb gedaan. 
  ‘Ben ik al thuis?’ Ik wil opstaan, maar dan komt Deman 
tevoorschijn. 
Hij schudt zijn hoofd. ‘Ik denk dat je vanzelf verdwijnt.’  
Ik hoor aan zijn stem dat hij dat niet wil, maar ik kan hier niets 
aan doen. Hoe graag ik het ook zou willen. 
  ‘Flo, wil je echt weg.’ Hij wil me niet aankijken.  
  ‘Ik heb geen keus, ik verschijn en verdwijn gewoon ergens op 
een willekeurig moment. Geloof me, ik heb geen keus.’ Ik ga op 
mijn  oude bed zitten en kijk de kamer rond.  
Tekeningen die ik heb moeten verstoppen, omdat er natuur 
opstond en omdat we niet geloofden in god. Maar ik ben blij dat 
ik ze bewaard heb. 
  ‘Ik wilde dat je een keus had.’ Waarom zou hij dat willen? Het is 
niet dat ik hem net ken, want ik ben al vaker in deze tijd terecht 
gekomen en hij heeft me die wensglitters gegeven.  
Op een klein feestje dat ik een aantal jaar geleden heb gegeven, 
het was best leuk. Maar toch vind ik de feestjes uit mijn eigen 
tijd leuker. 
  ‘Kan je me vertellen, wanneer je verdwijnt naar je eigen tijd?.’ 
Ik knik, want ik weet even niet wat ik moet zeggen. ‘Damen, je 
weet dat ik je echt niet zal vergeten.’ 
  ‘Dat weet ik, maar..’ Hij dwaalt af en kijkt me aan. Ik lach en 
schud mijn hoofd. Het is zielig, hij wacht de hele tijd op me. ‘Flo, 
je vergeet niet dat ik op je wacht en je niet zal vergeten.’  
Ik pak zijn hand. ‘Ik beloof het.’ Ik zucht. ‘Ik weet niet hoelang je 
moet wachten, tot de volgende keer.’ 
Hij haalt zijn schouders op. ‘Ik hou het wel vol hier.’ Ik kijk hem 
aan. ‘Je gelooft me niet.’ 
Ik lach. ‘Logisch, want ooit blijf ik wel op een plek en dat kan bij 
jou of bij iemand anders zijn.’  
  ‘Daar moet je niet zo over praten.’ Hij zit me een beetje te 
plagen. 
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Ik trek mijn wenkbrauwen op. ‘Hoe dan wel?’ Serieus ga ik er op 
in. 
  ‘Nou.’  
Ik onderbreek hem. ‘Zo bedoelde ik het niet.’ Het was maar een 
grapje. 
  ‘Dat was flauw, maar de peper is op.’ Hij kijkt me aan, snel kijk 
ik weg. 
Ik kan er niet tegen als hij me zo aankijkt. ‘Heb ik iets van je 
aan?’ 
  ‘Mijn onderbroek,’ grapt hij, en steekt zijn tong uit. ‘Geef hem 
terug.’ Hij staat op, alsof hij echt achter me aan gaat rennen.  
  ‘Ik heb hem niet, sorry. Misschien heeft je broer hem.’ Ik haal 
mijn schouders op, en ren door mijn kamer. 
Hij pakt mijn arm. ‘Gaan we het zo spelen?’  
Ik trek mijn mond open. ‘Jij begon.’ Ik trek me lachend los, en 
duw hem op mijn bed en leun tegen de kast aan. 
Hij wil me kussen, maar ik buk en loop weg naar de andere kant 
van de kamer. Ik ben bezig met hard to get, daar kan hij niet 
tegen. 
  ‘Flo, alsjeblieft.’ Deman smeekt. Straks gaat hij nog op zijn 
knieën zitten. ‘We hebben niet eens zolang meer.’ 
Inderdaad, hij heeft gelijk. Nog een half uur, deze minuten zijn 
het moeilijkste voor hem, want hij weet dat ik elk moment kan 
verdwijnen. 
  ‘Ik zou gaan als ik jou was.’ Ik weet hoe erg hij dit vindt.  
 ‘Nee, ik blijf hier.’ Hij hoeft zijn zin niet af te maken, want ik kan 
hem ondertussen zelf invullen. 
  ‘Ik zal je echt niet vergeten.’ Ik blaas hem een handkus toe en 
draai me om naar de kast. Waardoor hij straks alleen in deze 
kamer blijft en ik ergens in een andere tijd rondzwerf.  
Alleen.  
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Clementine van Gelderen – 12 jaar 

 
Tijdreizen  

'Dit is Eva'. De juf wijst naar het meisje dat voor de klas staat. 
'Ze is nieuw in jullie klas, je mag naast Sara zitten.' Eva loopt 
naar een plaatsje ergens achter in de klas. Sara schuift een 
stapel boeken op de tafel van Eva. 'Dit zijn alle boeken die je 
nodig hebt,' fluistert ze. 'Waar woon je?' Eva twijfelt even voordat 
ze antwoord geeft. 'Rozenstraat.' antwoordt ze. 'Echt waar? Daar 
staan de grootste huizen van ons dorp!',  zegt Sara net iets te 
hard. 'Sara, ik vind het erg leuk dat je het goed kan vinden met 
Eva, maar kan je even opletten alsjeblieft?' juf gaat weer verder 
met de les.  

Na school loopt Sara meteen naar Eva toe. 'Kan je misschien een 
keer afspreken? ik kan vandaag?' 'Sorry, maar ik moet nog een 
beetje helpen met inrichten en zo, misschien een andere keer?' 
Eva loopt naar haar fiets, 'Oké, ik zie je morgen!' roept Sara. Ze 
loopt naar Fleur. 'Weet je waar Eva woont? Op de Rozenstraat!' 
zegt ze. 'Echt waar? Die moet wel rijk zijn zeker!' zegt Fleur. 
'Maar er stonden toch helemaal geen huizen te koop in die 
straat?' vraagt ze. 'Weet ik veel, misschien had ze al heel lang 
geleden daar een huis gekocht, of ze heeft het gekregen?' zegt 
Sara, 'Wie geeft er nou een huis?' vraagt Fleur. 'Je snapt wel wat 
ik bedoel.' Sara kijkt naar Fleur. 'leuk toch als ze in zo'n groot 
huis woont? Maar ik moet gaan, mijn huiswerk is nog niet af.' 
Fleur pakt haar tas en loopt weg. 'Wacht op mij!' Roept Sara. 'We 
kunnen samen fietsen!'   

'Weet je welk nummer ze woont?' vraagt Fleur als ze aan het 
fietsen zijn. 'We kunnen gewoon een keertje aanbellen?' 'Weet ik 
niet heb ik ook niet gevraagd. Maar ik zie je morgen!' Sara slaat 
linksaf haar straat in. 
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Eva pakt haar fiets en rijdt naar school. Ze hoopt dat ze nieuwe 
vriendinnen maakt, op haar vorige school had ze die bijna niet. 
Als ze het schoolplein oprijdt ziet ze Sara en Fleur staan. Ze 
lopen op haar af. 'Hé, Eva!' roept Sara. 'Fleur heeft een hele 
leuke film thuis, vind je het leuk om mee te gaan?' 'Ja, lijkt me 
leuk!' zegt Eva. 'Oké, na school bij mij.' zegt Fleur. Als school 
voorbij is, fietsen ze met zijn drieën naar Fleur's huis. Haar 
moeder schenkt limonade in en geeft hun een grote bak popcorn. 
'Eef, er stonden toch helemaal geen huizen te koop in jou 
straat?' vraagt Sara. 'Eh... Dat klopt! Ik, eh... mijn oom was 
overleden, en hij had het huis aan ons gegeven. We hebben het 
geërfd.' zegt Eva. 'Ik zei het toch!' Sara kijkt naar Fleur. 'Sorry, ik 
dacht dat je er misschien over loog.' zegt Fleur. 'Zullen we de film 
gaan kijken?' vraagt Eva. 'Goed idee.' zegt Fleur. Ze pakt de 
popcorn en loopt naar de tv. Ze start de film. 

Halverwege de film moet Sara naar de wc. 'Welk nummer woon 
je eigenlijk?' vraagt Fleur als Sara weg is. 'Nummer 7.' antwoordt 
Eva. 'Jij bent vast heel rijk!' zegt Fleur. 'Hebben jullie veel dure 
spullen?' 'Een zwembad en zo. Gewoon grote auto's en al dat 
soort dingen.' zegt Eva.  

'Wow, kan ik een keer naar je huis kijken? Morgen?' Vraagt 
Fleur. 'Ik heb morgen golf.' zegt Eva. 'Golf?' Fleur kijkt naar haar 
alsof ze gek geworden is. Sara komt de kamer weer binnen. 
'Jongens, het is al hartstikke laat! Ik had allang thuis moeten 
zijn!' zegt ze. 'Je hebt gelijk! We kijken de film wel een andere 
keer verder.' zegt Fleur. Sara en Eva pakken hun jas en fietsen 
weg. 'Tot morgen!' roept Fleur.  

*Een paar dagen later* De bel gaat. Alle kinderen rennen de 
school uit. “Weekend!” 'Eva! Kan je vandaag wel?' vraagt Sara. 
'Nee sorry, ik moet naar ballet en ik ben al een beetje te laat, 
doei!'.  Eva pakt haar fiets en rijdt weg. 'Vind jij het ook niet een 
beetje raar dat Eva steeds niet kan?' vraagt Fleur aan Sara. 'Ja! 
Valt dat jou ook zo op? Volgens mij wil ze helemaal niet dat we 
bij haar komen, en verzint ze steeds een smoesje.' zegt Sara. 
'Waarom zou ze dat niet willen? Dat is toch leuk? Of, misschien 
woont ze wel helemaal niet in zo'n groot huis!' Fleur kijkt naar 
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Sara. 'Je hebt gelijk. Dit moeten wij tot op de bodem uitzoeken. 
Laten we gaan aanbellen en vragen of Eva thuis is, als ze er niet 
is, weten we genoeg!' Sara loopt samen met Fleur naar hun 
fietsen en rijden richting de Rozenstraat. Ze staan voor het huis, 
nummer 7. 'Kom, we bellen aan.' Sara drukt op de bel. Het duurt 
een tijdje maar dan doet een oude vrouw open. 'Dag mevrouw, is 
Eva misschien thuis?' Vraagt Sara. De vrouw kijkt naar de 
meisjes, een beetje lang. Fleur kucht. 'Oh sorry, ik hoorde jullie 
niet zo goed, wat zei je?' 'Of Eva thuis is!' zegt Sara iets harder. 
'Eva? Nooit van gehoord. Volgens mij zijn jullie bij het verkeerde 
huis, dag meisjes!' en de oude vrouw doet voorzichtig de deur 
dicht. Sara en Fleur kijken elkaar stomverbaasd aan. 'Ze loog 
dus toch! Ze woont hier helemaal niet! Als ze gewoon had verteld 
dat ze in een normaal huisje woonden, was ik ook gewoon 
vriendinnen met haar geworden.' zegt Sara. De oude vrouw doet 
de deur weer open. 'Zijn jullie hier nu nog? Ze woont hier niet! 
Wegwezen! Ksssstt' Sara en Fleur rennen weg en fietsen naar 
huis. 

Als het weekend voorbij is en de school weer is begonnen, staan 
Sara en Fleur al een tijdje op Eva te wachten. En daar komt ze 
aan rijden. 'Eva kunnen we even praten?' vraagt Sara. 'Wat is 
er?' vraagt ze. 'Wij wouden gister even aanbellen bij jou huis, 
maar je woont daar helemaal niet!' zegt Fleur. 'Klopt dat of niet?' 
vraagt Sara. 'Ik, eh... tja, ik weet niet, eh...' Eva wordt helemaal 
rood. 'Waarom loog je tegen ons? Je had ook gewoon kunnen 
zeggen dat je in een klein huis woont. Dat maakt echt niets uit!' 
Sara kijkt teleurgesteld naar Eva. 'Het spijt me echt heel erg 
jongens, ik.... ', al zou je door de tijd reizen en alles opnieuw 
doen, dan weet ik nog niet of ik, nou ja misschien wel, maar, eh, 
zoek maar andere vriendinnen.' Sara draait zich om en loopt 
weg.  

Tijdreizen, als dat kon zou dat heel goed uitkomen. Maar dat 
kan niet. Eva heeft totaal geen zin in school nu. Ze zegt tegen de 
conciërge dat ze ziek is en loopt weg. Ze wandelt door het park. 
Wat heeft ze nou gedaan? Ze is ook zo dom. Op haar oude school 
was iedereen populair omdat ze rijk waren, maar op deze school 
is dat dus niet zo. Ze gaat op een bankje zitten. Zonder dat ze 
het merkt komt er een oude vrouw naast haar zitten. 'Ik kan jou 
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helpen,' zegt de vrouw. Eva schrikt. 'Ja, vast. Niemand kan mij 
helpen.' zegt Eva. 'Door de tijd reizen is onmogelijk hé? Nou ik 
zou je wat laten zien.' zegt de oude vrouw. Eva vindt de vrouw 
maar vreemd. Hoe weet ze dat nou weer? Maar voor ze het weet 
staat ze in de klas, precies dezelfde dag als haar eerste 
schooldag. En de juf zegt precies hetzelfde als toen. Eva kan het 
haast niet geloven. Alles is hetzelfde. En Sara vraagt precies 
hetzelfde: 'Welke straat woon je?' Eva moet opeens heel hard 
lachen. Het is zo raar! Sara kijkt haar raar aan. 'De Schaapweg.' 
zegt ze. 'Dan woon je heel dichtbij mij! Zullen we vandaag wat 
afspreken?' vraagt Sara. En zo was Eva toch nog goede vrienden 
geworden met Sara en Fleur. Het was een stuk makkelijker 
geweest als ze meteen de waarheid had verteld, maar toch is ze 
blij dat ze die rare, oude vrouw heeft ontmoet. Die dag zal ze 
nooit meer vergeten. EINDE 
 
 
Pip van Gelderen - 10 jaar 

 
Eekhoorn en Schaap. 
 
Er waren eens twee dieren. Een schaap en een eekhoorn. Ze 
zaten samen thee te drinken in het huis van de Eekhoorn. Ze 
praatten over vroeger, toen ze nog klein waren, en hoe fijn ze het 
toen hadden. ‘Ik zou heel graag nog een klein lammetje willen 
zijn’ zei het Schaap ‘ja wat had ik het toen fijn.’ ‘Ik zou ook weer 
eens klein willen zijn’ zei de Eekhoorn. ‘Maar dan doen we dat 
toch gewoon’ antwoordde het Schaap. ‘Ja maar schaap hoe dan’ 
zei de Eekhoorn. Dat kan toch helemaal niet?’ ‘Wel, ken je het 
verhaal nog verhaal dat de overoveroverovergrootvader van de 
Tor een keer zo’n leuke verjaardag had dat hij dat nog een keer 
wou doen, dus vroeg hij aan zijn moeder: mag ik volgende week 
nog een verjaardag houden? Maar dat mocht niet van zijn 
moeder, omdat hij een hele strenge moeder had. En toen had hij 
de Bosklok teruggedraaid zodat hij terug in de tijd ging, om het 
zo over te doen.’ 
‘Laten we dat doen!’,  riep de eekhoorn blij. ‘Morgen voor de 
lunch, bij mij oke’   
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‘Ja’ blaatte het schaap ‘tot morgen’ en hij liep naar huis. 
 
De volgende dag voor de lunch kwam Schaap aan bij het huis 
van Eekhoorn. ‘Hallo’ begroette Eekhoorn Schaap: ‘We eten even 
een paar nootjes en dan gaan we’. ‘Ik hou helemaal niet van 
nootjes’ riep Schaap boos. ‘O ja dat is waar, hier’ zei de 
Eekhoorn en gaf hem wat gras. Nadat ze geluncht hadden liepen 
ze gelijk naar de Bosklok, midden in het bos. Er waren bijna 
geen dieren alleen de Sprinkhaan die de andere kant opkeek, en 
de Mol die toch niks kon zien. Snel draaide de Eekhoorn de klok 
om. Eerst gebeurde er niks, maar daarna kregen het Schaap en 
de Eekhoorn een heel raar gevoel van binnen. Alsof ze krimpten. 
Maar dat was ook zo. Ze werden steeds kleiner, tot ze allebei 
klein waren. ‘Hoi’ zei Schaap tegen Eekhoorn 
‘Hummmmmmmmmmmmm’ antwoordde Eekhoorn. ‘Waarom 
ben ik hier? Daarnet zat ik nog thuis. En nu sta ik hier voor de 
Bosklok. Gek.’ ‘O,  wat raar ik zat net ook thuis’ zei Schaap. Nu 
ja, tot morgen op school.’ 
 
Eekhoorn en Schaap liepen naar huis. De volgende morgen 
kwamen ze elkaar tegen toen ze naar school liepen. Ze waren nu 
een jaar jonger dan gister. Daar kwam de Olifant aan. ‘Hai’ zei 
hij (iedereen in het bos was nu een paar jaar jonger.) ‘Mijn 
moeder vindt mij dom, omdat ik niet verder dan 5 kan tellen’ zei 
Olifant. ‘Kan ik ook niet hoor’ zei Schaap. ‘Ik ook niet en’ zei 
Eekhoorn, ‘zelfs de Spin kan het niet en die is nog wel de slimste 
van de klas.’ Tring, ‘tring, trinnnnngggggggggg, de schoolbel ging 
en iedereen moest naar binnen. ‘Hallo diertjes’ riep de Juf. ‘Ik ga 
jullie leren om verder te tellen dan 5’. ‘Jeeeeeeeeeeeeeeh.’ Riep de 
klas. ‘Jippie’ zei de Olifant, ‘Noemt mijn moeder mij niet meer 
dom.’ 
 
Toen de school uit was, ging iedereen weer naar huis. Ze 
moesten van de Juf oefenen op verder tellen dan 5. Ze moesten 
proberen tot 8 of anders 7. De volgende dag was iedereen weer 1 
jaar jonger geworden omdat de Bosklok was teruggezet. 
Sommige dieren waren zelfs verdwenen omdat ze te jong waren. 
En dieren die nog niet zo lang dood waren, waren ook weer 
levend. Maar niemand herinnerde zich dat ze gister moester 
leren dat ze verder dan 5 moesten tellen. 



 36 

 
De volgende morgen zei Juf: ‘goede morgen diertjes! Vandaag 
gaan wij proberen verder dan 2 te tellen. ‘Leuk’ zeiden de 
kinderdiertjes en een dag later was iedereen weer een jaar 
jonger. Ze waren vergeten wat ze die dag daarvoor hadden 
gedaan, want dat moest eigenlijk nog komen.  
Een paar dagen later waren Eekhoorn en Schaap er niet meer. 
Ze waren te jong om nog te leven en verdwenen daarom. 
 
De uil die een paar weken op vakantie was geweest kwam weer 
terug naar het bos. Hij vond het wel erg raar dat iedereen opeens 
zo jong was. En zijn moeder die een paar jaar geleden dood was 
gegaan leefde weer. ‘Wat gek’ dacht de Uil  in zichzelf. Maar toen 
wist hij het. Hij had het verhaal ook  gehoord over de 
overoverovergrootvader van de Tor. ‘Oh, Oh.’ zei de uil, laat ik 
maar snel de Bosklok terugdraaien. Hij vloog naar de Bosklok. 
Draaide hem terug en flits, toen was alles weer normaal. 
 
Eekhoorn en Schaap stonden voor de uil. ‘Hallo Uil, nu al terug? 
Wij zijn van plan om de Bosklok terug te draaien zodat we weer 
klein kunnen zijn. Leuk he’ zei Eekhoorn. ‘Dat moeten jullie niet 
doen’ antwoordde Uil want dan kan je niet meer terug naar het 
gewone leven. Dus wees maar blij dat ik jullie heb gered’ en vloog 
weg, terug naar zijn huis. 
 
Eekhoorn en Schaap had hij achtergelaten, zij begrepen er niks 
van maar besloten om ook maar naar huis te gaan.  
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Thijmen Gladpootjes – 11 jaar 

 
Pim’s tijdmachine avontuur 
 
Er was eens een jongen die Pim heette. 
Pim liep op een dag over straat met zijn bal in zijn handen. 
Pim ging namelijk voetballen op het voetbalveldje naast een eng 
spookachtig huis.Volgens verhalen heeft er een professor 
gewoond die professor Reis heette. 
Hij probeerde een tijdmachine te bouwen om door de tijd te 
reizen.Toen hij klaar was met de tijdmachine wilde hij hem 
testen met een proefaap.Toen professor Reis de aap naar de 
toekomst wilde sturen kwam er uit de tijdmachine een groot 
zwart gat en zoog de aap en professor Reis op en er is nooit meer 
wat van ze gehoord.Ondertussen was Pim bij het voetbalveldje 
aangekomen en ging een beetje hooghouden met de bal. Pim 
wilde de bal in het goaltje schieten, maar hij schoot ernaast  en  
de bal vloog verder door de lucht en ging door de ruit van het 
huis van professor Reis. Pim schrok zich rot toen de bal door de 
ruit vloog. Hij wachtte even om te kijken of er iemand kwam, 
maar er kwam niemand. Pim wilde heel graag zijn bal terug,  dus 
ging hij aanbellen bij professor Reis zijn huis. 
Maar toen kwam  er ook niemand. Pim liep naar het  raam aan 
de voorkant van het huis. Hij keek naar binnen maar het was zo 
donker dat hij niks zag. Pim zag dat er naast de voordeur een 
raampje zat en dat stond op een kiertje open. Hij liep ernaar toe,  
wrikte met zijn handen het raampje open en het lukte. 
Toen klom Pim naar binnen. Toen hij binnen was zag hij  een 
trap naar beneden. Hij liep de trap af en zag onderaan de trap 
een grote machine met een cabine en een heel groot toetsenbord. 
Naast het toetsenbord lag een soort horloge waar een briefje bij 
lag waarop stond: Dit is een mini tijdmachine waarmee je met 
één persoon terug kan naar je eigen tijd. Stuur dit in de 
toekomst zodat ik naar huis kan. Namens professor Reis. 
Pim pakte het horloge en legde het in de cabine en trok aan de 
hendel naast het toetsenbord. Er was een grote flits en toen was 
het horloge weg. 
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Pim bleef wachten bij de tijdmachine. Na een half uur wachten 
was er weer een grote flits en stond er opeens een man met een 
lange witte jas en een vieze baard. De man liep naar Pim toe en 
zei: “Ik ben professor Reis en bedankt dat je me hebt geholpen”.  
Nadat ze wat hadden bij gekletst , ging Pim naar huis en vertelde 
alles in geuren en kleuren aan zijn moeder. 
 
 
 

 

Krista Grundeken – 12 jaar 

 

De Boomhut 
 
Er is een meisje dat twaalf jaar is en Taylor heet. Ze woont met 
haar ouders en haar broertje Jacob in een grote oude villa in 
Wassenaar.  
‘Jacob waar ben je? ’,  riep Taylor. ‘Hierboven in de boomhut’ 
zeiden haar broertje en zijn vriend Henry. Ze klom naar boven en 
de jongens zeiden: ‘We hebben echte Vikingen, ridders en 
dinosaurussen gezien, omdat we met onze boomhut tijdmachine 
naar het verleden kunnen.’ ‘Ja ja’,  zei Taylor. ‘Naar welke tijd 
zou jij met onze tijdmachine gaan’,  vroeg Henry. ‘In een tijd 
waar je niet naar school hoefde te gaan en geen huiswerk hoefde 
te maken,  maar jammer genoeg kan dat niet. Van mam moest ik 
jullie naar binnen sturen omdat er een storm aan komt’. Toen de 
jongens naar beneden klommen begon het te bliksemen en 
opeens ‘BOEM KLAP BAM’. 
‘Zo … dat was een harde klap’,  zei Taylor die in de modder lag, 
‘ik moet ook maar snel naar binnen gaan.’ Taylor stond op en 
rende de achterdeur door. ‘He, waar zijn mam, Jacob en Henry?’ 
Taylor liep de keuken in.  ‘Wie ben jij en wat is er met de keuken 
gebeurd?’,  zei ze geschrokken tegen de vrouw die daar aan het 
koken was. ‘Mevrouw Dekker’,  zei ze ‘en wie ben jij en wat is er 
met jou gebeurd?’ ‘Ik ben Taylor en dit is mijn huis!’ ‘Jouw huis? 
‘Dit huis is van de familie Voorhorst van Helsdingen en Taylor, 
wat is dat voor een naam?’ zei mevrouw Dekker die een 
dienstbode was. ‘Ga maar met Clara het dienstmeisje mee naar 
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boven om droge kleren aan te doen.’ Samen liepen Clara en 
Taylor de trap op naar boven. ‘’Dit is mijn kamer’,  zei Taylor en 
ze keek naar binnen. Clara keek verbaasd. Toen ze op zolder 
waren zag Taylor veel oude spullen van vroeger zoals een grote 
oude kist en antieke meubels. Taylor vroeg:’In welke tijd zijn we 
nu eigenlijk?’ ‘In 1911’, zei Clara. ‘1911! Ik kom uit 2011’, zei 
Taylor, ‘dan heeft de boomhut tijdmachine van mijn broertje 
toch echt gewerkt.’ ‘Wat is een boomhut tijdmachine?’, zei Clara. 
‘Je weet wel, de boomhut in de grote boom in de tuin’ en ze 
keken samen uit het kleine raampje naar de achtertuin. Daar 
ziet Taylor een boom maar niet zo groot als die van haar tuin en 
helemaal geen boomhut. ‘Hoe kan ik dan ooit terug gaan naar 
mijn familie?’  
 
‘Ik heb gesproken met Mevrouw Voorhorst van Helsdingen en 
vertelt dat ik nog wat hulp kon gebruiken dus je mag hier blijven 
totdat je weer kan herinneren waar je echt woont’,  zei Mevrouw 
Dekker, ‘maar als je hier wilt blijven, moet je hard werken en al 
je taken afkrijgen.’ ‘Vanaf nu slaap je op zolder met Clara en 
morgen beginnen je taken’. Mevrouw Dekker deed de deur dicht. 
‘Is mevrouw Dekker jouw moeder? ‘Nee, zij is mijn baas. Mijn 
moeder zorgt voor mijn acht broers en zussen en mijn vader 
werkt in een fabriek. Ik hoef daar gelukkig niet te werken. In een 
fabriek is het gevaarlijk en moet je veel harder werken.’,  zei 
Clara. ‘Maar wanneer ga je naar school?’,  vroeg Taylor.  ‘’School 
is alleen voor de rijke kinderen, kinderen zoals ik moeten vanaf 
hun twaalfde al werken. Ik heb geluk dat ik in zo’n mooi huis 
mag werken en wonen. De hele zolder waar we slapen, is nog 
groter dan het huisje waar mijn hele familie woont.’ De volgende 
dag moesten Taylor en Clara de kachels leeghalen en weer 
aansteken, de bedden opmaken en de waskommen 
schoonmaken. Daarna moest ze de tapijten uitkloppen, zilver 
bestek  poetsen, was ophangen en strijken, de keuken dweilen 
en de aardappelen schillen. Na een lange dag werken, waren ze 
allebei uitgeput. Taylor vroeg: ‘’Als je niet naar school gaat, wat 
doe je dan nog meer?’ Clara zei: ‘Op zondag heb ik vrij en ga ik 
soms na de kerk,  langs de Rijksstraatweg zitten om naar auto’s 
te kijken of loop ik naar het strand om de zee te zien.’ ‘Auto’s 
bekijken en naar het strand lopen! Dat vind je leuk?’, zei Taylor. 
Dit kan zo niet doorgaan, geen vakanties en geen leuke dingen 
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doen, dacht Taylor voor zichzelf. ‘Ik moet naar huis gaan en ik 
zeg het niet graag maar ik wil liever naar school gaan en 
huiswerk maken dan zilver bestek poetsen. Ik mis mijn familie 
en hoe dan ook, ik moet echt terug naar huis gaan’,  zei Taylor. 
‘Maar als jij weggaat, zal ik je heel erg gaan missen’,  zei Clara 
verdrietig. ‘Heb je een schaar voor mij?’,  vroeg Taylor en ze 
hakte in een houten balk T+C BFF. ‘Het betekent Taylor+Clara 
best friendsforever, in het Nederlands beste vriendinnen voor 
altijd.’  
‘Voordat ik hier kwam, sloeg er in de buurt van de boomhut 
bliksem in. Dat moet nog een keer gebeuren.’ Lange dagen vol 
hard werk gingen voorbij, maar toen op een dag begon het weer 
te bliksemen.  Taylor rende naar buiten. Ze klom in de boom en 
riep tegen Clara die haar had achtervolgd:  ‘Je moet snel naar 
binnen gaan! Ik zal je nooit vergeten.’ En opeens ‘BOEM KLAP 
BAM’ … Taylor deed haar ogen open, haar ouders en haar 
broertje zaten naast haar bed. ‘Door de klap van de bliksem viel 
je van de trap van de boomhut af’’,  zei haar vader. ‘Ik ging terug 
in de tijd’,  riep Taylor blij,  ‘de boomhut is een echte 
tijdmachine.’ ‘Echt waar?’,  zei haar broertje Jacob verrast. ‘Je 
droomde vast’,  zei haar moeder lachend, ‘ maar je moet nog 
rusten en dan voel je je morgen wel weer beter.’ De volgende 
ochtend haastte Taylor zich naar boven en was de zolder weer 
modern en warm. Taylor liep naar de geverfde balk, ze voelde 
met haar vinger over het hout en keek schuin in het licht.  Was 
dat misschien een C van Clara en een B van BFF, was het dan 
toch echt waar…….?  
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Mike Guijt & Job v. Boheemen – 13 jaar 

 
Ik zit in de toekomst 
  
Ik was laatst in een tijdmachine gestapt en toen ging ik opeens,  
zonder dat ik het wist naar het jaar 2012. Ik wist toen nog niet 
dat het 2012 was, maar alles was anders. Ik zag de wereldramp 
gebeuren met mijn eigen ogen, ik rende voor mijn leven en 
sprong snel in de helikopter van mijn vader,  samen met mijn 
familie vlogen we weg en gingen we naar een veilige plek,  
genaamd Mars. De helikopter kon dat,  want het was ook een 
spaceshuttle.  
Toen we op Mars aankwamen,  barstte de wereld in elkaar en 
was er helemaal niks meer. We moesten het doen met Mars. 
Opeens kwam er een ruimteaap  die ons begroette met  een 
dans. We wisten niet wat we zagen. Nadat de dans voorbij was,  
kwamen er nog meer ruimteapen tevoorschijn. 
Ze hadden allemaal bananen en die aten we ook, want  we 
hadden honger. Na een tijdje hadden mijn  zusje,  mijn moeder 
en mijn  vader zelfmoord gepleegd,  want er was geen water meer  
en ik was ook bijna dood,  maar toen kwam er uit het niets een 
tijdmachine op Mars. Ik rende zo hard als ik kon en ging  zo snel 
mogelijk naar de tijdmachine en bracht mijzelf in veiligheid door 
500 jaar in te drukken en 500 jaar verder te gaan in de tijd. 
Eenmaal aangekomen waren er weer dinosaurussen en allemaal 
rare wezens. Het leek wel op de oertijd,  alles was weer hetzelfde 
als vroeger. Ik dronk al het water dat er was op,  trok verder 
naar het zuiden waar ik vroeger leefde en na 10 jaar kwam ik bij 
mijn huis. Het stond er nog,  het was geweldig en zelfs mijn 
vriendin was er nog. Na 10 jaar gelukkig thuis te zijn,  was alles 
geweldig. Ik had 10 kinderen en de wereld begon weer opnieuw. 
Toen hoorde ik een soort bel,  het was raar , ik schoot wakker. 
Het was maar een droom en ik zweten als een gek. Toen riep 
mijn moeder mij  en zei of ik kwam eten.  Ze  vroeg: ‘Waar heb je 
vannacht over gedroomd?’. Ik zei  dat ‘’ik in de toekomst zat’. 
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Nina Heilbron - 11 jaar 

 
Reis door de tijd! 
 
BOEM!!   Jim gooit met een klap de voordeur dicht. Hij schopt 
zijn gympen uit en rent stampend naar zijn kamer, en ploft op 
bed. “AAAAAA” , gilt hij in zijn kussen. Dan komt zijn moeder 
binnen en vraagt boos: “Waarom sla jij met de deur, jongeman?” 
Ook zijn kleinere zusje Rosa komt haar kamer uitgehold. Jim 
komt zuchtend overeind en geeft zijn rapport. Als zijn moeder 
het rapport opent, schrikt ze. “Wacht maar tot je vader thuis is, 
dan zijn de rapen gaar!” Moeder loopt de kamer uit en Rosa gaat 
haar achterna. Jim stapt van zijn bed  en gaat tegen de muur 
zitten. Kon hij de tijd maar terugdraaien en nog beter zijn best 
doen op school. Dan droomt hij even weg.  
Midden in de nacht wordt Jim wakker, hij hoort iets buiten. Hij 
staat op en loopt naar het raam. Als hij naar buiten kijkt ziet hij 
een heel fel licht op straat. Hij denkt na of er daar een put zat, 
maar de put zit een meter verderop. Jim is toch wel nieuwsgierig 
en klimt uit zijn kamerraam, laat zich zakken langs de regenpijp 
en loopt richting het licht. Hij gaat bij het licht zitten en kijkt er 
naar. Langzaam brengt hij zijn hand naar het licht. Dan hoort 
hij opeens een hele harde toeter en hij valt in het gat. Jim is zo 
in paniek dat hij zijn ogen van schrik dicht doet. Opeens is het 
stil om hem heen. Heel voorzichtig doet hij zijn ogen open en ziet 
dat hij in een witte overal in de gang van zijn huis staat. Alles 
lijkt normaal, maar toch vertrouwt Jim het niet helemaal. 
Langzaam loopt hij  naar de keuken. Hij duwt de deur open en 
ziet zijn moeder en vader staan. Maar er is iets mis. Ze lijken 
veel jonger! “Hallo?”, vraagt Jim, maar ze reageren niet. “Hallo?”, 
vraagt hij nu harder. Maar ze zeggen niks terug. Jim tikt op zijn 
moeders arm, maar die reageert niet. Dan loopt hij de keuken uit 
en gaat de trap op. Als hij boven is, gaat hij naar zijn kamer. Als 
hij de deur opent, ziet hij een jongetje van 2 jaar in een wieg 
liggen. Hij loopt naar het wiegje en schrikt. Dat ben ik!! Met een 
wit gezicht doet Jim een paar stappen achteruit. Hij loopt zijn 
kamer weer uit en gaat naar de kamer van zijn zusje Rosa. Die 
opent hij en de kamer is anders. Hij stapt de kamer in en loopt 
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in de richting van de kalender: 10 september 1997!! Nu weet hij 
het pas echt zeker. HIJ IS 14 JAAR TERUG IN DE TIJD! 
Wanhopig zakt hij op de grond. Zo zit hij 10 minuten op de 
grond. Dan vraagt hij zich af hoe hij terug moet? Als hij nou eens 
s`avonds  weer naar het licht toe gaat kan hij terug! Hij laat zich 
weer zakken en wacht tot het avond wordt. Eenmaal ‘s avonds 
gaat hij bij het raam staan. Daar, daar is het weer. Snel klimt hij 
het raam weer uit en laat zich zakken. Hij rent naar het gat. Hij 
moet opschieten, want misschien gaat het gat snel dicht! ….. 
Nog net op tijd duikt hij het gat in en verdwijnt hij uit de stad.   
Als hij zijn ogen weer open doet,  staat hij in zijn kamer. Hij rent 
als een gek naar beneden naar de keuken en daar zitten zijn 
ouders aan de keukentafel. “Hallo”, zegt zijn moeder. “Hoi”, roept 
hij blij. Zijn vader is ook ondertussen thuisgekomen. Hij gaat 
aan tafel zitten en kijkt zijn moeder aan. Zal zij over zijn rapport 
beginnen? Dat lijkt nu ineens niet meer zo erg! Maar voor zijn 
moeder iets kan zeggen zegt zijn vader:  “Ik heb een verrassing. 
Ik heb een boek gekocht en ik denk dat je het heel leuk zal 
vinden.” Hij haalt het boek uit zijn tas en geeft het aan Jim. Het 
heet: “ IK WIL TERUG IN DE TIJD!! “ 
 
 
Frederike Herkströter – 10 jaar 

 
Reis door de tijd 
 
 ‘Lotte! Lot!’ Madelief rende op me af. ‘Ja..?’,  mompelde ik. ‘Ik 
heb gehoord dat het geschiedenismuseum een tentoonstelling 
geeft!’ , zei ze enthousiast. Het bleef even stil. Maar toen zei 
Madelief: ‘Wil je misschien mee?’  Ik vond het prima, ik deed 
toch al niks anders dan me vervelen. ‘Dan zie ik je om 2 uur’. En 
ze liep weg. 
Ik keek op de klok. Zo laat al! Ik rende naar beneden en greep 
naar mijn jas, smeet de deur open, rende naar mijn fiets en 
fietste net zo hard als een wielrenner. Toen ik aankwam, zag ik 
Madelief druk om zich heen kijken. ‘Heey!’ riep ik naar haar. Ik 
stalde mijn fiets in het fietsenrek en liep naar haar toe. ‘Hoi Lot!’, 
zei jik opgewekt. ‘Zullen we?’                                                                           
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We liepen naar binnen. We kwamen in een grote hal aan waar 
een enorm beest was opgezet. ‘Het is volgens mij een 
Tyrannosaurus Rex’,  zei Madelief.  Toen viel mijn blik opeens op 
een groot bord waarop stond ‘’Tijdmachine’’. Zonder iets tegen 
Madelief te zeggen,  liep ik richting het bord. Ik keek om de hoek 
en zag daar een grote doos staan. Ik liep er naar toe en 
mompelde in mezelf: ‘een tijdmachine..’                                                                                                                                                                
Piep, piep! Het was mijn mobieltje. Een Sms’je van Madelief: 
Waar ben je? stond er.                                                                            
Hier..schreef ik een beetje plagerig terug. Maar Madelief had me 
alweer gevonden. Madelief leek naar me toe te rennen, maar ze 
rende naar de tijdmachine. ‘Zou je erin mogen zitten denk je?’ , 
zei Madelief vol bewondering.                                                                                                                                                                       
‘Past vast niet, joh!’ ‘Ik probeer het gewoon.’ Madelief ging op 
haar hurken zitten en deed het kleine deurtje open. Toen zagen 
we opeens politieagenten naar ons toerennen. ‘ Madelief,  schiet 
op!’ En ik gaf haar een duwtje. Maar dat was niet slim. Madelief 
viel voorover tegen een hendel aan. Toen opeens begonnen alle 
lichtjes te knipperen. Ik was nog maar net ingestapt of alles 
begon te schommelen en te knipperen. En we zagen opeens een 
fel licht op ons afkomen. En toen ..  
Boem!!! We vielen met een klap neer. Madelief en ik keken elkaar 
verbaasd aan. ‘Zou het echt..?’,  zei ik. Ik deed het deurtje 
voorzichtig open en slaakte een klein gilletje. Ik liep vol moed 
naar buiten. Het enige wat ik zag waren bomen, bomen  en nog 
meer bomen. Ik liep verder en gaf Madelief een seintje dat ze 
mocht komen. Maar opeens zag ik een beest voor me staan van 
wel twee meter hoog! Ik gilde en rende naar de tijdmachine. 
Maar ook daar stond zo’n enorm beest. Zonder me af te vragen 
waar Madelief was, rende ik weg. Ik rende maar door totdat..  
Au! …ik werd bij mijn arm vastgegrepen. Ik gilde en schopte in 
het rond. ‘Hé, rustig stresskip!’ God zij dank, het was Madelief! 
Ik omhelsde haar. “‘Waar zijn we?” ’’We zijn in het tijdperk van 
de Dinosauriërs’,  zei Madelief koelbloedig. ‘We moeten zo snel 
mogelijk bij de tijdmachine zien te komen.’ ‘Maar hoe?’ , zei ik. 
Madelief stond op en liep richting de tijdmachine. Ze volgde de 
voetsporen die we samen hadden achtergelaten. En ja, we zagen 
twee beesten rond de tijdmachine lopen. Madelief bukte zich 
voorover en pakte een enorme tak van de grond. ‘Ga je proberen 
ze neer te slaan?’ Madelief zei niks en knikte alleen maar. En 
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toen trok ze een sprint en sloeg de Dino’s.  Ze deed de deur open 
en gaf me een sein. Ik rende naar de tijdmachine. Maar toen.. 
eén van de dieren beet me in mijn been. Ik voelde niks, maar 
dan ook echt niks in mijn been. Toen sloeg Madelief toe. Het 
beest liet me los en we stapten in. Ik keek naar mijn been. Het 
bloedde behoorlijk,  maar ik voelde niks. 
Boem! Madelief bleef even zitten en het was alsof ze een gebed 
deed. Ik wou zelf ook heel graag dat het ons tijdperk was. Maar 
ja.. Weer was ik degene die de deur open deed. Ik keek mijn ogen 
uit. Vliegende auto’s, vliegende gebouwen! Alles..! Ik wou 
uittappen, maar toen viel opeens de tijdmachine naar beneden. 
‘De accu is leeg!’, zei Madelief geschrokken. ‘Wat? D…dat kan 
niet! Dat is gewoon niet mogelijk!’ Ik keek om me heen. ‘Wat 
moeten we doen?’,  zei ik zacht en ik probeerde mijn tranen in te 
houden. ‘Nou, we zijn in de toekomst,dus….’ ‘Dus wat?’ ,zei ik 
gefrustreerd. ‘Misschien is het wel heel normaal dat mensen hier 
een tijdmachine hebben.’ ‘Dus..?’, zei ik. ‘Dus we gaan aanbellen 
bij de mensen. Het is het enige wat we kunnen doen.’ Het bleef 
even stil, maar ik knikte. We belden en belden, maar  niemand 
had interesse. Ik belde voor de honderdste keer aan en  tot mijn 
verbazing: ‘Hallo, welkom in het huis van Lotte Damstra’, zei de 
vrouw in de deur.  Ik onderzocht alles. En alles, alles klopte. 
‘Wat kan ik voor jullie betekenen?’ ’Nou.. eh.. heeft u misschien 
een tijdmachine?’, zei Madelief. ‘O, nou ik ben vroeger wel een 
keer met een vriendin…’ En toen bekeek ze ons pas echt. ‘Jij 
bent.. Madelief… en.. en ik? Kom toch binnen..’ ,zei ze dromerig.  
We gingen aan een tafel zitten en de vrouw kwam erbij zitten. 
‘Die haren, die ogen..’ ,zei de vrouw.  Ik had genoeg van al dit 
vage gedoe en zei: ‘Ben jij Lotte Damstra?’ De vrouw keek me 
alleen maar aan. Ik ging verder. ‘Ik namelijk ook. Maar wat ik 
alleen wil weten is: heeft u een tijdmachine of minstens een 
beetje olie om bij te vullen?’ Ze gaf geen antwoord. ‘Nou, dan 
gaan wij maar weer’. ‘Wacht!’ riep de vrouw.  Ze trok haar broek 
omhoog en liet een enorme beet zien. Niemand wist iets te 
zeggen. ‘Jullie moeten niet nog een keer in de tijd reizen, anders 
wordt jullie leven gewist!’  “ Wat moeten we dan doen?’ ‘De vrouw 
boog zich naar ons toe.’ Ze raakte ons aan en we zagen wit licht. 
Ik werd wakker en lag in bed. Ik was helemaal bezweet. Ik 
greep direct naar mijn been. De beet zat er gewoon nog! 
Het was dus echt waar! 
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Francois Janssen - 13 jaar 

 
Reis door de tijd   

Er was eens een jongen die Sander heette. Sander was een heel 
erg eigenwijs jongetje. Hij zei telkens dat hij iets bijzonders had 
meegemaakt. Bijvoorbeeld dat hij een wolf zag op de weg naar 
school. Dat hij werd ontvoerd door aliens en experimenten met 
hem hadden gedaan. Niemand geloofde Sander meer. En ook 
niemand wilde zijn vriend meer zijn. 
Op een  dag ging Sander naar zijn oom die uitvinder was. 
Hij was net bezig met zijn nieuwe uitvinding. 
De tijdmachine. Zijn oom ging even naar de wc en  zei duidelijk 
tegen Sander dat hij niet aan de tijdmachine mocht komen. 
Sander was weer eens eigenwijs en ging toch de tijdmachine 
uitproberen. Hij hoorde heel hard Zepppppppppp en toen een 
heel erg harde bonk. Sander ging de tijdmachine uit en keek 
naar buiten. Hij wist even niet wat hij zag. Vliegende auto’s en 
motors die 300 kilometer per uur gingen, vliegtuigen die op 
magnetisme reden. Sander vond het helemaal super. Hij wilde 
hier graag wonen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij bleef hier wonen. 
Hier mocht je al een huis hebben als je 8 was. Je mocht hier 
autorijden als je  9 was en je mocht hier een eigen bedrijf 
beginnen als je 10 was. 
Na een paar dagen begon Sander een beetje heimwee te krijgen 
naar zijn eigen huis. Sander ging terug naar zijn tijdmachine 
maar die was stuk. Helaas was er geen monteur die dit kon 
maken. De tijdmachine was te oud. Sander was helemaal alleen 
en kon niet meer naar huis. Hij dacht even aan zelfmoord maar 
dacht toen nog:  er moet een andere uitweg zijn. Hij had zijn 
telefoon nog. Hij belde en hij kreeg zijn oom aan de lijn. 
Zijn oom zei dat hij in de tijdmachine moest gaan zitten en dan 
zepte hij hem terug. En dat was gebeurd. 
De volgende dag vertelde hij alles op school. 
Maar niemand geloofde hem. 

Einde 
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Sophie Kalden en Elise van Utenhove - 9 jaar  

 
Reis door de tijd 
 
Kijk, dit las ik vanmorgen in de krant: 
 
Kat vermist. 
 
Gisteren is onze kat spoorloos zoek geraakt. 
Hij heet Flinny en is rood met witte vlekken. 
Hij is 25 cm hoog en we willen hem heel graag terug! 
Als u hem ziet bel dan: 070 – 5114328863 of kom langs: 
Flijtenstraat nr. 512  in Voorwoorden. 
Gr. De Familie Paarderstak 
600 euro beloning voor degene die Flinny vindt.  
 
“Suzie……….! Kom je lunchen!” 
‘’Ja mam, ik kom eraan!’’,  riep ik. 
Oja, ik heet Suzie (zoals jullie vast al gehoord hebben). 
Ik ging naar beneden om te lunchen. 
Toen ik klaar was vroeg ik aan mijn moeder of ik bij Isa 
mocht spelen. 
Ze zei “Dat is goed maar kijk uit bij het oversteken’’. “Doe 
ik!”,  riep ik. 
Eenmaal daar aangekomen deed Isa open.   
We gingen naar haar kamer. 
Ik vroeg haar “Heb jij dat krantartikel over die vermiste kat 
ook al gelezen?” 
“Ja, die heb ik al gelezen”, zei ze. 
“Zullen we die kat gaan zoeken?”,  vroeg ik. 
‘’Ja, leuk”,  zei Isa “zullen we nu in het parkje kijken?” 
”Goed idee”,  zei ik. 
 
Even later waren we in het parkje. 
Toen zag Isa  iets in de bosjes glinsteren…… 
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We liepen ernaartoe. 
Het was een gek apparaat. 
“Ma… maar ……..”,  stamelde Isa “dat is een tijdmachine!” 
“Kijk,  hier staat dat de vorige persoon die de tijdmachine 
gebruikt heeft naar de tijd van 1906 is gegaan. 
Misschien is dat die kat!”, zei ik. 
 “We moeten ook naar die tijd en snel!”, zei Isa 
“He kijk, hier is een knop om naar de tijd 1906 te gaan! We 
zijn nu in 2011…”.  Ik drukte op de knop. “Oke , bereid je 
maar vast voor want over 10 seconden flitst de tijdmachine 
ons naar 1906!”, zei ik.                                                                                           
We stapten alvast in de tijdreiscabine. 
3-2-1-0- zoef- bonk-knal en toen werd alles zwart voor 
onze ogen…………. 
 
Toen we weer bij ons bewustzijn waren, stonden we op een 
grasveldje voor een ouderwetse kattenmarkt. 
We keken even rond, toen zag ik iets indrukwekkends, ik 
stompte Isa in haar zij….. 
“Kijk”, fluisterde ik  “die man daar met dat gele kraampje, 
die verkoopt Flinny weetjewel, die vermiste kat!” 
“Kijk, op dat bord staat dat je hem kan kopen voor 50 
gulden”, zei ik.  
“Das mazzel”, zei Isa  “ik heb toevallig 70 oude guldens van 
mijn oma op zak!” 
“Kom, dan kopen we hem voor 50 gulden en krijgen we 
575 euro van de baasjes!” 
Dus dat moeten we onmiddellijk doen!!!! 
We liepen naar het kraampje en vroegen of we de kat 
mochten kopen 
Van de man mocht het,  dus even later liep ik met Flinny 
in mijn armen en Isa naast me naar het grasveldje.   
Opeens verschenen er letters onder onze voeten. Er stond:  
WIE  ZICH  NAAR  DIT  TIJDPERK  HEEFT 
GEFLITST, SPREEK OVER 10 SECONDEN EEN TIJDPERK 
IN WAAR U HEEN ZAL WORDEN GEFLITST…….. 
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En langzaam vervaagde de letters weer, we bleven staan 
waar we stonden en na 10 seconden riep ik: 
“1968! Oh, wat zeg ik nu weer!    2011!!!”,  riep ik duimend 
voor dat het nog zin had. 
Oh, was ik nu maar niet zo dom geweest, was de laatste 
gedachte die door mijn hoofd flitste,   
voordat het zwart voor mijn, Isa‘s en Flinny’s ogen werd. 
Dit keer kwamen we wat sneller bij. 
Waar waren we nu weer terechtgekomen?  
 
 
He, alles ziet er best wel modern uit….. 
“Zijn we misschien…., in onze eigen tijd?!”, zei Isa. 
“Oh, ehh, hallo meneer mag ik u wat vragen?”, vroeg ik 
aan een voorbijganger. 
“Ja,wat is er aan de hand?”, zei de meneer. 
“Nou, zijn we nu in 2011?”, vroeg ik.  
“Natuurlijk meisje, wat dacht je anders?”, zei de meneer. 
“Nou ehhhhhh…..  wij moeten er maar weer eens vandoor, 
toch Isa, toch Flinn, nou dan gaan we maar weer?” 
“Wacht es even,  we zijn op de Flijtenstraat bij nummer 
510 en kijk daar is nummer 512”.  “Nou,  dag Flinny”,  zei 
Isa. 
“Ja,  dag Flinn,  we brengen je maar weer thuis”. 
Ding dong, ging de deurbel, er werd meteen open gedaan 
door een vrouw die vroeg: “Hebben jullie Flinny?” 
“Ja,  mevrouw”,zei ik. “Dank je wel en hier is je beloning, 
geniet er maar van”. 
En de deur ging weer dicht, en de meiden gingen ook weer 
naar huis. 
Weet je wat de meiden met het geld deden? 
Nou,  ze gaven het geld aan een kattenclub (een club die 
vermiste katten terugbrengt). 
En van die 600 euro zijn 256 katten weer veilig 
thuisgebracht. 

Einde! 
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Daphne Koning – 17 jaar 

 
Derde tijdswereld 
 
Kun je het je voorstellen hoe ze vroeger over mode dachten. Of 
dat we vroeger naar de supermarkt gingen om eten te halen. Of 
kun je het je voorstellen dat niemand elkaar verstond en dat er 
nog landen waren. Kun je het je voorstellen dat er nog oorlog 
was en dat er ooit haat was. Kun je het je voorstellen dat er nog 
een computer bestond en dat je een mobiel nodig had om 
iemand te kunnen bellen. Dat kun je je toch niet meer 
voorstellen.  
Maar vandaag ontmoette ik iemand op school. Die dit wel 
gewoon vond. Hij vond het raar dat je in verschillende 
tijdsdimensies kunt reizen. Deze man was een gewone burger en 
heette  Jaq. Hij is geboren in 2011. Dit is net voor het nieuwe 
begin van de aarde want de nieuwe aarde is ontstaan in 
december 2012. Wij leven nu al in de derde tijdswereld. Ik leef op 
de 68e planeet van het eerste sterrenstelsel. Toen ik in de les zat, 
gebeurde het volgende. 
Flits …  daar stond Jaq, hij had een zwart iets aan en keek mij 
met open ogen  aan. “Waar ben ik”, vroeg hij. Ze hadden hem 
blijkbaar nog niet uitgelegd dat hij naar die toekomst ging toen 
ze hem haalde. “Hallo, Jaq je bent hier op planeet 68”,  zei ik, 
maar Jaq begon me raar aan te kijken. Mijn persoonlijke mentor 
legde mij uit dat hij alleen de planeet aarde kende. “Maar die is 
toch al lang vergaan?”, zei ik. “Ja, maar dat is nog voor meneer 
Jaq zijn tijd.” Ik mocht Jaq wel, hij had een soort klasse en hij 
was toevallig mijn leeftijd. Ik mocht niet op iemand vallen die uit 
het verleden kwam. Want hij was hier voor experimenten en niet 
voor de voortplanting van het menselijk ras. Hij was heel erg 
nieuwsgierig en stelde allerlei vragen. “In welk jaar is dit, en 
vergaat de aarde ooit?” Ik mocht hem niets vertellen want als ik 
dat  vertelde,  verpestte ik de toekomst voor mij want als hij het 
wist en teruggestuurd werd,  zou hij het aan iedereen vertellen 
en zou er alles aan doen om dit te voorkomen en was ons 
leefgebied nooit ontstaan. “Sorry, ik kan je dat niet vertellen, 
zullen we een spelletje doen?” Hij knikte.  Het was twee lanen 
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rijden met mijn hypoauto. “Wat is dit voor auto?”,  zei Jaq. “Laat 
het nou maar, hier is alles anders dan in jouw tijd. Beleef 
gewoon een beetje lol  en wees blij dat jij hier bent”.  
Jaq is hier nu al 2 maanden en gelukkig moet hij nog niet weg 
want de meeste mensen die hier komen moeten al na 2 weken 
onderzoek weg. Ik voel dat het mijn zielsverwant is,  ook al is hij 
uit een andere tijd. We hebben gewoon veel gemeen. Hij begrijpt 
steeds meer van de wereld en ik heb hem ook geleerd hoe je 
gedachten aan elkaar kan laten horen. In het begin vond hij het 
moeilijk om dingen te begrijpen en hoe dingen werken. Maar wij 
hebben een band, ik voel het … ik weet het. 
“Ik wil altijd bij je blijven”,  zei Jaq plots. Ik pakte zijn hand en 
vertelde het met mijn gedachte.  “Ik wil dat ook”. Op het moment 
dat we elkaar aankeken en dichter bij elkaar gingen zitten voor 
een aanraking van elkaars lippen (wat Jaq zoenen noemt) hoor 
ik een heel hard geluid in mijn hoofd rinkelen. Dit was het 
moment dat ik Jaq moest verlaten en dat ze hem weer terug 
zouden brengen waar hij vandaan kwam. Het mocht niet zo zijn, 
hij mocht niet terug gebracht worden. In mijn hoofd kwam een 
plan opborrelen die ik een week geleden had gemaakt. “Je heb 
mijn hand nog vast,  ik hoorde wat er in je hoofd omgaat”, zei 
Jaq. “Als je nu terug wilt vind ik het goed maar als je hetzelfde 
voelt wat ik voel moet je nu met mij meegaan en we verdwijnen 
zodat niemand ons ooit nog kan vinden of herkennen”, zei ik. “Ik 
voel hetzelfde wat jij voelt, we gaan.” We stonden op en vluchtte 
naar mijn hypoauto en vertrokken maar planeet 4. Dit is de 
planeet waar bijna geen mens kwam, want dit is de planeet in 
het meest zuidelijke stelsel van de 62 stelsels die er ooit ontdekt 
zijn. Hier kwam niemand omdat het een simpele plek was. Jaq 
voelde zich gelijk thuis want dit leek precies op aarde. “We laten 
elkaars hand nooit meer los,  dan kunnen we elkaar altijd 
liefhebben”,  zei Jaq.  
Dus als je ooit dit verhaal leest weet je dat we elkaar nooit meer 
hebben laten gaan en onze kinderen terug in de tijd zijn gegaan 
om de mensen een hand te helpen om naar de toekomst te 
kijken en dat je altijd samen kunt zijn uit welke geloof of tijd je 
ook komt. 
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Laura Kornberg – 9 jaar 

 
De reistijd van Laura 
  
Het was een dag in de Nutsschool. En toen ging de telefoon: ring 
ring! 
“Hallo u spreekt met Meester Leonardo”. 
“Ja, u spreekt met Mager. Ik wil u vragen of u van groep 5 
Laura, Hannah, Annabel, Flora, Zawadi, Veerle en uit groep ½c 
Martina kunt halen, kan dat?” 
“Ja, natuurlijk Meneer Mager, maar wat gaat u doen?” 
“Eerst pak ik wat te eten en dan wil ik ze iets laten zien in het 
muzieklokaal”. 
  
Toen haalde Meneer Leonardo de kinderen. Mager zei: 
“Llbllblblb Bwacht, bleven ikll kauwll!” 
We wachtten... Mager slikte het eten in. 
-“Ik heb jullie geroepen om jullie  iets te laten zien wat je in de 
hele wereld nog nooit hebt gezien. Tataaaa!” 
Wow wat een machine! Het was van binnen heel krap en er zat 
binnenin een stoel. Buiten waren bij de deur heel veel knoppen. 
“En wat voor machine is het?”, vroegen de kinderen. “Een 
tijdmachine natuurlijk!” zei Zawadi. “Hoe wist je dat?” “Daar 
staat een bord en er staat “Tijdmachine”. “Oeps! Vergeten weg te 
doen...”,  zei Mager. 
Mager bloosde en zei: ”Nou, ik heb jullie geroepen of iemand in 
de tijdmachine wil, want ik ben te dik, dus ik kan er niet in.” 
“Wie heeft de tijdmachine uitgevonden?”,  zei Hannah.  
“Ik zelf! Ik leer het van mijn schoonmoeder.” 
“Ooh...  nee! zei Laura, Juf Evalin komt!” 
“Verstop die tijdmachine snel!”,  zei Annabel 
“Ik help je”, zei Martina. 
Toen kwamen Evalin en Remica om te vragen waar iedereen 
bleef. Mager en de kinderen floten een liedje, “Sinterklaasje kom 
maar binnen...”. De juffen die schoten in de lach en zeiden: 
“Ha-ha, het is Pasen, geen Sinterklaas! Wat doen jullie?” 
“Dat is een verrassing”, zei Mager. 
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“Meester Mager leert ons een nieuw liedje!” “Nietes!”, zei Martina, 
Meester Mager mpmp... Laura deed de hand voor Martina’s 
mond, anders had ze dat gezegd. En wat zou er gebeuren? Zou 
meester Mager ontslagen worden, maar dat gebeurt niet, hopen 
de kinderen. 
“Nog een half uur en dan komen jullie terug!”,  zeiden de juffen. 
“Oké!”,  zeiden de kinderen in koor. 
 
Toen de juffen weg waren, pakten ze weer de tijdmachine en 
meester Mager zei: 
“Nou wie wil hem uitproberen?” 
“ Ik!”,  zei Laura, “ik ben er al in!” 
“ Naar  welk jaar wil je heen? Naar em ... wil je niet wanneer de 
pannenkoeken zijn uitgevonden? Dat vind ik echt spannend...” 
“ Ik wil naar het jaar 1964, daarin is mijn moeder geboren.” 
“ Oké, naar 1964!” 
De machine begon te bonken en te trillen en toen kwam er een 
raar geluid en dat geluid was in vijf seconden weg! Mager schrok 
en maakte zo snel mogelijk de deur open. Laura was weg! 
Wow, dit is gaaf! In Argentinie is het echt anders dan nu! dacht 
Laura.  Ik heb iemand nodig die mij naar het ziekenhuis kan 
brengen waar mijn moeder is geboren. Laura vroeg het in het 
Spaans aan een meneer die met zijn rug naar haar toe stond. 
Toen keek Laura naar die meneer... hij was haar opa! De opa die 
Laura  nooit gekend had! Laura vroeg aan de meneer of hij zo 
heette als haar opa, en het was waar! En toen vroeg Laura's opa: 
“En wie ben jij?” 
 
Laura wist niet wat ze moest zeggen... wat zal ik zeggen? Dat ik 
van 2011 kom? Of dat ik van een andere wereld kom? Laura wist 
een antwoord: 
“ Ik kom van 2011 en ik word in de toekomst de vriendin van de 
dochter van jouw dochter!” Laura loog een beetje. 
“Echt waar?Wat kom je hier doen?” 
“Ik kom naar de geboorte van jouw dochter!” 
“-Maar, die is al geboren!” 
“Oooh.. maar ligt uw vrouw dan nog in het ziekenhuis?” 
“Ja, uiteraard! Wil je haar zien of zo?” 
“Ja, ik wil haar dolgraag zien!” 
“Oké, ik breng je.” 
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Laura zat een dag in de taxi... Wij zijn er! Schreeuwde de opa. 
Laura schrok wakker... ze was aan het slapen! Ooh nee! dacht 
Laura, ik ben een hele dag hier gebleven en ik moest over een 
half uur terug zijn!... maar ik wil graag moeder zien! Nou... ik 
blijf dan nog een paar minuten. 
-Hey Laura 
-Emm... ja! Vader van de moeder van mijn vriendin... 
-We zijn bij de kamer van mijn dochter! 
-Oke, zei Laura met een zachte stem. 
Ze kwam binnen... ooo, wat schattig! Daar lag Laura's oma met 
haar moeder... Laura was sprakeloos! Ze zei: oo wat lief! ...Ik 
moet weg. Dag meneer, mevrouw! 
Ze zeiden gedag tegen Laura en Laura ging weg uit het 
ziekenhuis. 
 
Laura ging naar de plek waar ze in Argentinie geland was en 
voelde toen wat aan haar arm, ze keek. Het was een armband 
met een knopje erop. Ze dacht dat het zeker voor de tijdmachine 
was. Ze drukte op het knopje en wachtte af. Toen voelde ze dat 
de aarde begon te bonken, dus Laura ging beter opzij. Toen 
landde de tijdmachine naast Laura.  Ze ging weer naar 2011 en 
landde in het muzieklokaal.  
 
Meester Mager kwam net binnen met meester Jammer, de 
directeur van de school. Mager had Jammer verteld over de 
tijdmachine. Jammer was benieuwd! Toen Jammer het zag, viel 
hij neer op de grond en zei: “God! U heeft mij een tijdmachine 
geschonken!” Terwijl  Jammer er weer bij kwam, ging Laura naar 
huis. Toen Laura de deur binnen stapte was Martina voor haar 
neus en zei: hoe was het? - Leuk!!! zei Laura. Toen riep Laura 
mama en zei tegen haar moeder: Mama, ik heb je als babygezien! 
– Dat geloof ik niet, zei mama. Even later geloofde ze het 
wel  door de armband van Laura. 
Die dag daarna wist heel Wassenaar het over de tijdmachine, 
dus daarom kreeg Mager extra geld, niet alleen van Jammer 
maar ook van andere mensen. 
Zo eindigt het verhaal van de tijdmachine. 
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Ryan Laxamana – 13 jaar 

 
Geïnfecteerd  
 
Op een dag in een superwarme dag was het zoooóóó warm dat 
mensen dood gingen. 
De wetenschappers moesten er iets aan doen, ze ontwierpen een 
nieuw soort huid. 
Die heette  huid-o-plax Iedereen werd geopereerd en toen had 
iedereen  huid-o-plax. 
Maar na een paar maanden werden ze opeens rood en de  
huid-o-plax begon te jeuken en toen begonnen de mensen 
opeens rood te worden en toen werden ze opeens allemaal 
zombies en toen hadden een paar mensen toevallig een wapen. 
En toen vermoordden die mensen alle zombies en de lijken 
werden begraven.  
En toen waren nog twee mensen over:  Adam en Eva en zij  
maakten de wereld weer. 
Opeens… er kwam  een meteoor,  de mensen zagen het en 
renden voor hun leven 
De dinosaurussen stierven en toen begon de nieuwe ijstijd en 
toen waren er mammoeten. 
De mammoeten en de mensen waren bevriend.  
Ze hielpen elkaar en toen begon opeens de 2de wereld oorlog 
1945. Hitler had alle joden vermoord en pleegde zelfmoord. 
Iedereen was blij er werd feest gevierd! 
OPEENS! Was het 2010.  Het wereld kampioenschap Nederland 
was in de finale tegen Spanje. Nederland verloor met 0-1 en nu 
is het 2011 er was een aardbeving in Japan er kwam een 
tsunami en heel veel mensen gingen dood… Het vervolg komt in 
2012 uit! 
 

Einde! 
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Nouryan van der Meer – 9 jaar 

 
Toekomstdroom 
  
Maartje denkt na. Ze vraagt aan haar moeder: "Hoe zal de 
toekomst worden?" 
"Dat weet je maar nooit",  antwoordde haar moeder.  
"Mam, misschien rijden we niet in auto's maar in vliegende 
schotels". 
"Of misschien zijn de hulpjes robots", lacht moeder en gaat het 
eten koken. "Wat eten de mensen later?", vraagt Maartje. Moeder 
zegt niets. Maartje kijkt naar haar moeder, ze draait een 
gehaktbal. Als moeder en Maartje gegeten hebben gaat Maartje 
naar bed. De moeder van Maartje leest Assepoester voor.  
De volgende ochtend gaat Maartje naar school. De juf 
van Maartje zegt: "Jullie gaan een verhaal schrijven". Maartje 
vraagt: "Waar moet het over gaan?". "Maakt helemaal niet uit" 
antwoordde de juf, "dat mag je zelf weten".  
Maartje twijfelt of ze over de toekomst zal schrijven of over de 
verleden tijd. Aan het eind van de schooldag haalt Maartjes 
moeder Maartje op van school. Ze gaan samen lunchen. Als de 
middag voorbij is, is het avond. Maartje poetst haar tanden en 
gaat naar bed. Maartje droomt. Ze droomt van de toekomst maar 
ze droomt heel raar. Iedereen zweeft in vliegende schotels. Er zijn 
geen wegen meer. Het politiebureau is van ijzer. Als je naar 
binnen wilt,  zie je een camera die beweegt. Om te kijken wie er 
in of uit mag, staat er een groot apparaat waar je je vingerafdruk 
op moet zetten. Dan komt er langzaam een rode streep overheen. 
Als je geen boef bent, gaat de deur open. Zo kan er geen boef 
meer uit. Maartje vliegt naar een planeet. Ze weet niet welke 
planeet. Volgens de bestuurder van de schotel gaan ze naar 
Neptunus, de ijsplaneet. Maar ze gaan eerst naar Mercurius,  
zegt de bestuurder,  om jassen te kopen. Ze zijn er, het is er 427 
graden Celcius. Daarna gaan ze naar de achtste planeet 
Neptunus. Ze zijn er. Maartje krijgt gratis een doos  heerlijke 
ijsjes. Dan gaan ze weer naar  de Aarde terug, maar de ijsjes zijn 
te gewend aan Neptunus. En dan smelten ze helaas. De 
bestuurder van de vliegende schotel brengt Maartje naar huis. 
Dan gaat ze slapen.  
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De volgende ochtend maakt Maartjes moeder haar wakker. 
Ze vertelt haar moeder alles. Maartje zucht: "Wat een 
toekomst!"   
 
 
 
 
Belle fleur Noordervliet – 12 jaar 

 
Is het nou echt zo erg? 

 
“Jij bent stom!” Nee, jij bent stom! Jij aapt mij na, ik had die 
broek eerder,” zegt Pip boos. “Niet waar,” zegt Roos, hij lag al 
jaren in mijn kast, maar nu pas ik hem pas.”  Ja Roos, geloof je 
het zelf?”  “Zo, zo, wat is hier aan de hand?” vraagt  juf die net 
komt aangelopen. “Ik had een hele leuke broek gekocht en nu 
heeft zij dezelfde,” zegt Pip boos. “Maar dat is toch helemaal niet 
erg Pip, dat betekent juist dat je een goed idee hebt en dat 
andere kinderen dat ook willen,” zegt de juf. “Nu snel naar 
binnen, want de schoolbel is al lang gegaan. De hele dag op 
school negeren Roos en Pip elkaar, maar iedereen vraagt wat er 
aan de hand is, want eigenlijk zijn het beste vriendinnen. Als de 
school uit is, gaan Roos en Pip allebei boos naar huis. Als Pip 
thuis komt staat er een lekker kopje thee voor haar klaar. “Zo, 
hoe was het op school?” vraagt de moeder van Pip.  “O, goed 
hoor,” zegt Pip. Ze vertelt thuis nooit wat over ruzie. Dat gaat 
haar vader en moeder niets aan, denkt ze.  Na het avondeten 
gaat Pip vroeg naar bed, ze wil nadenken over wat er nou 
allemaal gebeurd was. De ouders van Pip zijn naar de film, dus 
Pip is alleen. “Ik haat haar!” schreeuwt Pip en ze ging slapen. Al 
snel kreeg ze spijt van wat er gebeurd was. Roos was haar beste 
vriendin en ze hadden ruzie om niets! Pip valt in slaap. Au!  Pip 
valt met een klap op de grond. Ze wil terug in haar bed, maar 
dat is er niet! Ze is heel ergens anders, ze is buiten op een 
pleintje. En wat hoort ze nu weer? Het was het geluid dat je 
iedere eerste maandag van de maand hoort, luchtalarm. Alle 
mensen op straat raken in paniek. Pip kijkt omhoog en ziet 
allemaal bommenwerpers boven zich. Een mevrouw pakt haar 
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bij haar arm beet. “We moeten vluchten,” zegt de vrouw, terwijl 
ze heel hard rennen. “Waar ben ik?” vraagt Pip. “In Rotterdam,” 
zegt de vrouw. “Weet je dat niet?”  “O ja …….. maar …… welk 
jaar is het dan?” 
“1940! Waar heb je al die tijd gezeten?” vraagt de vrouw. Pip 
geeft geen antwoord. Ze rennen een huis in en gaan naar een 
deur onder de trap. BOEM!! De hele grond trilt. “Wat is dat?” 
vraagt Pip. “Ze zijn bommen aan het gooien op ons, het zijn weer 
die rot Moffen!” “Moffen?” vraagt Pip aan de mevrouw. “O, dat is 
een scheldnaam voor de Duitsers.” 
 Er is iets heel ergs aan de hand buiten! Gegil van mensen en 
huizen en gebouwen die  
instorten.  “Mevrouw droom ik?” vraagt Pip. “Nou,  was het maar 
zo, dan zou het een nachtmerrie zijn.” 
 Nu beseft Pip pas echt dat ze hier niet thuis hoort! Ze zit in de 
Tweede Wereldoorlog! Het enige dat ze nu nog bedenken kan, is 
dat ze hier zo snel mogelijk weg moet zijn, maar hoe? “Mevrouw, 
ik moet hier weg!” “Ja, dat moeten we allemaal.” Als het eindelijk 
stil is, rennen ze naar buiten. De vrouw barst in tranen uit en 
mompelt iets wat Pip niet verstaan kan. Pip kijkt geschrokken 
rond, alles was begonnen met een ruzie die eigenlijk nergens 
over ging. Overal waar ze kijkt liggen mensen op de grond en ziet 
ze ingestorte huizen en gebouwen. Opeens hoort Pip gekreun 
achter zich. Ze kijkt achterom en ziet een jongen gewond op de 
grond liggen. “Mevrouw, we moeten die jongen helpen.” Ze lopen 
naar hem toe en de vrouw kijkt waar hij gewond is. “Kijk, hier zit 
de wond,”en de vrouw wijst naar de wond in zijn buik. “Wacht 
hier,” zegt de vrouw. “Nou, veel verder komen we niet.” Ze 
moeten allebei een beetje lachen. 
“Hoi, ik ben Pip,” en ze geeft de jongen voorzichtig een hand. “Ik 
ben Daniël,” zegt hij zacht. De vrouw komt aangerend met 
verband. “Zo,  kan je even proberen te staan met hulp van dat 
meisje?” vraagt de vrouw. “Ik heet Pip en dat is Daniël.” Pip pak 
zijn arm vast en tilt hem op zijn benen. De mevrouw doet 
voorzichtig zijn shirt een klein stukje omhoog en verbindt zijn 
buik. “Ik heet Maria,” zegt de vrouw. “Ziezo,” zegt Maria en geeft 
Daniël een hand. “Probeer maar te lopen.” Daniël doet wat Maria 
zegt en zet een stap. Pip is blij om te zien dat het goed gaat. Pip 
moet opeens weer aan Roos denken en weer had ze er spijt van. 
Straks moeten andere mensen ook lijden om hun kleine 
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probleem of erger nog, ze krijgen oorlog! “Pip, Pip!” Ze hoort 
opeens de stem van haar moeder. “Pip, opstaan je moet zo naar 
school!”  Pip wrijft in haar ogen en kijkt rond. Hé? Ze ligt weer 
gewoon in haar eigen bed. Moeder komt de trap oplopen. 
“Wakker worden, Pip.” “Mam, er is iets heel raars gebeurd 
vannacht!” “ Heb je raar gedroomd?”  “Nee, volgens mij niet,” zegt 
Pip. “Kleed je nu maar aan, anders kom je straks nog te laat op 
school.” 
 Pip doet braaf wat moeder zegt. Ze kleedt zich aan, poetst haar 
tanden en doet haar haar in een staart. Als Pip beneden komt, 
staat haar brood al klaar. “Lekker, mam,” zegt Pip en neemt een 
hap. Ondertussen denkt ze na over wat ze tegen Roos gaat 
zeggen. Ze weet het al helemaal! Ze geeft haar moeder een zoen, 
springt op de fiets en gaat naar school. Ze rent het schoolplein 
over om Roos te vinden. Daar is ze. “Roos, wacht,” zegt Pip. Roos 
kijkt Pip boos aan. “Sorry, ik vind het eigenlijk wel leuk dat we 
dezelfde broek hebben.” 
De hele dag was het gezellig op school. Als Pip in de avond wil 
gaan douchen ziet ze dat er bloed op haar arm zit. Het is van 
Daniël. Nu weet Pip het zeker, het was geen droom!  
 
 
 

 
Maartje Nijhof – 12 jaar 

 
Het magische tijd medaillon 
 
Akaya rende voor haar leven. 
“Blijf staan lelijke dief!” Brulde de marktkoopman, “betalen!” 
“Maar ik heb je toch betaald,” riep Akaya lachend. 
Jij zei: “Je krijgt een brood van me als je een minuut lang op je 
kop staat, en dat heb ik gedaan!” 
Akaya keek om en zag dat de marktkoopman het had opgegeven. 
Ze rende het dorp uit om onder een boom haar welverdiende 
brood op te gaan eten. 
Onder een boom zag ze een oude man zitten. Ze ging naast de 
man zitten en bood hem een stuk brood aan. 
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De man pakte het dankbaar aan en toen hij was uitgegeten 
begon hij te praten: “Dank je meisje. Jij hebt een zuiver hart. 
Aan jou wil ik mijn geheim vertellen. In mijn zak heb ik iets 
heel kostbaars. Het is een medaillon waarmee je door de tijd kan 
reizen. Je verstaat ook meteen alle talen. Ik word daar veel te 
oud voor. Het is nu van jou.” 
En zonder nog iets te zeggen gaf hij haar het medaillon. 
Akaya bekeek het. Het was een mooi medaillon, erg kostbaar 
ook. “Maar wat moet ik…” Ze stopte in haar zin want ze zag dat 
de man verdwenen was. Er zat een mooie smaragd in het midden 
van het medaillon. Het leek op een knopje. Ze drukte er op en 
alles om haar heen leek te verdwijnen. 
 
Akaya werd wakker. Ze lag in een steegje. Ze stond op en liep 
wat door. Toen ze stopte stond ze op een plein. Er liepen overal 
mensen rond. 
“Auw! Kijk toch uit waar je loopt!” 
Er stond een jongen. Hij sjouwde met een zadel en andere 
spullen. Tenminste dat deed hij eerst . Nu lag hij op de grond en 
er stond een man minachtend naar hem te kijken. 
“Pardon?” zei hij. “Wat zei jij daar? Wees eens niet zo 
respectloos! Jij liep mij omver!” 
“Niet waar!” Snauwde de jongen. “U botste met opzet tegen mij 
op!” Lachend liep de man weg. “Die rotzak!” zei de jongen. 
“Kan ik je misschien helpen?” vroeg Akaya. Ze was er inmiddels 
bij komen staan.  
“Graag” zei de jongen dankbaar “Ik werk bij een smid” zei hij 
toen ze op weg waren. 
Een smid? Akaya dacht na. Misschien zit ik nu in de 
middeleeuwen. 
“Ja, een smid dat is iemand die zwaarden maakt en andere 
dingen voor ridders. Ridders zijn zo geweldig! Ik word er later 
ook een. Ik heet trouwens Arthur. En jij?” 
“Ik heet Akaya.”  
“Leuk,” zei hij. “Kijk, Akaya, we zijn er.”  
Ze stonden voor een klein huisje. Er stond een man ergens op te 
slaan. 
“Ik ben er meneer,” zei Arthur. “Dat werd tijd ook!” zei Arthur’s 
baas. 
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“En wie is dat meisje? Je vriendinnetje?” Arthur werd rood. “Nee, 
dat is Akaya. Ze heeft me geholpen 
die spullen te dragen.” 
“ Dat is een mooi medaillon dat je daar hebt Akaya. Veel waard. 
Wil je het verkopen?” vroeg Arthur’ s baas.  
“Nee,” zei ze. “Dat verkoop ik niet.”  
“O, jammer.” 
“Goed werk voor vandaag, Arthur. Ga maar spelen met je 
vriendinnetje.”  
“Ze is mijn vriendinnetje niet!” zei Arthur nogmaals. 
 
Toen ze op het plein aankwamen zagen ze twee ridders. Ze waren 
aan het duelleren! 
“Ze verwonden elkaar!” gilde Akaya. “Nee, joh”, zei Arthur, “dat is 
gewoon een spelletje.” 
Ineens kwam een ridder naast Akaya staan. “Mooi medaillon 
zeg….” “Bedankt, ” zei ze. “Daar wil ik wel om strijden,” zei hij. 
“Nee bedankt,” antwoordde Akaya. 
“Dat was geen vraag,” zei de ridder koel. Hij gooide haar een 
zwaard toe. Dat was zwaar! 
“Nee, bedankt,” zei Akaya nogmaals. “Vaarwel Arthur,” fluisterde 
ze. Vlak voor ze op de smaragd drukte. 
 
Akaya rilde. Ze lag op iets kouds. Misschien was ze op de 
Noordpool beland? Ineens voelde ze sterke armen die haar 
optilden. Ze was te zwak om haar ogen open te doen, en toen viel 
ze weg in een diepe slaap. 
“Goede avond”. Er stond een meisje naast haar bed. “Ik ben 
Sophie.” “Ik ben Akaya,” zei ze zwak. “Leuk je te leren kennen,” 
zei Sophie. “Die man daar dat is mijn vader. Hij heeft je hier 
naartoe gedragen.” Ze glimlachte. “Kom, het is etenstijd.” Toen ze 
aan tafel zaten vroeg Sophie: “Hoe kwam je daar eigenlijk in de 
kou terecht?” “Lang verhaal,”antwoordde Akaya. Ze bleef een 
paar dagen in bed liggen tot ze zich weer helemaal beter voelde. 
“Kom,” zei Sophie. “We gaan jagen. Papa komt 
ook mee.” 
Akaya stapte in een rap tempo door want ze wilde het niet koud 
krijgen. Tot ze merkte dat Sophie en 
haar vader haar niet meer volgden. O nee, ze was ze kwijt 
geraakt! Toen ineens zag ze twee zwarte stipjes in de sneeuw. Ze 
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wilde al opgelucht roepen maar het was Sophie niet. Ook haar 
vader niet. Het was een ijsbeer!  
“Akaya! Pas op!” Sophie bleef op afstand. De ijsbeer keek haar 
gevaarlijk aan. 
“Het spijt me Sophie,” zei Akaya, “maar het is tijd om te gaan!” 
En het laatste wat ze zag was de ijsbeer die met zijn klauw naar 
haar uithaalde en haar net miste. 
 
Akaya hoorde allemaal fluisterstemmen. En toen ze haar ogen 
open deed hoorde ze gebrul. 
“VERSTEKELINGEN OP MIJN SCHIP ZIJN NIET TOEGESTAAN!” 
“Ik..ik ben geen verstekeling,” hakkelde 
Akaya. “O nee?” zei de man, die net zo geschreeuwd had 
sarcastisch, “ je hebt zeker een kaartje 
gekocht?” 
“Ja!” zei Akaya. “LAAT ME NIET LACHEN!” Brulde de man die 
waarschijnlijk de kapitein was. “Jij gaat het schip boenen net als 
die sukkel daar!” Hij wees op een mager uitziende jongen. “EN 
JULLIE!” hij wees op de bemanning van het schip, “JULLIE 
GAAN WEER AAN HET WERK! EN SCHIET EEN BEETJE 
OP! “ “Man!” zei Akaya toen ze het schip boende met de jongen, 
“mijn oren tuiten nog steeds!” “Ja vertel mij wat!” zei de jongen. 
“Ik heet trouwens Michiel.”  
“Ik ben Akaya,” zei ze. 
“Op een dag gooi ik die sukkel van zijn eigen plank!”,  zei 
Michiel.  
“Hm,” zei Akaya, “ik zou wel eens willen weten wat er in de 
kamer van een kapitein is.” “Je bent gek!” Zei 
Michiel. “Misschien wel…” 
Akaya sloop de kamer van de kapitein binnen. Toen werd ze 
hard bij haar nekvel gepakt. “VAN DE PLANK MET JOU!”  
Akaya keek naar beneden naar het donkere water. “Vaarwel 
Michiel!” gilde ze. Ze sprong het water in en vlak voor het 
moment dat ze het koude water dacht te voelen drukte ze op de 
smaragd. 
 
Ze moest denken aan Arthur Sophie en Michiel. Ze zou ze gaan 
missen. Akaya lag in het gras. Thuis, eindelijk! Er liep een man 
langs. “Mooi medaillon,” zei de man. “Weet je?” zei Akaya, en ze 
gooide het medaillon naar hem toe, “je mag het hebben!” 
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Wicher Nijhof – 8 jaar 

 
Spetter en Knetter  

en de magische pannenkoek 
 
Er waren eens twee vrienden genaamd Spetter en Knetter. Op 
een dag zei Spetter: “Zullen we gaan spelen?”  Knetter zei:  “Ja, 
wat zullen we gaan doen?” Spetter de druppel vroeg: “Zullen we 
pannenkoeken eten?” Knetter zei: “Ja, laten we naar een 
pannenkoekentent gaan. Spetter: “Oké,   heb jij een kaart?” “Ja,” 
zei Knetter,  “we moeten rechts af en dan vooruit. Oké we zijn 
er.” “Wacht,” zei Spetter, “we zijn klein en niemand kan ons 
horen. “Dat is waar”,  zei Knetter. “Dan maken we zelf een 
pannenkoek.” “Ja,” zei Spetter, “zullen we het nu doen?” “Ja,” zei 
Spetter. “Oké, dit heb ik op tv gezien. Doe vier stokken in de 
grond in een vierkant en dan een ronde steen op de vier stokken 
en dan een vuurtje er onder en dan, klaar is Kees,” zei Knetter. 
“Ja,” zei Spetter, “ik heb het al klaar gezet.” “Oké,” zei Knetter, 
“en ik heb een mand met spullen voor pannenkoeken.” “Ja,” zei 
Knetter.  “Oké,  we maken beslag. Oké, heb je ook een klopper?” 
“Ja,” zei Spetter. “Oké, nu gieten we op het open haardje.” “Oké, 
heb je ook een spatel?” zei Knetter. “Ja, en nu omdraaien, oké, 
en klaar. “Nou die van mij, oké omdraaien en klaar. Nu wat 
sterrenpoedersuiker ó… een echt sterretje. Ach ja, als het maar 
te eten is.”BOEM! 
 “..  a… hallo ik ben het pannenkoekenmannetje.” Ü… wie heeft 
sterrenpoedersuiker op een pannenkoek gedaan?” “Knetter!” 
“Spetter!” “Ik word niet boos. Ik ben juist blij. Waarom? Ik zal 
het uitleggen. Of nog beter, ik neem jullie mee in de tijd.  
Kijk: Daar is een man. Als je goed kijkt zie je in zijn hand een 
pannenkoek. Een met een magische sterpoedersuikertje. En nog 
even, dan gebeurt er iets met de pannenkoek wat er met mij ook 
is gebeurd. Hij of zij wordt een pannenkoekmannetje”.  
“Oké we blijven hier niet want ik wil jullie nóg iets laten zien. En 
dat is wat ze vroeger hier met zulke mannetjes gedaan hebben. 
We gaan nog verder terug in de tijd.  Zien jullie wat ze ermee 
doen? Ze zijn ze aan het …. opeten… Maar dat vinden de 
mannetjes niet leuk want ze konden dingen die eetbaar zijn 
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lekkerder maken. Nou gaan we nog verder terug in de tijd.  Toen 
het heelal ontstond, toen ontplofte er een heleboel, zomaar uit 
het niets maar als je goed kijkt zie je dat er een ster ontploft en 
dat er een poedersuikerster is. En toen ontplofte die 
poedersuikerster. En zo zijn de pannenkoekenmannetjes 
ontstaan. Dus daarom ben ik hier om over alle etensdingen te 
vertellen. Maar vertel het niet aan de mensen.” 
Einde…  

 
 

Gijs Oudendal - 13 jaar 

Tijdreizen 
         
Mijn naam is Constat Lam. Mijn broer heet Paul Bier . Mijn 
vader heet Ben  Naaktgeboren en mijn moer is dood. Wij hebben 
rare namen en zitten in het jaar 2012. De wereld vergaat. Er was 
een atoomoorlog, omdat Omba zich verveelde, ging hij China 
aanvallen met atoombommen, maar ik ik zit in een schuilkelder 
omdat er een woestijnoorlog was. Dat vind ik niet leuk, maar we 
hebben een tijdmachine gebouwd en in de toekomst heeft 
iedereen rare namen,  maar de wereld is wel weer normaal. Onze 
buurman heet Ben van de Kaart en onze buurvrouw  Connie.  
We zitten in het jaar 2020,  iedereen is heel mager want er is 
voedsel tekort.  Want veel voedsel is vergiftigd,  dus je kan maar 
weinig goed voedsel kopen en ‘s nachts zijn er gemuteerde 
monsters van het vergiftige voedsel van de atoombom. Dus als je 
‘s nacths buiten loop, kan je worden vermoord. Dus wordt er 
morgen oorlog gevoerd,  morgen moet ik vechten in de nacht 
want anders verliezen we van de gemuteerde monsters. Maar ik 
ben pas 12 jaar oud en kan niet met wapens overweg en de 
tijdmachine is kapot,   dus kan ik niet verder met de tijd en ik 
heb niet de spullen om nog een tijdmachine te bouwen. Dus 
moet ik gaan vechten,  maar wij zijn wel in de meerderheid. Dus 
we gaan wel winnen. We staan nu bij het slagveld en ik ga niet 
schieten en blijf een beetje achter. Na 1 uur hebben wij de oorlog 
gewonnen,  dus nu is alles goed en heeft iedereen nog steeds 
rare namen. 
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Hilde Pracht – 17 jaar 

 
De tijd vliegt  
 
Zachtjes, maar zo snel ze kon, sloop Mira naar boven. Toen opa 
vertrok, had ze haar kans meteen gegrepen en nu beklom ze de 
trap naar de zolder, die voor haar verboden terrein was. 
Mira logeerde een weekend bij haar opa, dat deed ze wel vaker. 
Vroeger was haar opa een uitvinder, maar daar had hij vanaf 
gezien, omdat al zijn uitvindingen mislukten. Op zolder 
bewaarde opa al zijn mislukte creaties, daarom mocht Mira er 
nooit komen. Hij deed altijd een beetje raadselachtig over de 
zolder. Hij vond het “gevaarlijk” voor Mira om tussen de 
experimenten rond te scharrelen. Één keertje heeft ze er mogen 
kijken, toen ze nog klein was. Maar nog elke keer als ze bij opa 
was, verlangde ze er stiekem naar weer een kijkje op de zolder te 
nemen. Opa was zojuist vertrokken naar de supermarkt, voor 
pannenkoekenmeel. Mira was thuisgebleven, met maar één doel: 
de zolder verkennen! 
Het luik was zwaarder dan ze gedacht had, maar met veel moeite 
ging het piepend en krakend open. Ze klom door het gat en 
kroop de zoldervloer op. Daar had ze meteen spijt van; haar 
handpalmen en knieën zaten helemaal onder het stof. Het was 
erg donker en muf. Ze zocht naar een lampje of iets dergelijks en 
vond links van zich een peertje met een touwtje eraan. Ze trok 
aan het touwtje en het lampje gaf een vaag schijnsel af, 
waardoor ze wat meer kon zien. Gebukt, om haar hoofd niet te 
stoten aan de laaghangende balken, schuifelde ze wat verder de 
zolder op. Haar ogen waren al wat beter aan de duisternis 
gewend en ze liet ze over de spullen gaan. Ze herkende wat 
spullen uit haar opa’s verhalen: de ontplofte broodrooster, de 
zak vol met zoute suikerklontjes, tubes niet-plakkende lijm en 
een doos met zingende wc-brillen.  
Zachtjes ging ze verder, de vloer onder haar voeten kraakte. Toen 
zag ze, verscholen achter een berg gereedschap, een heel groot 
smoezelig wit doek, waaronder een vierkant gevaarte schuilging. 
Meteen was Mira ontzettend nieuwsgierig en sloop voorzichtig 
dichterbij. Wat zou er toch onder dat oude laken verscholen 
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zitten? Mira begon te twijfelen, ze had zich nog zo voorgenomen 
nergens aan te komen… Maar ze kon zich echt niet meer in 
bedwang houden. Ze schoof een paar raadselachtige voorwerpen 
aan de kant en pakte het laken. Nog even dacht ze na, maar gaf 
toen een felle ruk aan de doek. Er kwam een vierkant hokje 
tevoorschijn, ongeveer zo groot als een paskamer. Het deed Mira 
een beetje denken aan een ouderwetse telefooncel. Nu bereikte 
haar nieuwsgierigheid ongekende hoogtes. Ze kon geen 
weerstand meer bieden aan haar hand die naar de deur reikte. 
Net voordat ze die wilde openen, zag ze het briefje: ‘Tijdmachine, 
niet uitproberen, werkt niet!.’ Mira schoot in de lach. Die zotte 
opa, een tijdmachine, alsof dat zou kunnen! 
 
Ze opende het gammele deurtje en stapte het hokje binnen. Het 
was een vreemd schouwspel: Er stond een klein krakkemikkig 
krukje (Mira had bij een tijdmachine eerder een soort hightech 
achtbaanstoel verwacht.) en aan de muur hing een paneel vol 
met vrolijk knipperende lampjes en ingewikkelde knopjes. Heel 
beheerst, bang dat ze een knopje zou indrukken, ging Mira naar 
binnen en nam plaats op het wiebelkrukje. Vanaf haar plaats 
keek ze naar het paneel , want ze kon haar ogen er maar niet 
vanaf houden. Wat zou ze graag zo’n knopje indrukken, gewoon 
om te zien wat er zou gebeuren… 
Weer sloegen de twijfels toe, ze wist niet eens hoe het apparaat 
werkte. Daarbij geloofde ze niet eens dat hij het wel deed! Ze 
bestudeerde de knopjes wat aandachtiger: links was een grote 
rode knop die er gewoon om vroeg om ingedrukt te worden. 
rechts een schermpje dat de datum weergaf. Opeens, zonder zich 
er bewust van te zijn, vlogen haar vingers over de knopjes. Nu 
stond plotseling de datum van morgen op het schermpje. Er was 
nu nog maar 1 knop te gaan: de grote rode. Waar maakte ze zich 
nou zorgen om? Alle uitvindingen van opa hadden toch gefaald! 
Maar toch, het voelde niet goed.  
Het was nu of nooit, want opa kon elk moment terugkomen. Ze 
besloot het erop te wagen. Langzaam bracht ze haar hand naar 
de grote, rode knop en drukte hem in. Meteen begon de cabine 
hevig te schudden, ze slaakte een harde gil en Mira had moeite 
op haar krukje te blijven zitten. Even plotseling als het trillen 
begon, was het ook weer afgelopen. Even voelde ze zich te 
geschrokken om te reageren, toen barstte ze in een zenuwachtig 
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gegiechel uit. Het was overduidelijk: dit was zeker geen 
uitzondering op haar opa’s werk. Het hokje kon alleen maar 
trillen. Het werd nu wel tijd dat ze weer naar beneden ging, want 
opa kon elk moment thuiskomen. Ze opende het hokje en sloop 
voorzichtig terug naar de ladder. Zo zachtjes als ze kon daalde ze 
af door het gat en voorzichtig sloot ze het luik. 
Wat gek, ze hoorde opa al rommelen in de keuken. Ze had hem 
helemaal niet binnen horen komen. Wat een geluk dat hij haar 
niet gehoord had! Vrolijk huppelde ze de trap af. In de gang zette 
ze haar ‘ik-heb-heus-niets-uitgespookt-gezicht’ op en liep de 
keuken binnen. Maar, dat was gek, opa was aardappelen aan 
het schillen. ‘Opa, we zouden toch pannenkoeken eten?’  
‘Zeg, kleine doerak van me, probeer me nou maar niet in de 
maling te nemen. Ik ben wel oud maar nog niet gek en al zeker 
niet dement.’ ‘Huh, waar heeft u het nou weer over?’ ‘Mira, kom 
op, help liever met schillen. Je kunt toch niet twee dagen achter 
elkaar pannenkoeken eten?’ Opa gaf de verbijsterde Mira een 
knipoog en gooide een net geschilde aardappel in de pan.  
Mira’s mond viel van verbazing open: Die machine, die werkte 
toch niet? Toch??? 

 
 
 
 

Dominique Presseisen – 10 jaar 

 

Hoe overleef ik mijn moeder? 
 
‘Nina!!’ roept haar moeder door het huis, ‘je moet naar school!!’ 
Nina staat chagrijnig op. Ze komt in haar eendjespyjama naar 
beneden. Die heeft ze van haar oma gekregen. Ze kijkt in de 
kast. ‘Wat zal ik nemen vandaag?’ denkt ze. Ze weet het! Ze 
neemt hagelslag. Ze pakt de boterham en doet er hagelslag op. 
Te veel want, als ze een hap neemt valt er allemaal hagelslag uit. 
Als ze hem op heeft gaat ze naar boven. Ze loopt naar de 
badkamer. Ze poetst haar tanden en doet haar kleren aan. En 
maakt zich snel even op. Ze rent zo snel mogelijk naar beneden 
om haar tas en fiets te pakken. 
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Racend fietst ze naar school. Trrringggg!! Gelukkig, ze is op tijd. 
Ze kijkt in haar agenda, ze moet naar klas 1B, ze heeft Franse 
les. Als ze binnen komt, ziet ze dat haar beste vriendin Sophie al 
een plekje bezet heeft gehouden voor haar en Nina. Dan komt 
mevrouw van  Snoeren aan om met de les te beginnen. Nina 
denkt aan haar droom van vannacht. Het was een gekke droom. 
Ze heeft meestal leuke dromen, maar deze was niet leuk. 
Nina ’s moeder ging voor een week weg naar Parijs voor haar 
werk. Toen haar moeder klaar was met haar werk, ging ze even 
naar de stad om bij de H&M te kijken, om te zien of ze dat leuke 
shirtje hebben. Want in Nederland was het niet meer in Nina ’s 
maat. 
‘Nina, Nina’, hoort ze iemand roepen. Nina kijkt op. Sophie 
glimlacht. ‘Frans is voorbij we hebben pauze. Zat je te slapen of 
zo?,  vroeg Sophie. ‘Ja,  ik weet het, Frans is saai he’.  Nina en 
Sophie pakken hun spullen. Sophie stelt voor om naar de 
kantine te gaan om wat lekkers te halen. Maar Nina zegt dat ze 
naar de wc moet. Ze moet niet naar de wc, maar ze wil gewoon 
even nadenken. 
Ze kijkt op haar mobiel. Ze heeft nog een half uur en dan begint 
de volgende les. Ze denkt weer na, eeehh, haar moeder kon het 
niet vinden. ‘Kan ik je helpen’,  vroeg een meneer. ‘Ja,  ik zoek 
dat shirtje dat in de etalage staat’, zei ze. Ze keek hem aan. Toen 
was het stil. Nina ’s moeder vroeg: ‘Wat is je naam?’ De man 
keek haar dromerig aan en zei: ‘Ik heet Mike. En hoe heet jij dat 
wel?, ’ vroeg Mike. ‘Ik heet Monique.’ ‘ehhh, kan ik je nog 
helpen?’ zei Mike stotterend. ‘Zoen me nou sukkel’ zei Monique. 
Ik denk dat ze wel uren lang stonden te zoenen. Het is vreselijk 
om dat te denken. Wat een stomme droom. Nina komt weer bij, 
ze wil wel huilen, maar ze ziet op haar mobiel dat ze al naar de 
volgende les moet. ‘Zou het echt zo zijn. Zou mijn moeder echt 
vreemd gaan nee, dat kan niet, het is maar een stomme droom,’ 
denkt ze.  
Ze kijkt weer in haar agenda om te zien naar welke les ze nu 
moet. Ze moet nu naar wiskunde toe, klas 5C. Als ze binnen 
komt gaat ze weer naast Sophie zitten. ‘Waar was je nou het 
duurde zo lang’ vraagt Sophie. ‘Ja, ik moest nog even wat anders 
doen’ zei Nina. ‘Maar wat dan?’, wilde Sophie vragen, maar 
meneer Stomper kwam al binnen. Na de les had Nina een hele 
ondervraging van Sophie verwacht. Maar Sophie was het al weer 
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vergeten. De school was voorbij. ‘Doei’ zei Sophie tegen Nina. ‘Tot 
morgen’ zei Nina terug.  
Toen Nina thuis kwam zei haar moeder, dat ze over een paar 
dagen naar Parijs ging, voor een week lang. Nina slikte toen ze 
het hoorde, want ze moest aan haar droom denken. Maar ze 
dacht nog steeds dat het onzin was. Toen ze de volgende ochtend 
wakker werd, zei haar moeder dat ze zin had om samen met 
haar naar Amsterdam te gaan, om te gaan shoppen. Nina vond 
het een goed idee als afleiding voor haar stomme droom. Want ze 
heeft ook geen oog dicht gedaan vannacht, omdat ze bang was 
dat ze die droom weer zou krijgen.  
 
Toen ze gingen shoppen, gingen ze even naar de H&M om te 
kijken of er nog iets leuk was. Ze zat te zoeken en haar moeder, 
aan de andere kant van de H&M,  kwam opgewonden naar Nina 
toe, om te laten zien welk shirtje ze heeft gezien. Nina keek er 
naar en vond het heel erg om te zien, want het was hetzelfde 
shirtje als in haar droom. ‘Mam ik voel me niet zo lekker kunnen 
we naar huis gaan?’,  zei ze als smoes. Want eigenlijk vond ze 
het super stom om dit te zeggen, want ze vond het shirtje 
eigenlijk erg leuk. 
Als ze thuis zijn zegt Nina, dat ze even naar buiten wil om uit te 
rusten en van het lekkere weer te genieten. Als ze buiten is 
denkt ze na hoe ze dit moet op lossen. Ze kijkt om zich heen. 
‘He, wat is dat nou weer?’,  zegt Nina. Nina ziet iets glimmen op 
de weg. Ze pakt het op. Het is een ring. Ze maakt hem schoon 
met haar shirt. Ze doet hem om. Ze kijkt ernaar. ‘Hij staat best 
mooi’. denkt Nina. Ze wordt een beetje duizelig. 
‘Nina, Nina’, roept iemand. Het is Nina ’s moeder. Ze kijkt om 
zich heen. Ze zit op de bank. ‘Gekkie, je bent in slaap gevallen’, 
zegt haar moeder.‘Ooooh, het was dus maar een droom’,  denkt 
Nina. Wat een gekke droom. Nina gaat naar haar kamer. Ze gaat 
zitten op haar bed. ‘Au’ roept ze. Ze kijkt op en gaat staan. Ze zit 
op die ring. Ze denkt aan haar droom. ‘Wat was het eind ook al 
weer. Oja, ik heb door de tijd gereisd, om te zorgen dat Mike en 
mijn moeder elkaar nooit zouden ontmoeten. Misschien werd ik 
daardoor wakker omdat het opgelost is. Na ja, het is ieder geval 
opgelost. Yes!! Mijn ouders gaan niet scheiden.” 
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Annemarie Quintus – 10 jaar 

 
De prinsessen tijd 
 
Er was eens een meisje dat naar een museum ging. Ze zag een 
tijdmachine staan en ze geloofde niet dat hij het ooit zou doen. 
Ze stapte in en typte prinssessentijd in, de machine begreep wat 
zei bedoelde, het duurde nog geen 5 seconden en ze was er. Er 
stond op een poster aan een paal prinses vermist in dik 
gedrukte letters. Ze keek in de spiegel en zei: ´´Ik lijk daar best 
wel op``.Er kwam een man aan en die zei:´´Prinses waar was u, 
iedereen maakte zich zorgen"."Nou je ziet dat ik hier ben", zei het 
meisje."En wat heeft u voor kleren aan. Vanavond is het grote 
bal van uw vader al, ga maar snel naar uw vader toe", zei de 
man. "Ja ik ren zo hard ik kan", zei ze terwijl ze renden. En ze 
was bij haar vader en ze hadden een heel gesprek. En toen ze 
klaar waren,  ging ze naar haar kamer zich omkleden voor het 
bal. Er werd geklopt op de deur. "Prinses… het bal begint,  u 
moet komen", zei de man."Ja,  ik kom",  zei ze terug. ‘Uw prins is 
gearriveerd’. Ze dacht:  Prins?  Welke prins? . Ze ging naar 
beneden en de man zei: "Daar staat hij te wachten". Ze zei:  
‘Wow, hij is knap. Ik heb zo'n geluk dat ze denken dat ik hun 
prinses ben’. Ze werden erg verliefd en dansten de hele avond, 
ook nog toen de gasten er niet meer waren. Een paar jaar later:  
Ze zijn nog steeeds verliefd en gaan trouwen. De prinses zei: "Dit 
is de mooiste dag van mijn leven". En de echte prinses is nooit 
meer teruggevonden. En ze leefden nog lang en gelukig. 
 

Einde 
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Sterre Rooijakkers – 16 jaar 

 

De weg 
 

Hoop niet op een leven zonder problemen,  

want van een gemakkelijk leven word je lui. -  Kyong Ho 

 
‘Kom nou! Één vlechtje maar’, roept mijn zusje. ‘Dan moet je me 
eerst pakken!’, roep ik terug. Snel ren ik dieper het bos in. Een 
vlechtje is iets voor meisjes niet voor mij. Terwijl ik ren kijk ik 
achterom. Dan struikel ik over iets. ‘Ha,  Ik heb je!’ Ik blijf stil 
liggen. ‘Je gaat toch niet slapen hé?’,  vraagt ze. Ik schud 
lachend mijn hoofd en leun naar haar toe. Mijn zusje pakt gretig 
een pluk van mijn haar en maakt er een vlechtje in. ‘Het wordt 
heel mooi’,  zegt ze trots. Ik zucht.’Hier heb je toch vriendinnen 
voor?’,  vraag ik. ‘Dat haar is al bezet.’ ‘Ooh’, zeg ik verbaasd. 
Terwijl ze door vlecht,  zie ik in mijn ooghoeken een paard en 
wagen. ‘He, Sophie, moet je zien, paard en wagen.’ Mijn zusje 
kijkt gelijk om. De wagen rijdt langs.  Als hij voorbij is,  kijkt ze 
weer om naar mij. ‘Dat zie je ook niet vaak hier,’ zegt ze. Ik knik. 
‘Zullen we naar huis gaan? Ik heb wel dorst.’  
Als we bij de rand van het bos zijn, zien we nog meer paard en 
wagens. We kijken elkaar verbaasd aan. ‘Misschien is het 
nationale paard-en wagendag’,  zeg ik. ‘Ja, dat denk ik ook,’ zegt 
mijn zusje. We lopen door en uiteindelijk komen we in onze 
straat. ‘Luuk, hier moet toch ons huis staan?’,  vraagt Sophie. 
Het lukt me niet om daar antwoord op te geven, want waar ons 
huis staat, staat nu een oud boerderijtje. Ze blijft stil staan en ik 
pak haar hand. ‘Kom,’ zeg ik.  Er loopt een oud stel aan de  
overkant, ik loop naar hen toe. ‘Meneer! Kunt u ons helpen?’ De 
man kijkt naar mijn kleding, kijkt me vervolgens vreemd aan en 
loopt door.  Ik kijk hem na. Dan voel ik een hand op mijn  
schouder. Even denk ik dat het onze moeder is. Maar als ik me 
omdraai zie ik de vrouw van de man staan. ‘Let maar niet op 
mijn man. Hij reageert zo meestal op vreemden. Maar kan ik 
jullie ergens mee helpen?’,  vraagt ze vriendelijk. Ik knik. ‘Dat 
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boerderijtje. Hoe lang staat dat er al?’ Da’s denk ik zo’n  50 jaar 
geleden gebouwd, jongen. Er woont nu een groot gezin in, ze 
hebben wel 8 kinderen. Maar ik ga weer verder, naar mijn man.’ 
‘Dank u wel,’ zeg ik. Ook haar kijk ik na  en het valt me nu pas 
op dat iedereen in oude kleding rondloopt.  Net of we in een 
andere tijd zijn. Zonder in paniek te raken loop ik naar een 
krantenverkoper en zie de krant van vandaag:  Vrijdag 29  april 
1910. ‘Sophie, kijk eens naar de datum.’ Ze kijkt naar de datum 
en dan naar mij. Haar ogen staan bang. ‘Ik wil naar mama,’ zegt 
ze. Ik loop weg van de krantenverkoper, denkend wat we moeten 
doen en hoe dit alles kan. Sophie trekt aan mijn hand. ‘Zijn we 
echt in een andere tijd?’,  vraagt ze. Ik knik. ‘Maar hoe kan dat?’ 
Ik haal mijn schouders op. ‘Ik snap het ook niet.’ Ze kijkt 
nadenkend voor zich uit. Ik probeer ook logisch na te denken. 
Waarom geven ze niet z’n vak op school: dit moet je doen als je 
per ongeluk in een andere tijd komt. Dat zou nu van pas komen 
in plaats van biologie. Langzaam speel ik de dag af in mijn 
hoofd. Sophie zat me achterna. Dat was nog de gewone tijd. Zelfs 
toen ik achterom keek zag ik nog een auto rijden. Wanneer zag 
ik dan voor het eerst een rijtuig? Ik sluit mijn ogen en denk diep 
na. Met een flits gaan mijn ogen weer open. Toen ik was 
gevallen. Ik kijk naar Sophie, die nog steeds nadenkend voor 
zich uit staart. ‘Sophie, kom,’ zeg ik. Ze steekt haar wijsvinger op 
en sluit haar ogen. ‘Toen je was gevallen,’ zegt ze opeens. Ze kijkt 
me doordringend aan. ‘Voordat je viel, hoorde ik nog verkeer en 
toen je viel niet meer.’ Ik knik. ‘Goed bedacht. Kom we moeten 
naar het bos,’ zeg ik. ‘Weet je dat wel zeker?’,  vraagt ze. 
‘Waarom zouden we niet gaan?’,  vraag ik. ‘Stel dat er iets is in 
het bos dat ons naar deze tijd bracht. We weten niet wat het is. 
Dus misschien brengt het ons nu ook weer naar een andere tijd.’ 
Ze is altijd al slim geweest. Maar niet dapper. Dapper heb ik 
geërfd. Ik hurk en buig me naar haar toe. ‘Luister, we moeten dit 
proberen. Je hebt gelijk. We weten niet wat ons hier heeft 
gebracht. Maar het is de enige manier om weer thuis te komen. 
Je moet me vertrouwen.’ Ze slikt. ‘Goed. Ik vertrouw je.’ Ze pakt 
mijn hand en samen lopen we het bos in. We lopen de weg die 
we eerder, maar in feite honderd jaar later, gelopen hebben.  We 
stoppen op de plek waar ik viel. ‘Volgens mij struikelde ik over 
iets,’ zeg ik. We turen naar de grond, maar we zien geen raar 
apparaatje liggen. Dan valt mijn oog op een oude steen, die 
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omhoog steekt uit wat ooit een stenen pad was.  Ik raap hem op 
en duw hem weer terug op z’n plek. ‘Luuk, hoor je dat?’vraagt 
Sophie. Ik luister en kijk haar verrast aan. ‘Auto’s,’ zegt ze 
lachend. We rennen naar de rand van het bos en zien geen 
koetsen meer maar auto’s. We rennen door naar onze straat en 
zien ons huis. Onze moeder zit in de tuin. ‘Mam!’,  roept Sophie 
vrolijk, terwijl ze naar de tuin rent. Ik draai me nog een keer om 
naar het bos.  Ik lach in mezelf. Ik weet nu dat straatstenen je 
verder brengen dan je denkt.  
 
 
 
 
Eline Rotering – 9 jaar 

 
De tijdmachine 
 
In 2001 bestond er een meisje, dat meisje heette Laura. Op een 
dag ging Laura naar buiten, ze vroeg aan haar vriendin of ze ook 
wou buiten spelen. Haar vriendin heette Sarah, ze kenden elkaar 
al vanaf de kleuterschool. Ze deden alles samen. Nu zijn ze 10 
jaar en nog steeds vriendinnen. Sarah en Laura liepen naar het 
speeltuintje om de hoek. Eigenlijk waren ze daar veel te oud 
voor. Maar er was verder geen plek waar je kon spelen. Ze liepen 
naar de schommels en begonnen te schommelen. Totdat de 
moeder van Sarah riep: ‘Sarah kom je eten?!’ Sarah zei tegen 
Laura: ‘Sorry,  maar ik moet naar huis’. ‘Geeft niet hoor, ik denk 
dat ik ook naar huis moet’. Laura liep naar huis.  Toen ze thuis 
was,  zei haar moeder: ‘Waarom ben je zo vroeg thuis? We gaan 
nog lang niet eten hoor’. ‘Oh, dat wist ik niet’, zei Laura. ‘Nou,  
nu je er toch bent zal ik maar gaan koken’, zei haar moeder.  
Een kwartier later…………… 
‘Kom je eten!’,  riep de moeder van Laura. ‘Ja, ik kom’, was het 
antwoord. Na het eten zei Laura: ‘Ik ga naar buiten’. Ze liep naar 
de schuur om haar step te pakken. Toen ze in de schuur was,  
zag ze een hele grote machine staan, ze wist niet wat voor een 
machine het was. Ze bekeek de machine eens aandachtig, Maar 
ze kon niet ontdekken wat voor een machine het was. Misschien 
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is het een nieuwe machine van papa, dacht Laura. Haar vader 
kocht vaak nieuwe machines. De volgende ochtend liep ze naar 
school, ze kwam Sarah tegen. ‘Hoi’, zei Sarah, we krijgen een 
nieuw klimrek! Gister gehoord. ‘Echt waar?’,  vroeg Laura ,  
‘wanneer?’ ‘Over een week al!’ ‘Gaaf!’,  zei Sarah, ‘hebben we 
eindelijk weer iets om mee te spelen’. Ondertussen zijn ze 
aangekomen bij het schoolplein. TRING, de bel gaat. Laura en 
Sarah lopen de klas in. ‘Oké,  we gaan beginnen met rekenen’, 
zei de juffrouw. Je kon een luid gezucht horen in de klas. ‘Nee 
hè’, zei Laura. Een halfuur later ging de bel. ‘Jullie kunnen naar 
buiten’, zei de juf. In de pauze zei Laura tegen Sarah: ‘Mijn vader 
heeft een nieuwe machine gekocht’. ‘Alweer?, zei Sarah, ‘hij had 
al een hele verzameling’. Toen ging de bel weer. TRING. ‘Kom,  
we moeten naar binnen’,  zei Anna tegen Laura en Sarah. Anna 
is een meisje uit hun klas. Toen ze binnen waren zei de juf:’ Pak  
jullie taalschrift maar uit jullie la’. Tijdens taal waren Laura en 
Sarah de hele tijd bezig met elkaar. De juf had al drie keer 
gezegd dat ze op moesten houden. Maar ze deden het maar niet. 
En toen zei de juf: ‘En nou is het afgelopen! Jullie gaan maar 
even naar de gang!’ Giechelend gingen Laura en Sarah naar de 
gang. Toen ze op de gang waren zei Laura tegen Sarah: ‘Zag je 
hoe de juf keek hihihi?’ ‘Super grappig’, zei Sarah. Toen de 
school voorbij was zag Sarah haar moeder staan. ‘Doei’, zei ze 
tegen Laura. Laura liep alleen naar huis. Toen ze thuis was, zag 
ze haar moeder de tafel dekken. Toen keek haar moeder op. ‘Hoi 
schat’, zei ze, ‘leuk dat je er bent! Ik heb een omelet gemaakt, wil 
je er een?’ ‘Ja lekker’, was het antwoord. Na het eten moest 
Laura naar hockey. Ze ging de schuur in om haar fiets te 
pakken. Toen zag ze die machine weer, op die machine zat een 
rode en een blauwe knop. Ze was heel erg nieuwsgierig.  Wat 
betekenen die knoppen? dacht Laura. Misschien moet ik eens op 
een knop drukken. Op die rode, want dat is een mooie kleur. Ze 
twijfelde, maar nam toch maar een besluit. Ze drukte op de rode 
knop en…poef-pam-beng-pief-paf! Er kwam veel rook en stoom  
uit de machine. En opeens verdween Laura… En opeens viel ze 
op de grond. ‘Auw’,  zei Laura dat doet pijn. Toen keek ze om 
zich heen en  ze zag allemaal mensen in hele ouderwetse 
kleding. Toen hoorde ze haar maag knorren. Ze vroeg aan een 
mevrouw: waar is de supermarkt?. Die is er niet. Toen zag ze een 
kraampje met brood, ze liep ernaartoe. Ze vroeg aan de meneer: 
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‘Mag ik alstublieft drie witte bolletjes meneer?’ ‘Wat zijn dat voor 
dingen? Ik heb alleen maar brood!’ ‘Doe dan maar brood’, zei 
Laura. De meneer gaf haar een brood. ‘Dat is dan twee 
muntstukken alstublieft’. Laura dacht: hij bedoelt vast twee 
euro. Laura gaf hem twee euro en liep weg. Toen riep de meneer: 
‘Ik wil echt geld, geen nep geld!’ ‘Dit is echt geld’, riep Laura en 
liep weg. Toen kwam de meneer van het kraampje op haar af met 
een mes en riep: ‘Geef mij geld!’ Toen zei Laura: ‘Nou, dan maar 
je brood terug’. En gaf het brood. Toen liep er een meisje op haar 
af en zei: ‘Jij bent echt moedig zeg!’. ‘Oh,  valt wel mee hoor’, zei 
Laura. ‘Nou vind ik niet hoor’, zei het meisje. ‘Oh trouwens, ik 
ben Isolde en jij?’  ‘Ik ben Laura’,  zei Laura. ‘Heb jij misschien 
wat te eten voor me? Ik rammel van de honger’. ‘Iedereen 
rammelt van de honger, behalve de priesters, die hebben geld 
genoeg’. ‘Oh’,  zei Laura, ‘ik ben dus in de Tachtigjarige Oorlog’. 
‘Heet deze oorlog zo?’,  vroeg Issolde. ‘Ja, want hij duurt tachtig 
jaar.’ ‘Hoe weet jij dat?’,  vroeg Isolde. ‘Ik kom uit de toekomst’,  
zei Laura, ‘uit 2001 om het goed te zeggen’. ‘Hoe kom je hier 
dan?’,  vroeg Isolde. ‘Met een tijdmachine’. ‘Oh’, zei Isolde. ‘Lijkt 
deze er een beetje op?’,  vroeg ze. En ze bracht Laura naar 
precies dezelfde machine. ‘Ja’, riep Laura, ‘daarmee ga ik nu 
naar huis. Doei Isolde, jij bent een vriendin voor het leven!’ Toen 
drukte Laura op de knop. En ze was weer thuis.Ze ging naar 
binnen en zei tegen haar moeder: ik heb door de tijd gereisd!  
Tijdreizen is mogelijk  
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Meike Schuringa – 13 jaar 

 
Bliep! 
 
Zoef!... daar vloog een vliegende auto voorbij. Bliep liep over het 
gras want op de grond is geen weg te zien, die zitten allemaal in 
de lucht. 
Hier zijn de huizen een soort van zwevend eilanden  en bestaan 
er geen mensen maar robots. Dit is de toekomst! 
Bliep liep verder richting school,  het was de laatste schooldag 
voor de vakantie. Maar toen hij eindelijk bij de school  gekomen 
was zag hij dat de school gesloten was ! Maar waarom en 
waarom op de laatste schooldag? Bliep drukte op een knopje op 
zijn arm en sprak met zijn moeder ( de telefoon in de toekomst ). 
En hij zei tegen zijn moeder:  
Bliep: Mam, de school is gesloten! 
Mam: Maar dat kan niet. Ik heb gister nog een mail gekregen dat 
er vandaag nog school zou zijn, heb je wel goed gekeken? 
Bliep: Ja, maar ik zal even binnen gaan kijken. 
Mam: Goed idee. Bel je me weer als het niet zo is? 
Bliep : Ja,  zal ik doen. Dag mam 
Bliep liep naar binnen en toen werd het zwart … 
Bliep werd wakker in een hele rare wereld. Er was veel minder 
gras, want de  wegen  zaten op de grond. De auto’s konden niet 
vliegen. Mobieltjes zaten in je zak of in je tas. En de huizen! De 
huizen hadden geen eigen eiland meer.. 
Er kwam iemand op hem afgelopen en zei iets tegen hem, maar 
hij kon het niet verstaan. En hij zei iets terug maar als ik hem 
niet kan verstaan, kan hij mij ook niet verstaan. Dus hij hoorde 
alleen maar  
Bliep, bliep bliep bliep bliep. Dus dat had niet heel veel zin. 
Dus ging hij maar gebarentaal praten, dus hij zwaaide met zijn 
handen om hallo te zeggen en haalde zijn schouders op om te 
zeggen dat hij het hier niet snapt. En de jongen maakte hetzelfde 
gebaar. En liep rennend zijn huis binnen en kwam met zijn 
ouders terug. Hij zag dat hun monden bewogen, maar hoorde  
niet wat eruit kwam. Toen pakten de ouders hun telefoon en 
belden naar iemand. Toen hoorde hij een soort van sirene. En 
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toen zag hij een auto en uit die auto kwamen twee mannen en  
pakten hem beet en zetten hem in de auto. Ze reden ergens 
naartoe. Hij werd weer uit de auto gehaald en werd in een soort 
van cel gegooid. Ze stonden wat te praten en gingen toen naar 
hem toe en begonnen tegen hem te praten maar toen deed hij 
het “ik weet het niet”gebaartje. Ze liepen weg. Bliep dacht na, 
volgens hem waren die twee mannen politieagenten en was hij 
een vreemdeling en zat hij nu in de gevangenis 
Er gingen een aantal vragen door zijn hoofd:   
- Zouden ze nu thuis merken dat ik weg ben? 
- Hoe kom ik hier weg ? 
-Wat gaat er met mij gebeuren ? 
- In welke wereld zit ik nu? 
- En hoe ben ik hier  gekomen? 
Toen, wat later op de dag kwamen de politieagenten terug om 
hem wat te brengen. Het was een bordje met iets erop, hij wist 
niet wat en het kwam hem ook niet bekend voor. Daarna 
kwamen de politieagenten weer terug,  haalden hem uit de cel en 
brachten hem naar de plek waar hij gevonden was en waar hij 
wakker werd. En toen werd het weer zwart en daarna  werd hij 
weer wakker en lag in de school. Volgens Bliep was het een 
droom. Bliep keek op zijn horloge. Hij had maar vijf minuten 
geslapen,  hij liep uit de school en kwam een paar mannen tegen 
en die zeiden dat de school  gesloten is . ‘Jochie,  het spijt ons 
voor je’. Maar Bliep zei: ‘Geeft niet,  nu heb ik toch vakantie’. 
Bliep liep richting huis en  belde ondertussen zijn moeder  
Bliep: Hoi mam. 
Mam: Hoi, is de school toch gesloten? 
Bliep: Ja, maar nu heb ik wel eerder vakantie. 
Mam: Ja,  daar heb je gelijk in. Kom je nu naar huis? 
Bliep: Ja,  want ik heb je nog een heleboel te vertellen. 
Mam: Oh, nou kom dan maar snel,  dag Bliep. 
Bliep: Tot zo. 
Bliep liep snel naar huis en vertelde het hele verhaal aan zijn 
moeder. 
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Jochem Sijsenaar – 11 jaar 

 
De Tijdreis 
 
Datum: 3 mei 300 v. Chr.  
 
Het begon allemaal met een kind dat Ben heette. Zijn leven was 
net zoals ieder ander leven, maar zijn echte leven begon pas nu. 
 
Het was een normale dag, regen en harde wind. Ben verveelde 
zich erg. Hij vroeg aan zijn ouders of ze verstoppertje wilden 
spelen. Hij dacht na over  waar hij zich zou verstoppen. Toen 
wist hij waar hij zich zou verstoppen. Zijn vader begon te tellen: “ 
1, 2, 3…” terwijl zijn moeder en hij zich begonnen te verstoppen. 
Ben rende naar een deur en viel over een blokje hout. Hij dacht: 
“Dit gaat echt heel erg veel pijn doen”. Maar nee, hij ging dwars 
door de stenen vloer heen en kwam in een andere tijd terecht.  
 
Datum: 15 mei 2111. 
 
Ben wist eerst niet waar hij was. Hij dacht dat het een 
nachtmerrie was. Hij zag een auto en iemand met een krant 
zitten. Ben vroeg: “Wat is de datum?”. De meneer keek lachend 
op. ”Wel, uh”, zei hij: “15 mei 2111. En trouwens moet jij niet 
naar school?” Ben wist niet wat dat was, dus zei hij gewoon nee. 
Het begon donker te worden. Hij moest ergens gaan rusten,  dus 
hij belde ergens aan en vroeg of hij mocht blijven. Dat was oké. 
Ze aten broccoli … wat dat ook moge zijn. Daarna ging hij naar 
bed. De volgende ochtend ging hij naar beneden. Het echtpaar 
had zich voorgesteld als Frans en Amalia. Ben gaf ze een handje 
en vertelde hen zijn naam. Na het eten gingen ze op zoek naar 
Ben’s ouders. Ben vroeg in welk land ze nu waren. Amalia 
antwoordde: “ New York, de Verenigde Staten”. Hij vertelde dat 
hij in Rome woonde. Dus namen ze een snelheidsmonster om 
naar het vliegveld te komen. Het snelheidsmonster was een auto 
volgens Frans. Toen vertelde hij dat ze in iets zouden gaan dat 
een vliegtuig werd genoemd. Maar eerst moest Ben een paspoort 
krijgen. Eindelijk kwamen ze in het vliegtuig. Ze kregen iets 
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aangeboden dat koekjes heette. Eindelijk, na 8 uur vliegen 
kwamen ze aan in Italië.  “Rome is heel erg veranderd.”, zei Ben. 
Dus huurden ze een auto om naar het hotel te komen dat Frans 
had geboekt. Het hotel heette OUD ROME. De bedden voelden 
ook alsof Ben terug was in zijn tijd. De volgende dag gingen ze 
weer op stap. Frans vroeg, “in welk stadsdeel woonde jij 
eigenlijk?” Ben antwoordde: “ Lillunenburg.” Toen vroeg Frans: “ 
welk nummer en welk straat?” Ik antwoordde: “ Bladervics 
straat, nummer 13.” Dus ze kwamen bij het huis en gingen naar 
binnen. Ben vroeg aan Frans: “Weet je zeker dat dit het goede 
huis is?”. Hij wist het niet zeker. Dat kon Ben ook zien aan zijn 
blik. Dus we keken een paar huizen verderop. Maar daar was het 
ook niet. Toen zei Ben: “Misschien zat het aan de andere kant 
van het eerste huis waar we keken.” Ze liepen terug en Ben deed 
de deur open. Er kwamen stralen van alle kanten die Ben naar 
binnen zogen. Hij kwam op de grond terecht terug in 300 voor 
Christus.  En daar stond Ben’s vader te tellen: “6,7,8…”. Ben 
vroeg hem zijn ogen open te doen en gaf hem ‘s werelds grootste 
knuffel. Toen kwam zijn moeder en die gaf hij ook een hele grote 
knuffel. Drie jaar later vergat Ben dit allemaal. Maar zo zie je, 
zijn verhaal was helemaal niet zoals dat van anderen.             
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Lotte Slinkert – 12 jaar 

 
Spijt van haar Spijt 
 
Het was een mooie dag en Livie ging naar school. 
In de pauze waren er geen plekjes meer vrij aan de lunchtafels, 
dus ze haalde even een beker met koffieen ging op de grond 
zitten leunend tegen een muurtje op de gang. 
Dit was een mooi moment om even haar To do, lijstje te 
bekijken. ‘1. Haar haar paars verven, 
2. Tweede gaatje laten prikken, 3. Een hondje kopen, 4. Jan 
verkering vragen. ’  
Ik had het lijstje bekeken en zag dat ik alles had gedaan behalve 
de leukste jongen van de schoolverkering vragen, Jan. Er gingen 
geruchten rond dat Jan mij ook leuk vond, maar toch durf ik het 
niet te vragen. Tring, tring!.. eindelijk, we mogen naar huis! 
Ik stond op, pakte de halflege koffie beker en mijn tas, en ging 
naar huis. 
De volgende dag was het weekend en net toen ik lekker in me 
pyjama op de bank neer plofte, ging de deurbel. Ze stond op en 
slofte naar de deur, ze deed de deur open en van schrik bleef ze 
stokstijf staan. 
In de deuropening stond Jan! ’Hoi’,zei hij aarzelend. ‘H..hooii..’ 
stotterde ze, en sloeg de deur dicht. 
Daarna had ze pas door wat ze gedaan had. Ze keek door het 
gaatje of hij er nog was, maar hij was al weg. Machteloos ging ze 
de trap op en liep naar haar kamer.Nu kon ze verkering wel 
schudden. 
De volgende dag op school heeft hij niet een keer naar haar 
gekeken. Nu maakt ze geen kans meer. Ze wou dat dit nooit 
gebeurd was. Was er maar een manier. Toen wist ze het: In de 
schuur lag een ouwe tijd machine die haar vader had 
gemaakt.Ze ging naar de schuur en pakte de tijdmachine.Zonder 
dat haar moeder het zag liep ze de trap op, met de tijdmachine 
verstopt achter haar rug.De tijdmachine was loei zwaar. Hijgend 
liep ze haar kamer binnen en legde voorzichtig de tijdmachine op 
haar bed.Rustig bekijkt ze hem.  ‘Hoe kan je nou met dat 
piepkleine ding door de tijd reizen?! Ze drukt op de aanknop  
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aan de achterkant van de machine. Maar er gebeurt niks. Ze 
wachtte een tijdje, en opeens begon er van alles te ratelen aan de 
machine.De machine begon licht te geven, en het licht werd 
steeds feller.Het licht was zo fel dat ze haar ogen niet meer kon 
openhouden.En voor ze haar ogen weer opendeed, voelde ze een 
natte druppel op haar voorhoofd vallen.Ze deed haar ogen open 
en keek vol verbazing om haar heen.Toen hoorde ze de schoolbel 
gaan, ze wist wat dat betekende: het was pauze! Ze vluchtte de 
school in naar de kantine. Niet lang daarna was de school al uit. 
Ze had helemaal geen woord gezegd vandaag. Ze was veel te 
gespannen.Ze sprong snel weer op haar fiets en racete naar 
huis. Morgen is het weekend en om precies 11 uur zou hij dan 
aanbellen, tenminste als ik echt terug in de tijd ben gegaan. De 
volgende dag zorgt ze ervoor dat ze er leuk uitziet als Jan 
aanbelt. Dus om half 10 begon ze gelijk met aankleden. Daarna 
gaat ze naar beneden en gaat naast haar moeder aan de 
ontbijttafel zitten.Na het ontbijt helpt ze haar moeder met de 
afwas en stelt voor om een grote chocoladetaart te gaan bakken. 
Later als de taart klaar is moet hij nog een kwartier in de oven. 
Maar dan hoort ze de bel gaan. Shit!, denkt ze, ze was de tijd 
helemaal vergeten..Nog EEN keer kijkt ze in de spiegel  en dan 
loopt ze naar de deur.Ze haalt EEN keer diep adem en doet dan 
de deur open. 
‘Hee!’, zegt Jan, ‘ik wil je iets vragen’. ‘Kom binnen’,  zegt Livie!’. 
Rrustig gaan ze zitten.’ Ikke… wil je verkering met me?’ Livie’s 
hart lijkt stil te staan. ’Natuurlijk!’ Verlegen staren ze voor zich 
uit.’ ‘Zullen we morgen wat gaan doen?’, zegt Jan.  “Ja graag”.” 
‘Oke dan gaan we naar de film, jij betaalt, en vind je het goed als 
mijn ex meegaat?! Dan vraag ik haar voor het schoolbal.” ‘Hee! 
Hebben we nou wat of nie? Want dan vraag je mij toch voor het 
schoolbal?! “, zegt Livie. “Nee,  ik heb jou alleen nodig voor het 
huiswerk,  ik hoorde van iedereen dat jij nogal een nerd 
bent’,zegt Jan. “Dit is zeker een grapje?! “, zegt Livie. “Euhh.. 
nee! “ ”Oke,  ik maak het uit, en nu mijn huis uit!’ Misschien 
was het beter als ze nooit terug in de tijd was geweest. Ze zou 
heus wel leukere jongens tegen komen. 
En dan was dit allemaal niet gebeurd. 
Ze ging op de bank zitten en zei: ”Heb ik nog dat broodje met 
pindakaas in mijn zak zitten? Van dat tijdreizen krijg je wel 
honger.” 
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Friso van der Sluijs – 8 jaar 

 
Het zwaard van de tijd 
 
Volgens een legende heeft koning Arthur zijn zwaard terug in de 
steen gezet waar hij het zwaard uit getrokken heeft, want hij 
vond het niet meer waard om koning te zijn. Maar toen koning 
Arthur het zwaard terug plaatste, gebeurde er iets raars. Het 
zwaard mengde zich met de tijd en met de ruimte. Sindsdien 
heeft niemand het zwaard meer gevonden, tot vandaag, toen de 
achtjarige Rex het zwaard vond tijdens een wandeling in het bos. 
Op het moment dat Rex het zwaard in zijn hand nam, gaf het 
zwaard hem de kracht om door de tijd te reizen. Maar toen hij in 
de middeleeuwen en in de toekomst reisde, gingen die twee 
werelden naar deze tijd met maar één doel, het zwaard in hun 
handen hebben. Zal het Rex lukken om de twee werelden naar 
hun tijd te brengen? Of worden de drie werelden vernietigd? 
 
Nee! riep Rex. Kom op Rex, zei Rexs moeder, het wordt vast leuk 
in het bos. Nee, ik wil niet naar het bos, zei Rex weer. Als je met 
me meegaat, krijg je de rest van het jaar geen straf meer, zei 
moeder, maar als je niet meegaat, krijg je de rest van het jaar 
wél straf. Oké, zei Rex. Goed, dat is geregeld en nu gaan we naar 
de auto, zegt Rexs moeder. Vrrrrrr! De moeder van Rex start de 
auto.Onderweg hoopte Rex dat er iets wonderlijks gaat gebeuren. 
En dat gebeurt ook als ze in het bos zijn. 
  
Rex, misschien wil je rondkijken in het bos zei moeder. Ja, zei 
Rex, dat wil ik heel graag. Toen Rex daarna in het bos rondliep, 
zag hij een zwaard dat in een steen stak. Rex pakte het zwaard 
en toen ging het zwaard geel gloeien. Maar dat was niet het enige 
wat er gebeurde. De hele tijd draaide rond Rex! Het leek wel alsof 
hij in een draaimolen zat die niet stopte en steeds harder ging. 
En toen stopte het.  
 
Het zwaard had Rex mee door de tijd genomen! Toen het zwaard 
stopte was Rex ..thuis! Hij zag zichzelf staan en plotseling 
begreep hij wat er gebeurd was. Hij was weer terug in zijn eigen 
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tijd. Hij wist nu dat je met het zwaard door de tijd heen kan 
reizen. Rex vond dit ongelooflijk. Hij kon tijdreizen! Toen hij dat 
besefte, wilde hij daar wel meer gebruik van maken. 
 
Eerst reisde hij naar de middeleeuwen. Dat vond hij zó cool. Hij 
reed daar op een paard en vocht tegen draken. Dat was écht 
spektaculair. Daarna reisde hij naar de toekomst. Dat was ook 
cool. Daar bouwde hij een robot. En hij vocht tegen kwade 
robots. Rex vond dat wel leuk!  
 
Toen Rex weer terug kwam in zijn eigen tijd zag hij dat de stad 
helemaal in puin lag. Ook was er overal vuur. Er liepen ridders 
en robots door elkaar die riepen: "Wij willen het zwaard van de 
tijd".  
 
Rex moest hier iets aan doen! Hij besloot om naar de bron van 
de middeleeuwen en de toekomst te reizen om ze weer terug te 
laten gaan naar hun eigen tijd. Toen hij bij de middeleeuwen 
aankwam, zag hij dat de middeleeuwen en de toekomst 
samengesteld werden. En dat was niet het enige; ze hadden ook 
een tijdpoort. 
 
Toen wist Rex wat hij moest doen. Hij moest de poort 
vernietigen. Dat was echter niet zo makkelijk want om de poort 
stonden stenen wachters. Het is nu of nooit zei Rex en hij stortte 
zich op de stenen wachters. Rex gebruikte zijn zwaard om alle 
wachters te teleporteren naar de dinotijd.  
 
Nu moest de tijdpoort nog vernietigd worden. Dit was alleen 
mogelijk met een speciale code. Rex probeerde code 4763459 en 
code 674574890 en toen ook nog code 1964846. Helaas, het 
lukte maar niet. Rex dacht diep na. Hij wist dat de code om de 
tijdpoort te activeren 12345 was, dus om de tijdpoort te 
vernietigen moest de code 54321 zijn. Rex toetste de code 54321 
in. En...het lukte! De poort werd vernietigd.  
 
Rex was benieuwd of alles weer zoals vroeger was en ja hoor er 
was geen vuur meer, er was geen ridder of robot te zien en de 
huizen waren ook weer heel.  
Dus eind goed al goed! 
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Kyra Tirion – 12 jaar 

 
Reis door mijn verleden 
 
Hallo, ik ben Sem, 
  
Ik ga jullie wat vertellen over mijn verleden. Ik was nog niet 
geboren. 
Maar toen had ik al een sterke band met mijn opa. 
Toen ik geboren werd stierf hij al. De jaren gingen voorbij. 
Ik was tien toen ik me weer verbonden met hem voelde. 
We praatten nachten door … over alles en meer. 
Maar alleen leuke verhaaltjes over: reizen door de tijd, sprookjes 
met prinsessen en zo.  Ik kon hem alleen niet zien,  ik hoorde 
hem alleen. Maar ik wilde hem wel graag zien. Toen bedacht ik 
om een tijdmachine te bouwen. Ja,  dat is een super goed idee! 
Ik begon er meteen aan. Ik werkte er dagen en nachten aan. Op 
een dag kwam een vriend bij mij spelen. Hij heette: Jeffrey. Weet 
je wat raar was: ik ging naar boven,  maar hij naar beneden. Ik 
ging maar achter hem aan. Hij deed de deur open en zag de 
tijdmachine.  Hij zei ‘cool! ’ Ik vertelde hem mijn verhaal  Hij was 
onder de indruk. Hij wilde meehelpen. ‘Oké’,  zei ik.   
We gingen samen verder aan de tijdmachine. 
Toen we klaar waren was het acht uur en moest Jeffrey naar 
Huis. In bed kon ik niet slapen. Ik dacht: moet ik het wel doen? 
Toen ik eindelijk aan het slapen was,  wist ik dat ik het moest 
doen! 
De volgende dag belde ik Jeffrey op. 
Ik hoorde door de telefoon:’Nee, sorry ben op vakantie’ 
Nou lekker hoor, ben ik weer alleen! Toen ik klaar was met eten 
ging ik naar beneden. Daar stond de machine recht voor me. 
Ik liep ernaartoe en stapte erin. Eigenlijk durfde ik niet maar ik 
ging toch. Ik stelde hem in op dertien jaar terug in de tijd. 
Ik startte de tijdmachine. 
Wow … ik zag van alles gebeuren: prinsessen, ridders, enz. Ze 
kwamen allemaal voorbij. Boem, ik hoorde een harde knal en 
schrok me dood. De machine kwam tot stilstand. De deur ging 
open ik ging naar buiten en zag mijn opa! Ik rende naar hem toe. 
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We knuffelden heel lang. Toen ik weer omkeek zag ik dat de 
machine weg was. Maar eigenlijk kon me dat niks schelen. 
drie jaar lang bleef ik daar tot opa weer stierf. 
Opeens werd het steeds minder leuk! Ik ging weer aan opa 
denken. Dus ik dacht:  ik maak weer een tijdmachine,  maar dan 
ga ik naar vroeger. Ja, dat doe ik … dat is veel leuker dan thuis! 
Ik maakte weer een tijdmachine.Ik werkte dagen door tot het 
klaar was. Toen het klaar was stelde ik hem in op 200 jaar terug. 
Ik zette hem aan maar hij deed het niet. Ik ging naar buiten en 
zag het probleem. De stekker zat er niet in. 
Ik deed hem erin. Ik dacht bij mij zelf: als ik nou mijn familie 
meeneem, wordt het minder saai!  En dan neem ik ook opa mee. 
Ik haalde iedereen op,  het was wel erg krap! 
Nou ja,  daar gingen we en floep … daar waren we. 
Iedereen vond het wel raar wat ze zagen: prinsessen, prinsen, 
enz. Maar toch vond iedereen het leuk! En we zorgden ervoor dat 
opa niet dood ging. En we leefden nog heel lang en gelukkig! 

 
 

Charlotte Visser – 13 jaar 

 
Reis door de tijd 
 
Ik stond er goed op: een bruine jongen met onwijs mooie 
bruine ogen en brede kaken en volop lachend. John Smit,  
een stoere gozer en aardig. Hij stond op de voorgrond van 
de nieuwe sneakers die iedereen wilde hebben. Een 
hartstikke gelukkige jongen zul je denken. Maar nee, hij was 
niet gelukkig,  hij had één droom en hij wist dat die ooit zal 
uitkomen, maar wanneer…? 
 
Op een dag fietste ik zoals gewoonlijk naar Erik. Erik was mijn 
beste vriend,  je kon alles aan hem vertellen. Toen ik aanbelde 
bij Erik, deed niemand open , maar de deur was wel open , ik 
vond het raar maar ik liep naar binnen en zag in de kamer een 
hele groot raar ding staan. Ik vroeg mij  af wat het was en liep 
ernaartoe…. Precies op dat moment toen ik naar dat rare ding 
liep ( het is gewoon voorspelbaar) kwam Erik binnen lopen. ‘Hoi’,  
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zei ik. Erik reageerde boos terug. ‘Wat doe jij hier John,  je ziet 
toch wel dat ik bezig ben, ik heb net een soort machine 
uitgevonden’. ‘Echt waar, ’ riep ik. ‘Ja,  je weet toch dat ik een 
nerd ben’. ‘Nou ja, ’ zei ik ‘dat valt ook wel weer mee’. ‘Nou oké,  
dat doet er nu even niet toe’,  zei Erik. ‘Ik zal even aan je 
vertellen wat dit is, het is een ‘tijdmachine’. ‘Wat zeg je nou? Een 
tijdmachine!’ ‘Ja,  een tijdmachine’, zei Erik, ‘maar alleen was ik  
net zo boos op jou , omdat het eigenlijk een verassing voor je is.’ 
O’, zei ik  ‘nu begrijp ik het. Maar wacht eens even als het een 
tijdmachine is dan , kunnen we ermee terug in de tijd en naar de 
toekomst! Weet je hoe geweldig leuk, ik wil dat echt zo graag 
proberen’. ‘Nou John’ zei Erik ‘doe  even rustig aan …  dat kan 
niet zomaar … ik moet het eerst nog even alles goed 
controleren…kom morgen maar weer terug’.  
 
De volgende dag belde ik aan en Erik deed open. Maar wat zag 
Erik eruit … helemaal groen! ‘Wat is er met jou aan de hand?’,  
vroeg ik. ‘Nou’, zei Erik ‘ik ben hartstikke ziek en het gaat echt 
niet goed met me’. ‘O’, zei ik ‘en de tijdmachine dan!’ ‘Ja,  jij mag 
hem wel uitproberen,  maar ik ga niet mee.  Ik zal even uitleggen 
hoe het werkt, kom maar mee’. Ik liep mee en zag de tijdmachine 
‘wow wat was die mooi geworden’ riep ik!  Erik lachte een beetje 
geheimzinnig en zei ‘het gaat er niet om hoe het eruit ziet, maar 
of die het doet’. Ja daar had Erik een punt, dacht ik. Toen Erik 
alles had uitgelegd,  mocht ik hem gaan uitproberen. Ik moest 
een plaats en tijd zeggen en waneer ik weer terug wilde. . Ik ging 
in de tijdmachine staan en ik riep: 
‘Ik wil naar het jaar 2050 in Wassenaar en ik wil over een uur 
weer terug’.  Nou,  wat er toen gebeurde is niet uit te leggen,  ik 
was met een soort flits naar Wassenaar gegaan en ik stond 
opeens naast de bibliotheek. Wow wat zag het er anders uit, de 
auto’s waren geen auto’s meer maar een soort vliegende auto’s 
met vleugels en de wegen waren hoog boven de lucht in plaats 
van gewoon op de grond. Het was geweldig vond ik. Ik liep door 
het dorp heen, alleen iedereen keek me raar aan. Wat heb ik 
gedaan,  dacht ik,  heb ik misschien rare kleren aan!? Maar wat 
bleek:  ik had een te knap gezicht! Iedereen had een raar gezicht 
en ik had opeens een knap gezicht. En dat konden ze niet 
uitstaan blijkbaar. O nee, dacht ik dit gaat wat worden. Opeens 
hoorde ik mensen achter me aanrennen,  ze wilden me pakken,  
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dacht ik. Ik rende  als ik nog nooit had gerend. Ik wilde zo snel 
mogelijk terug naar de bewoonde wereld,  maar dat kon 
natuurlijk niet, ik moest eerst een uur wachten. O,  wat kan een 
uur lang duren! Ik bleef maar rennen,  want ze rende als een gek 
achter me aan. Opeens was ik zo ontzettend moe en  moest ik 
stoppen,  want anders ging het niet goed met mij. Ik stopte en 
opeens stopte die rare wezens ook. Ze liepen rustig naar me toe 
en raakten mijn huid aan. Het niet te beschrijven hoe eng dat 
was. Opeens deed 1 van die rare wezens zijn bek open en met 
een eng geluid riep hij ‘Ik heb honger ik,  wil je op eten!´ Hij 
sperde zijn bek open. En op dat moment begon de grond te hevig 
te trillen. De wezens vielen achteruit en werd ik meegesleurd 
door de wind. In een flits was ik weer bij Erik thuis. ´Wow ´, zei 
ik ´dat was op het nippertje,  ik werd bijna opgegeten door zo’n 
raar wezen´. Erik begon opeens te lachen en hij zei ‘weet je hoe 
dat komt’? ´Nou´,  zei ik ´ natuurlijk weet ik dat niet!´´Oké,  ik zal 
het je uitleggen: alles wat je het laatste ziet in de gewone tijd,  zal 
je terug zien in de toekomst. ´O´,  zei ik ´daarom zag ik van die 
rare hoofden,  dat kwam dus gewoon omdat  jij natuurlijk ziek 
was en je hoofd helemaal groen en raar was´. ´Precies´,  zei Erik! 
´Je begrijpt het. Laten we nu maar rustig even wat gaan drinken,  
want ik merk dat je even moet bijkomen van die rare wezens die 
je hebt gezien´. 
 
 

Eva Wassenaar – 11 jaar 

 

Foetsie! 
 
‘Wakker worden, wakker worden! Krista’. Mijn broertje staat 
hard op het bed te springen. ’Word wakker’ schreeuwt hij. Ik kijk 
op de klok. ‘Wat, het is pas half zes’. ‘Dus’ zei mijn broertje. ’Wat 
wil je nu weer?’ ‘Ik kan niet slapen’ zegt hij treurig . ‘Nou, ga 
naar papa en mama en laat mij slapen!’. Huilend loopt hij mijn 
kamer uit. ’Eindelijk rust’, zei ik’. ‘Ontbijten’ ‘Nee , ik ben net 
van dat kind af en dan moet ik ontbijten!’ ‘Ik kom al’ roep ik. Ik 
trek mijn badjas aan en loop de trap af . ‘Goeiemorgen’ zegt mijn 
moeder op een blije toon. ‘Wat is er eigenlijk zo goed aan?’ zeg ik. 
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’Ben je weer eens koppig?’ vraagt mijn moeder. ’Nou ja , ik moet 
weg ‘,ik ga je broertje naar de crèche brengen en daarna ga ik 
naar mijn werk ,dag!’.  Mijn moeder gaf mijeen kus op mijn 
wang. ‘Mam,  hier hadden we het toch over gehad, ik ben geen 
kind meer!’.  Samen met mijn broertje loopt ze de deur uit. 
‘Eindelijk alleen“, zeg ik. Ik kijk op de klok. ‘O nee,ik ben veel te 
laat voor school’. Als een speer rent ze naar boven . Een kwartier 
later komt ze de trap afgerend , pakt haar fietssleutel  en loopt 
naar buiten. Ik loop de school binnen. Er is niemand. ’hallo’. De 
conciërge  komt te voorschijn. ‘Het is vandaag studiedag , de 
school is gesloten’. ‘O nou dan ga ik maar“. Als Krista thuis is 
aangekomen zet ze haar fiets in de tuin, slaat de deur open en 
gaat voor de tv zitten. “Aaaahhh dit is pas lev…..”. Schreeuwend  
komt haar broertje binnen gerend . “O nee,  mijn broertje is 
thuis!”.  Die hele dag heb ik geruzied  met mijn broertje. Die 
avond in bed heb ik nagedacht aan hoe het zou zijn zonder 
broertje. ‘Als ik mijn broertje weg zou wensen zou dat dan 
werken?’ ‘Ach ja nooit geschoten is altijd mis’. Die avond heeft ze 
gewenst dat haar broertje nooit geboren was. 
Het is weekend.  Krista wordt wakker.  ’Wat een heerlijke 
ochtend’. Ze trekt haar badjas aan en loopt de trap af. 
‘Goeiemorgen’ zegt Krista op een blije toon. ‘Je bent ook altijd 
vrolijk he’ zegt haar moeder. ’waarom eigenlijk?’ vraagt haar 
moeder. ’Hij heeft me vanmorgen niet wakker gemaakt’. ‘Wie’ 
vraagt haar moeder. ‘mijn broertje, klein hoofd grote oren’. Krista  
giechelt. ‘Schat’ zegt haar moeder. ‘ben je ziek, voel je je niet 
lekker? Ga even liggen.” ‘Nee, mam ik voel me prima’. ‘hoezo 
vraag je “voel je je niet lekker?’ vroeg Krista. ’Maar je hebt 
helemaal geen broertje!’. ‘jawel ,hij…  grapje,grapje“. Krista rent 
naar boven. Ze liep haar kamer binnen, en sprong op haar 
bed.‘Jes, mijn wens is uitgekomen!’ 
Een maand later zit Krista op de bank. Haar moeder is naar 
haar werk, dus Krista is alleen thuis. Ze is verdrietig. Ze wacht 
op een geluid , een zucht ,een gil. Niks, niks. Alleen een meisje 
snikkend op de bank die haar broertje terug wil.’ Misschien had 
ik hem toch niet weg moeten wensen’ zei Krista. ’Ik heb een 
idee!’. Ze liep de trap op en liep naar een kamer. Een 
sportkamer, met gewichten, fietsen en loopbanden. ‘Het stinkt 
hier naar zweet’ zei Krista. Ze liep naar een kast die daar stond. 
Ze deed de deur open. ‘He, er staat een doosje’. Het doosje was 
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blauw met paars, Krista’s lievelingskleur. Ze deed  het doosje 
open. ‘He dat is mijn kamer’. Ze keek nog iets dieper het doosje 
in en toen… . ‘boom!’. Ze was het doosje in gevallen! ‘Waar ben ik 
nu weer beland?’. Ze hoorde iemand daar in het doosje. Totdat 
ze zich realiseerde dat ze in het doosje zat. Maar toen hoorde ze 
dat er iemand naar boven kwam! Snel kroop ze van het bed waar 
ze op was geland en ging op het bed zitten wat in de kamer stond 
. Ze  keek naar het Boze meisje dat heel boos haar kamer binnen 
kwam. ‘He? Zei Krista. ‘dat ben ik, hé, dat ben ik op maandag. 
Ja, ik had toen ook een rokje aan en een blauw T-shirt. Maar 
wacht eens even ik heb deze dag mijn broertje weg gewenst!’ zei 
Krista geschrokken. ‘O ik heb daar zo’ n spijt van’ zei Krista 
verdrietig. Ze dacht even na. ‘Ja, een briljant idee ook al zeg ik 
het zelf. ‘Als ik nou er voor zorg dat de Krista uit het verleden het 
niet wenst krijg ik mijn normale leven weer terug!’ .Krista moest 
wel voorzichtig doen anders knoeide ze met de tijd en dat kan 
heel gevaarlijk zijn. ‘Oké, niemand mag mij zien want anders kan 
er van alles gebeuren en dat wil ik niet hebben’. ‘Ik heb iets 
nodig wat hard is’. zei Krista eigenaardig raar. Toen pakte ze de  
tape van het bureau. Ze gooide het zo hard maar ook heel 
voorzichtig mogelijk. Boom! . Een harde klap kwam tegen de 
kastdeur aan. Er zat een hele grote kras op de deur. ‘Oe, daar 
zal mijn moeder niet blij mee zijn’. De Krista uit het verleden 
ging natuurlijk kijken wat er aan de hand was. Ze deed de deur 
open en keek of er iets in de kast zat wat misschien geluid 
maakte. Toen kwam de Krista uit de toekomst en duwde Krista 
de kast in voor dat de Krista ui het verleden haar kon zien. 
Krista lag op het bed en was blij maar ook verdrietig. Ze was moe 
en viel bijna in slaap, en toen… .ze viel in een diepe slaap . Ze 
kon alleen maar worden wakker gemaakt door een hard lawaai. 
 
‘Wakker worden, wakker worden Krista.”. Haar broertje stond 
hard op haar bed te springen. ’Je bent terug je bent terug je bent 
terug!’. ‘Ik ben niet weg geweest’ zei haar broertje. ’Jawel, ik had 
je weg gewenst, en je was ongeveer een maand weg!’ zei Krista 
huilend van blijdschap. ‘He, was het dan een droom?’ zei Krista. 
‘Ja,  ja het was een droom’  zei haar broertje. 
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Rosa Wassenaar – 11 jaar 

 
Bella en de geheime ring……. 
 
“Bella wakker worden”. De vader van Bella stond beneden aan 
de trap te schreeuwen. ”Je komt nog te laat op school!” “Ja, ja”,  
riep Bella chagrijnig. Ze stapte uit haar bed en liep naar haar 
laptop . “Hey Soof hoe gaat ie?” zei Bella in de webcam. Er kwam 
geen antwoord terug. ”Dat is ook raar,  Soof antwoord altijd!”. 
Bella keek uit haar raam. ”Hey wat is….dat…het  lijkt wel een…”  
“Bella!”.  Ze hoorde haar vader nu echt kwaad worden. Bella 
kleedde zich zo snel mogelijk aan  en ging naar beneden. “Dag 
pap”, zei Bella terwijl ze een boterham in haar mond propte. 
“Dag lieverd”,  riep haar vader terug”. “Mm…… hij merkt het vast 
niet als…”. Ze liep heel zachtjes de tuin van de buurman in. Ze 
zag een brilletje in de heg liggen. “Wow,  die is mooi …….met 
diamantjes”. Ze pakte het brilletje uit de heg. “Zo,  zo zijn wij aan 
het spijbelen?”. Een grote man met donkerbruine ogen stond 
voor haar. “Nee….nee”,  zei Bella.  En ze rende zo hard mogelijk 
weg als ze kon. 
Na school ging Bella meteen naar haar kamer, om de bril te 
bekijken. Ze keek naar de bril. “Misschien krijg ik de diamantjes 
er wel af”. Ze trok aan een diamantje en zette de bril op. Opeens 
zag ze een wazig beeld voor haar ogen verschijnen. “Hé,  dat is 
pap maar…” Ze zag haar vader in de winkelstraat staan, met 
allemaal mannen om zich  heen. ”Zo,  wat denk je wel?” hoorde 
Bella in haar hoofd. “Pap…pap”,  zei ze gespannen. “Wat is er 
lieverd?” De vader van Bella stond in de deuropening. “Ni…niks”. 
“Ga maar slapen’,  zei haar vader ,  ‘het is al laat’. ‘Welterusten’.  
Haar vader deed de deur weer dicht. Bella lag in haar bed te 
draaien. Opeens gleed er een traan over haar wang. ’Pap,  ga niet 
dood. alsjeblieft’. Ze werd wakker en ging recht op zitten. 
’Aah….pap ik schrik me dood’, zei Bella toen ze haar vader naast 
haar bed zag staan. ‘Ik dacht dat er iets was…ik hoorde gegil’,  
zei haar vader en hij ging op een stoel zitten. ‘Pap…waarom zijn 
jij en mam uit elkaar?’. De vader van Bella stond op en liep 
zonder iets te zeggen haar kamer uit. 
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De volgende morgen liep Bella naar haar laptop toe. ‘Soof,  
waarom antwoord je nou niet?’. Ik…’  Tingdong tingdong’. Bella 
liep in haar pyjama en pantoffels naar de voor deur toe. ‘Hallo 
pakketje voor Bella Hogendraad’. Zonder iets te zeggen pakte 
Bella het pakketje en gooide de deur dicht. Ze scheurde het 
papier open. In het pakketje zat een ring. Ze deed hem om en 
keek er nog eens goed naar. Op de ring zat een raar soort 
diamantje met een soort van chip er in. Ze keek naar de 
voorkant van het pakketje. ‘Draai er aan’  stond erop. Bella 
draaide aan de ring en toen…… ‘aah..wat is..’  Haar ogen werden 
groot. ze stond onder een vliegende auto! Van schik rende ze weg 
en ging  in een hoekje zitten. ’Hoe kan dit…dit.. de ring 
natuurlijk de ring! Bella dacht : ‘wat doe ik hier,  waarom ben ik 
hier?’ Er vielen tranen over haar wangen. ‘Ik mis pap…natuurlijk 
pap!’ Ze stond op en veegde de tranen van haar wangen. Zo hard 
als ze kon rende ze naar de winkelstraat waar haar vader stond. 
‘Dat zijn ze…..die mannen … wat moet ik nou doen?’. ‘Wat denk 
je wel?, ’ zei één van de mannen. Bella leunde tegen een motor 
aan. ‘Oeps’. Alle motors vielen als een domino om. ‘Hey,  onze 
motors!, ’ riep een man. Alle mannen renden naar de motors,  
waardoor de vader van Bella kon ontsnappen. Bella verstopte 
zich achter een muurtje. ‘Mooi….die zijn weg’. Ze keek naar haar 
voeten. ‘Die pantoffels houden mijn voeten niet echt warm’. Ze 
liep verder de winkelstraat in. ‘Wat doen al die mensen hier….en 
waarom zulke verdrietige muziek?’. Bella verstopte zich achter 
een soort langwerpig e kist. ‘Hey, dat lijkt sprekend op een …. 
Maar waarom huil ik?’. Opeens kwam er een man aangelopen. 
‘Soofi was een aardig meisje..’ begon de man ‘jammer genoeg is 
ze overreden door…’. ‘Nee, dat kan niet dat…’. Bella keek naar 
haar handen. ‘Aaah’ haar handen lagen op een doodskist! Ze 
spatte in huilen uit! en  rende weg. ‘Ik , ik….de ring waar is de 
ring?’ zei Bella met moeite. Ze rende in haar pantoffels terug 
naar de begrafenis. ‘Hier ligt hij niet’. ‘De motors natuurlijk!’. Nu 
rende Bella ook naar de motors toe. Ze tilde één van de motors 
op. ‘Aah daar is hij’. Ze rekte haar arm uit. ‘Ik kan er niet bij’. 
‘Hey,  zij gooit onze motors om!’,  zei een man die kwam 
aangelopen. Het waren de mannen die de vader van Bella in 
elkaar wilden  slaan. Bella rekte zich zover uit dat het pijn deed. 
‘Ja,  ik heb hem!’. Ze draaide aan de ring. ‘Yes,  ik ben.. waar 
ben ik?’. Ze keek naar haar ring. 2023 stond erop. ‘Hey,  dat is 
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Soof! Ze leeft nog! Bella zag dat er een bus aan kwam rijden. 
‘Soof kijk uit!’. Ze rende zo hard als ze kon naar Soof toe. Ze 
sprong in de lucht en … ‘au’ Bella lag met haar hoofd op de 
grond,  met Soofi naast haar. ‘Dank je wel, Bel … je hebt net 
mijn leven gered!’ zei Soof opgelucht. ‘Geen dank ‘, zei Bella en ze 
rende naar een hoekje. ‘Hier ziet vast niemand mij’. Ze draaide 
aan de ring. ‘Bella wakker worden!’ De vader van Bella stond 
beneden aan de trap te schreeuwen. ’Yes,  ik ben terug…ik ben 
terug!!’ 
 
Bella stond samen met Soof op het schoolplein te praten. ‘Heb jij 
gister nog iets leuks gedaan?’,  vroeg Soof aan Bella. ‘Tring 
…tring’.  De schoolbel ging. ‘Nee’,  zei Bella, ‘het was een 
doodnormale dag!’ 
 

Einde 
 
 
Elisabeth Yong &  

 

Holly de Mol van Otterloo – 13 jaar 

 

Reis door de tijd    
 
Julia zit in de brugklas. Ze wordt gepest door alle kinderen uit 
haar klas, ze voelt zich daardoor heel alleen. Ze is heel verlegen 
en durft niks terug te zeggen. Chanel die pest haar het meest, 
terwijl ze vroeger haar beste vriendin was. Ze voelt zich 
ongemakkelijk.  Chanel heeft al haar geheimen doorverteld. 
 
Julia zit op de bank buiten op het schoolplein in de pauze. 
Chanel zit haar de hele tijd uit te lachen met de jongens om de 
kleren die ze aan heeft. Julia’s ouders zijn allebei ontslagen op 
hun werk door de crisis. Ze moet altijd haar kleren kopen bij de 
Kringloop of bij de Zeeman. Dan loopt Julia naar Chanel toe. Ze 
ziet dat Chanel iets in Rick zijn oor fluistert, Rick moet heel hard 
lachen en vertelt het aan de andere jongens. De jongens moeten 
lachen om wat Rick net zei.  
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De volgende dag dat ze op school komt is ze helemaal de oude 
Julia van de basisschool. Ze trekt zich niks van iemand aan en 
heeft er geen zin in,  ze draagt wat ze wil. Ze is geen grijze muis 
meer. Ze heeft geen zin in Rick en Chanel,  het zijn rare mensen,  
denkt ze, hoe heb ik Chanel ooit gemogen en zij mij? We zijn 
beste vriendinnen geweest 8 jaar lang op de basisschool, we 
hadden de grootste lol. En toen we naar de middelbare school 
gingen waren we blij dat we bij elkaar in klas kwamen te zitten, 
en de volgende dag deed ze alsof ze me niet meer kende. Ik 
moest toen zo erg huilen. En Chanel sluit me altijd buiten sinds 
ze het met Rick is.  Mijn ouders weten nog niet eens dat ik en 
Chanel geen vriendinnen meer zijn en ik ben zo bang dat als ik 
het vertel, dat ze Chanels ouders gaan bellen. Dan krijgen 
Chanel en ik nog ergere ruzie. 
 
Als ik thuiskom ben ik bang dat ik achtervolgd wordt, dat is 
namelijk al eerder gebeurd. Als ik thuiskomt, vind ik  een kistje 
op zolder. Het is een zwart verroest kistje met een hendel eraan. 
Hij zat helemaal onder het stof. Toen ik  het kistje opende,  zat er 
een brief in. Er stond ‘Voor Sara de Boer.’ las ik hardopr. Ik 
ging verder lezen, want  ik was heel erg nieuwsgierig.  
 
       
 A’dam 13 mei 1943 
Lieve Sara,  
Vandaag was je niet op school. Wat was er aan de hand? Je 
moest blij zijn want de Duitsers  waren er vandaag! En je 
bent Joods maar dat maakt toch niet uit? Ik kreeg een 
zweep slaag van Meneer Roets, ik had vandaag namelijk 
mijn Duitse boek niet mee. En de Duitsers waren er en toen 
gingen ze tegen Meneer Roets zeggen dat hij strenger moest 
zijn. Ik ben zo bang dat mijn ouders boos gaan worden. Ik 
hoop dat je morgen weer naar school komt. 
Ik weet dat je gepest wordt, maar daar moet je je niks van 
aantrekken, want ik sta achter je. 
 
Groeten, 
Diederik Hendriksen 
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Julia was zo blij dat zij niet de enige was die gepest werd. Toen 
dacht ze heel diep na,  ze kende die naam ergens van:  Sara de 
Boer, maar ze wist niet meer waarvan. Ze ging heel goed 
nadenken,  maar ze kwam er niet op. Ze keek in de sieradendoos 
van haar moeder … daar zag ze een ring met deze naam erop. 
Maar haar moeder heet Heleen Waalstdorp. Ze had helemaal 
geen zin om huiswerk te maken, daarom ging ze naar haar oma 
toe en nam de ring  mee. ‘Oma,  weet u wie Sara de Boer is?’ ‘Ja,  
kindje,  dat ben ik. Hoezo?’ ‘Oma,  bent u dat echt? Want dan 
moet ik u iets vertellen ik heb een brief gevonden van Diederik 
Hendriksen, en ik moet u een geheim vertellen:  ik wordt 
namelijk ook gepest.’ ‘Ach kindje,  wat fijn dat je die brief hebt 
gevonden. Wie pest mijn lieve kindje?’ ’Chanel,  oma,  al het hele 
jaar! En ik heb het aan niemand kunnen vertellen, want ik was 
bang dat papa en mama boos op Chanel zouden worden of met 
de afdelings leider gingen praten.’ ‘Ach kindje, je kan altijd met 
mij praten.’ ‘Dank je oma,’ zei Julia huilend. 
 
De volgende dag ging Julia blij naar school! Ze was zo opgelucht 
dat zij niet de enige was die ooit is gepest. Ze ging naar Chanel 
toe om te vragen waarom ze het deed. ‘Rick vond mij alleen leuk 
als ik jou liet zitten.’, zei Chanel. ‘Dus je wilt geen vriendinnen 
meer zijn?’, zei Julia. ‘Wel, ik heb het uitgemaakt met Rick,  
want ik miste jou gezelligheid zo erg!’,  zei Chanel. 
 
Alles kwam uiteindelijk toch goed! 
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Najib Zwart – 12 jaar 

 
Dimitri’s grootste droom. 
 
Er was eens een klein, slim jongetje dat Dimitri heette. Hij 
woonde in een klein, onbekend dorpje in Rusland. Zijn grootste 
droom was een reis door de tijd te maken. Op school werd hij 
veel gepest en hij had geen vrienden behalve zijn spin genaamd 
Lennie. Als hij thuiskwam van school, was hij altijd aan het werk 
in de garage met zijn vader. Zijn moeder was drie jaar geleden 
overleden aan een hartaanval. Op een dag in de zomervakantie 
was Dimitri bezig in de garage met zijn vader  en hoorde toen de 
brievenbus klepperen. Hij zei: ‘Ik ga wel’. Toen hij een anonieme 
brief op de deurmat zag liggen,  pakte hij hem op, er stond op: 
Aan de bewoners van Krakellaan vier. Hij was zo nieuwsgierig 
dat hij de brief openmaakte. Toen hij zag wat het was,  geloofde 
hij zijn eigen ogen niet. Het waren bouwpapieren voor een 
tijdmachine, hij rende schreeuwend naar zijn vader  in de 
garage. Hij schreeuwde: ‘Papa, papa … ik heb bouwpapieren 
voor een tijdmachine’. Zijn vader geloofde zijn eigen ogen ook 
niet. Toen ze de papieren goed hadden doorgenomen, maakte ze 
hun laatste bouwwerk af, gingen wat eten, een nachtje slapen en 
begonnen meteen de volgende dag aan de tijdmachine te 
bouwen. Het was een ingewikkelde klus. Het duurde twee weken 
voordat de tijdmachine af was. Toen de tijdmachine klaar was, 
gingen ze alles checken of alles goed zat, voordat ze de 
tijdmachine zouden gebruiken. Toen ze de tijdmachine 
aandeden, hoorden ze allemaal rare geluiden en  zagen allemaal 
lichtjes knipperen. Ze pakten eerst allemaal spullen voordat ze 
de tijdmachine ingingen. Ze pakten eten, drinken namen ook 
zijn spin Lennie mee, kleren en zijn voetbal. Toen was het grote 
moment aangebroken, ze stapten allebei tegelijk in de 
tijdmachine. Ze waren opeens in de prehistorie in een grot, het 
was er ijskoud. Voor zich zagen ze  kilometers lang bos. Ze 
gingen een klein stukje lopen, opeens hoorden ze heel zachtjes 
gebonk, het leek wel een gebouw met voeten. Het geluid werd 
steeds harder. Ze vonden het hier niet veilig en  renden zo hard 
als ze konden terug naar de grot. Toen ze boven bij de grot 
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waren, gingen ze terug in de tijdmachine. Nu kwamen ze opeens 
in de middeleeuwen. Ze stonden naast een megagroot kasteel. Ze 
zagen in de verte een groepje ridders aankomen op paarden met 
speren. Voor de zekerheid renden ze snel achter een rots voordat 
er iets ergs gebeurde. Ze zagen allemaal arme mensen door de 
poort van het kasteel lopen. Op de muur zag je allemaal 
schutters met pijl en boog staan. Dimitri en zijn vader waren 
bang dat ze werden gezien door één van de schutters. Ze gingen 
snel terug naar de tijdmachine. Nu waren ze in de tijd van de 
eerste auto’s. Iedereen was heel chic gekleed. Ze zagen een auto 
rijden. Ze vonden hem er heel raar uitzien. Veel mensen hadden 
een lange witte pruik op. Ze vonden het er heel saai en  gingen 
terug in de tijdmachine. Ze zaten opeens in de Eerste 
Wereldoorlog en  zaten in een kleine bunker. Ze hoorden heel 
veel knallen, ze waren doodsbang en  zaten in een klein hoekje 
bij elkaar gekropen. Ze gingen meteen in de tijdmachine. Ze 
waren nu in het jaartal 2010 in de WK finale  tussen Spanje 
tegen Nederland. Het was een gezellige, vrolijke, luidruchtige, 
spannende WK finale. Ze hoorden allemaal vuvuzela’s en 
gejuich. Op het allerlaatste moment scoorde Nederland de 1-0. 
Het gejuich en de vuvuzela’s waren oorverdovend. De 
Nederlandse supporters waren zo blij dat ze elkaar gingen 
knuffelen. Nog één minuut en de wedstrijd was afgelopen, 
Spanje kreeg nog één kans om te scoren maar ze schoten net 
over. De scheidsrechter floot af. Dimitri, Lennie zijn spin en 
Dimitri’s vader werden het een beetje zat. Ze gingen weer terug  
in de tijdmachine. Nu waren ze in de toekomst. Ze zagen opeens 
allemaal auto’s die zweefden en  vonden het heel raar. Ze zagen 
ook allemaal mensen die een robot als hulpje hadden. De robots 
deden alles voor de mensen. Dimitri en de anderen vonden het 
erg raar hier  en  gingen weer terug in de tijdmachine. Nu waren 
ze weer thuis. Dimitri zei: ‘Nou,  ik ben blij dat ik weer thuis ben, 
maar ik vond het wel superleuk om mijn grootste droom waar te 
maken’. Zijn vader zei: ‘Nou,  het is wel raar om in de toekomst 
en in de vroegere tijd te zijn maar wel leuk’.                          
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