VERHAAL

Ding,

dong!

N

og één keer, denkt Elvis. Hij rent
naar het roze huis en drukt op de
bel. Dan gaat hij ervandoor. Dertig
meter verder verbergt hij zich achter
een auto. Hij grinnikt als de deur wordt
geopend. De man met de kale kop trapt
er altijd in. Zoals steeds kijkt hij van
links naar rechts en pulkt aan zijn baard.
Dan sluit hij snel de deur.

Stefan Boonen – illustraties Claeys Brothers

Elvis wacht even voor hij weer rechtop
komt. Saai. Andere keren vloekte de
man weleens. Of kwam hij de straat op.
Drie keer zijn Elvis en Ruud er als
een pijl uit een boog vandoor gegaan.
De man had hen ontdekt.
– Snotapen, riep hij en kwam achter
hen aan.
AVI 6 | ZS 2012-1

ZSD01_12.indd 21

13

30/05/12 11:26

VERHAAL

Ach. Elvis kijkt op zijn uurwerk. Kwart
over acht al. Nu is de zomervakantie
echt voorbij. Ginder is de schoolpoort
al. Jakkes, wat heeft hij er weinig zin
in. In de klas bij juf Koelkast. Dat is de
bijnaam van juf Gerda. Groot en sterk
en akelig streng. Schuifel je een beetje
op je stoel? Dan ben je er meteen
gloeiend bij. Juf Gerda woont in een huis
met een voortuin. Hij en Ruud hebben
het één keer gewaagd om daar belletje
trek te doen. Jongens! Ze waren amper
tien meter ver toen de deur al openging.
– Hé! had juf Koelkast geschreeuwd.
Staan blijven, ik ken jullie wel.

Pas twee straten verder bleven ze toen
staan.
– Zou ze ons echt herkend hebben?
hijgde Ruud.
– Bwah, neen, had Elvis gezegd. Ze
heeft alleen onze rug gezien.
Toch waren ze er niet gerust op. Juf
Koelkast zou het durven om naar hun
ouders te bellen. Wat gelukkig niet
gebeurde.
Maar stel dat ze wachtte tot het weer
school was. En dan wraak nam!
Zo’n type was het. Elvis zucht opnieuw
en loopt de speelplaats op.
Verdorie, de bel rinkelt al.
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– Hey, Elvis! zegt Ruud als ze in
de rij staan. Heb je het goede nieuws
al gehoord?
– Is de school ontploft?
– Nog beter. Juf Koelkast is ziek. Iets
met haar been. Ze blijft nog minstens
een maand thuis.
– Wow, geweldig, dat is ...
– Dag jongens en meisjes, klinkt
opeens een stem. Het is de directrice.
Zoals jullie al weten is Juf Gerda ziek.
Maar geen paniek. We hebben al een
vervanger.
Ze draait zich om en lacht naar de man
die naast haar staat.

– Dag iedereen, ik ben meester Hans,
zegt hij.
Elvis schrikt en kijkt naar Ruud.
Die heeft nog niets in de gaten. Oen.
Meester Hans heeft een kale kop en
een baard. Rustig bekijkt hij de rij
kinderen. Bij Elvis blijft zijn blik hangen.
– Jou ken ik, zegt hij dan.
Elvis slikt, hij krijgt meteen een rode
kop.
– O ja? piept hij.
– Wonen jullie bij elkaar in de buurt
of zo? vraagt de directrice.
– Nee, maar eh, die jongen weet wel
waar ik woon. Toch?
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