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Aap wil van zijn
krulstaart af
Aag Vernelen • Sofie Kenens
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Aap houdt niet van zijn
krulstaart. Hij wil er van af!
Hij vraagt zijn vriend Rat om
hem daarbij illu
te helpen.
Maar dat gaat niet zo
gemakkelijk ...
Een leesniveau voor het 1e leerjaar / groep 3
AVI 2 / AVI E3
Een leesniveau voor het 2e leerjaar / groep 4
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Aap en Rat kijken samen in een boek.
Het is een boek vol mooie plaatjes, van dieren uit
de hele wereld. Er staan leeuwen in, en tijgers.
En ook zebra’s, giraffen en beren.
En dolfijnen, haaien en nog veel meer.
Zie je dat, Rat? zegt Aap.
Niet één van deze dieren heeft een krul
in zijn staart! Ook jouw staart is mooi recht.
Waarom heb ik een lelijke krul in mijn staart?

Ik weet niet waarom je staart krult, zegt Rat.
Maar ik vind jouw staart heel bijzonder!
Aap haalt zijn schouders op.
Dat zeg je zomaar. Omdat je mijn beste vriend bent. 		
Maar geen enkel ander dier heeft zo’n krul in zijn
staart. Ik wil die krul er echt uit.
Kun jij me helpen, Rat?

Rat denkt diep na.
Tja, zegt hij. Strijken gaat niet.
Dan verbrandt je staart misschien.
Brrr, rilt Aap. Ik wil graag iets wat geen
pijn doet, Rat!
Ik heb een superidee, zegt Rat.
Geef me de grootste sok die je kunt vinden, Aap.
Aap geeft Rat een sok met streepjes.
Rat propt de staart van Aap helemaal in de sok.
Vind je het zo beter, Aap?

Aap kijkt achterom, naar zijn staart in de sok.
Meteen schudt hij zijn hoofd.
Nee, zegt hij. Dat is maar een gek gezicht!
Ik vind het wel iets vrolijks hebben, zegt Rat.
Maar goed, het is JOUW staart.
Rat denkt na.
Heb je een lange stok en wat touw?
Aap haalt meteen wat Rat vraagt.
Rat bindt de stok stevig aan Aap zijn staart vast.
De staart van Aap is nu mooi recht.

Hé! zegt Aap blij. Dat ziet er goed uit!
Bedankt, Rat! Wil je een glaasje sap,
om te vieren dat mijn staart nu recht is?
Graag, zegt Rat.
Aap draait zich om om naar de keuken te gaan.
Zijn staart met de stok eraan zwaait wild door
de lucht.
Kla-bang! Daar breekt een vaas in stukken.
Ka-boem! Daar valt een glas op de grond.
Haal die stok er maar weer af, Rat, zegt Aap
sip. Voor mijn hele huis kapotgaat.

Rat weet niets meer te verzinnen.
Aap heeft zelf ook geen enkel idee.
Laten we even gaan wandelen, stelt Rat voor.
Buiten krijg ik de beste ideeën!
Aap en Rat lopen op de stoep.
Aap is er met zijn hoofd niet bij. Zijn staart sleept
over de grond.
Kijk uit, Aap! roept Rat. Daar komt een bus aan!
Maar Aap hoort het niet. De bus rijdt over de staart
van Aap. Aap gilt van de pijn.

Een ziekenwagen brengt Aap naar het ziekenhuis.
Zijn staart is op zeven plaatsen gebroken.
Hij moet wel drie weken in het gips.
Rat komt zijn vriend bezoeken.
Het spijt me erg van je mooie krulstaart, zegt hij.
Geeft niet, zegt Aap vrolijk.
Want weet je wat ik denk? Dat mijn staart straks
mooi recht is wanneer hij uit het gips mag!

Eindelijk mag Aap zijn staart uit het gips.
Rat komt op bezoek. Hij heeft een lekkere taart mee.
Verrassing! zegt hij.
Maar Aap kijkt heel erg sip.
Ben je niet blij dat je staart weer beter is?
vraagt Rat.
Aap schudt droevig zijn hoofd.
Ik ben helemaal niet blij, zegt hij.
Mijn staart krult nu nog harder!
Hier, zegt Rat. Van een stukje taart zul je wel
vrolijk worden.

Aap wil net een hap taart in zijn mond stoppen,
als opeens de bel gaat.
Wie zou dat zijn? zegt Aap.
Hij gaat vlug naar de voordeur.
Daar staat een knappe apin.
Ze heeft een krulstaart, net als Aap.
Wilt u graag een lotje kopen? vraagt ze lief.
Dan ziet ze de staart van Aap.
Oh! roept ze uit. Wat heeft u een prachtige staart!
Aap bloost. Hij kijkt verlegen naar zijn tenen.
Eh ... Uw staart is ook niet mis, zegt hij.
Eet u graag een stukje taart mee?

