
Drone in de boom 
 
 
‘Hé Kim, kijk daar!’ Jasper stoot zijn zusje aan. Kim kijkt in de richting die hij aanwijst. ‘Daar, boven 
die bomen!’ 
Kim ziet het nu ook .‘Cool, een drone!’ 
‘Wat zou ik er ook graag een hebben,’ verzucht Jasper. 
Kim grinnikt. ‘En gisteren wilde je nog graag een skateboard.’ 
Jasper loopt de tuin uit. ‘Ik denk dat de bestuurder op het veldje staat. Ga je mee kijken?’ 
Samen lopen ze over het achterpad naar het veldje dat een eindje achter hun huis ligt. Op het veldje 
staat een jongen met een zender in zijn handen.  
‘Hoi!’ begroet Jasper hem. ‘Gave drone heb je.’ 
De jongen glimlacht breed. ‘Voor mijn verjaardag gehad.’ 
Kim buigt zich nieuwsgierig over de zender. ‘Zit er ook een cameraatje onder?’  
De jongen wijst op het schermpje boven de zender. ‘Ja. Op mijn telefoon kan ik meekijken.’ 
‘Echt mooi beeld!’ vindt Jasper. ‘Kun je eens over ons huis vliegen. Wij wonen hier vlak achter.’ 
‘Best,’ zegt de jongen, en hij duwt zacht tegen de hendeltjes. ‘Ha ha, ik zie mama de was ophangen!’ 
roept Kim.  
‘Pas op hoor, er staat daar een grote boom,’ waarschuwt Jasper. Maar het is al te laat, want opeens 
wordt het beeld wazig en staat het stil. 
‘O nee!’ roept de jongen uit. Hij trekt en duwt aan de hendeltjes, maar tevergeefs. ‘Je drone zit echt 
vast,’ zegt Kim. 
Met z’n drieën rennen ze naar hun tuin. Ze turen naar de top van de boom. ‘Hij zit helemaal bij de 
top. Haal de ladder, Jasper!’  
Jasper schudt zijn hoofd. ‘Veel te hoog, zover komt de ladder nooit.’ 
‘Wat dan?’ vraagt Kim. 
De jongen zucht. ‘Hier zullen mijn ouders niet blij mee zijn. Het was een hele dure.’ 
Jasper bijt op zijn onderlip. Er moet toch een manier zijn om dat ding uit de boom te krijgen! 
Opeens krijgt hij een idee. Hij rent naar de schuur. Binnen een paar seconden is hij weer terug, met 
een paar stukken elektriciteitspijp in zijn handen. De jongen kijkt hem verbaasd aan, maar Kim snapt 
direct wat Jasper van plan is. Snel plukt ze van de struik achter in de tuin een handvol witte bessen.  
Jasper stopt een bes in de pijp en richt omhoog. Hij steekt het uiteinde in zijn mond en blaast hard. 
Het besje komt hoog genoeg, maar gaat wel een meter naast de drone.  
‘Wat een goed idee!’ roept de jongen, die ook een stuk pijp pakt.  
‘Pats! Die van mij was raak!’ roept Kim. De drone wankelt even, maar blijft wel hangen. ‘Nog een 
keer, jongens!’ 
De meeste besjes gaan ernaast, maar af ten toe is er eentje raak. En bij elke treffer komt de drone 
schuiner te hangen. ‘Doorgaan, hij gaat bijna vallen!’ roept Jasper. De jongen gaat voor de zekerheid 
alvast onder de boom staan om de drone op te vangen.  
Jasper stopt opnieuw een stevige bes in de pijp. ‘Hier komt mijn meesterschot, jongens!’ roept hij. 
Kim lacht hem uit. ‘Bluffer!’ 
Hij zuigt zijn longen supervol lucht, richt extra goed, en blaast dan keihard. De bes patst hard tegen 
de onderkant van de drone. Heel langzaam begint de drone te kantelen. ‘Ja, daar gaat hij!’ roept Kim. 
De jongen houdt zijn handen uitgestrekt, en vangt zijn drone prachtig op. 
‘Goed teamwork, jongens!’ roept hij met een stralend gezicht van blijdschap. ‘Willen jullie als 
beloning hem een keertje besturen?’ 
‘Graag!’ roepen Kim en Jasper tegelijk. 
‘Maar dan wel uit de buurt van bomen hoor!’ lacht de jongen. 
 
 
 


