Een fiets met geluid
‘Mam, waar liggen de plastic bekertjes?’ Sophie staat in de keuken. Ze trekt de deur van de
voorraadkast open en kijkt zoekend rond. Meestal bewaard mama ze in de deze kast.
‘Waar heb je die voor nodig dan?’ roept mama vanuit de kamer.
Sophie graait achter een paar zakken chips. Zie je wel, daar staat nog een klein stapeltje witte
bekertjes. Ze trekt ze achter de chips vandaan.
‘Sophie, ik vroeg je wat!’ roept mama nog een keer.
‘Laat maar mam, ik heb ze al!’
Nu nog een schaar. Niet die kleine van haarzelf, maar de grote keukenschaar. Daar gaat het vast veel
beter mee. Ze rommelt in de keukenla. Waar is dat ding? O, daar ligt hij.
Ze gaat aan de keukentafel zitten en knipt strookjes van de bekertjes. De eerste drie mislukken, die
zijn helemaal scheef. Ze pakt een nieuw bekertje. Het vierde strookje lukt al veel beter.
Mama komt de keuken in. ‘Wat ben je toch allemaal aan het doen, Sophie?’
‘Dat kunt u straks zien, mam. Het is bijna klaar.’
‘Nou, ik ben wel benieuwd wat voor knutselwerkje je nu weer hebt verzonnen hoor!’
Mama geeft haar een aai over haar bol en gaat weer naar de kamer.
Sophie knipt het laatste strookje. Zo, nu heeft ze er tien, dat is wel genoeg. Ze springt van de stoel en
loopt naar de bijkeuken. Daar pakt ze tien knijpers uit het knijpermandje.
Snel doet ze haar jas en schoenen aan en gaat ze naar buiten. In de achtertuin staat haar fiets al te
wachten.
‘Zo fiets, ik ga jou omtoveren in een echte motor!’
Vanmiddag op school had Sjoerd haar precies uitgelegd hoe ze het moest doen. Ze had heel goed
geluisterd, want ze wilde dat haar fiets net zo stoer geluid ging maken als die van Sjoerd.
Ze pakt een strookje van een bekertje en zet die met een knijper vast aan het stangetje van de
bagagedrager. Ze zorgt ervoor dat het strookje goed tussen de spaken komt. Dan tilt ze het
achterwiel wat op en draait hem rond.
‘Prrrrr!’ doet het strookje. Ja hoor, het werkt! Nu nog de andere strookjes, dan wordt het geluid vast
nog harder. Als ze alle tien zitten, rijdt ze even een proefrondje. Wauw, wat een tof geluid maakt
haar fiets nu!
Ze zet haar fiets op de standaard en rent naar het raam. Ze gluurt naar binnen. Kijk, mama zit op de
bank te lezen. Ze tikt op het raam. ‘Mam, kijk!’
Mama loopt naar het raam. Maar dan bedenkt Sophie dat mama binnen natuurlijk het geluid van
haar fiets niet hoort, want zo hard is het nu ook weer niet.
‘U moet het raam opendoen!’
Mama doet het raam op een kiertje.
‘Luister mam!’
Sophie rent naar haar fiets, springt in het zadel en scheurt ervandoor. De strookjes maken een
prachtig geluid.
Mama steekt haar duim op.
‘Wat een goed idee, Sophie! Nu horen de andere mensen je goed aankomen!’
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