
Papa

Papa, die Jim heet,  
plakt reclamestickers  
op grote vliegtuigen.  

Dat is zijn beroep. 

Donny en Melinde

Donny is Sofies oom. En haar oppas. Hij wil meester worden. 
Melinde is zijn vriendin. Ze werkt in het ziekenhuis  

waar Donny flauwviel nadat Sofie haar arm gebroken had.  
Echt waar. Hij viel zo in haar armen en  

nu hebben ze verkering.

Sofie 

Sofie is negen jaar en haar lievelingsdieren  
zijn pinguïns. Alle zeventien soorten. Maar ze 

houdt ook van dolfijnen en ijsberen en koala’s 
en olifanten en zeepaardjes en... en... en...



Mama

Mama, die Jennifer 
heet, bestudeert verre 
sterren. Dat doet ze op 

de universiteit.

Opa en oma

Oma Adeline heeft armen  
waar je altijd in past, en  

opa Heintze zegt niet zoveel,  
maar wat hij zegt is belangrijk 

en alleen voor jou.

Billie en Timmie

Billie en Timmie zijn de beste vrienden 
van Sofie. Met z’n drieën hebben ze  

een pinguïnclub. En soms  
een avonturenclub. 
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Kinderen zijn eng!
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In Donny klimmen

‘Kinderen zijn eng!’ 
schreeuwt Donny. Hij 
doet net of hij zijn haren 
uit zijn hoofd trekt. 
‘Wahaaa,’ schreeuwt hij, 
‘dóódeng zijn ze!’

‘Stel je niet zo aan,’ zegt 
oma. 

Ze legt een arm om de schouders 
van Sofie, die naast haar zit. ‘Pinguïnnetje,’ zegt ze, ‘hij heeft het 
niet over jou.’

Sofie grinnikt. 
Donny is haar oppas. En haar oom. Ze weet heus wel dat hij niet 

meent wat hij zegt. 
Het is oma’s verjaardag en ze zitten in de kamer feest te vieren. 

De herfstvakantie is net begonnen. 
Donny wil meester worden. De afgelopen weken is hij voor het 

eerst op een school gaan oefenen.  Bij de kleuters.
‘Ik ben geslóópt!’ zegt hij. ‘Ik wil zeven weken slapen! Ze klimmen 

de hele tijd over me heen. En daarna gaan ze op mijn hoofd zitten. 
En dan val ik om!’

Nu lacht iedereen. Oma en opa, papa en mama, en Donny’s eigen 
vriendin, Melinde ook. Maar Sofie lacht het hardst. Want ze ziet het 
voor zich. 
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‘Ohhh,’ zucht Donny. ‘Waar ben ik aan begonnen...’
‘Hieraan!’ zegt Sofie. Ze springt op Donny’s schoot, alsof ze een 

van zijn kleuters is en niet zijn nichtje van negen.
‘Wahaaa!’ roept Donny weer, maar niemand hoort het, want er  

komen twee kamerplanten binnen. En die kamerplanten schreeuwen  
nog veel harder.
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Taart met verrassing

Billie en Timmie roepen: ‘Oma van Sofie,  
je deur stond open, dus hier zijn we dan!’,

Timmie moet niesen, ‘Haaaatsjoewieja!’,
daardoor valt de plant bijna uit zijn handen,

Billie schrikt en schreeuwt: ‘Aahoooo!’, 
          en nu laat ook hij zijn plant bijna vallen,

Timmie kijkt hem boos aan en zegt: ‘Kan ik het 
helpen? Ik ben allergisch door dat ding!’,

waarna Billie weer schreeuwt: ‘Kom op nou, 
man, zij is jarig toch!’,

en dan stormen ze samen de kamer door 
en planten de planten – plof – op oma’s schoot.

‘Ho, ho!’ roepen hun vaders en moeders, want die komen er nog 
achteraan. Ze hebben het zusje van Billie en het broertje van Timmie 
in hun armen, en ze proberen tegelijkertijd de planten te redden en 
oma te feliciteren. 

   Haaaatsjoewieja!
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                                                                    Oma kijkt zo: 

maar Donny en papa en opa kijken zo:

Zo kijken ze natuurlijk omdat 
oma de hele zomer behoorlijk ziek 
is geweest – en behoorlijk moe, en 
dus moet ze rust houden en dan 

zijn kukelende cadeaus en klimmende kinderen om haar heen 
misschien een beetje te druk. 

Mama zegt: ‘Billie, Timmie, Sofie – naar de keuken! 
Daar is taart voor jullie. Taart met een verrassing.’

                En ze luisteren meteen, want mama kijkt zo:

Sofie en de jongens rennen door de gang. Mogen ze nu 
helemaal alleen in de keuken blijven – alleen met een taart? 

Vlak voor ze naar binnen gaan staat Billie stil. Hij vraagt: 
‘Wat zou die verrassing zijn?’
‘Dat het een eskimotaart is,’ zegt Timmie. ‘Die heb ik een keer op 

televisie gezien. Hij is helemaal wit, en er staan eskimopoppetjes op, 
en die zijn van snoep en het ijs is van ijs.’

‘Sukkel,’ zegt Billie. ‘IJs is altijd van ijs.’
‘Ik bedoel...’ zegt Timmie.
Maar Sofie doet de deur al open.
Ze zien de taart – hij is groen met roze.
Naast de taart staat een mevrouw, en naast de mevrouw staat een 

jongetje met oranje, rechtopstaande haren, en die mevrouw is de 
hulp van oma en dat jongetje is haar zoon, en die kennen ze nog. 



8

Van een halfjaar geleden.  
Hij heet Ulrik.
‘O,’ zegt Sofie, ‘ben jij de verrassing?’
Zodra hij Sofie ziet begint Ulrik blij te lachen, en 

hij zegt: ‘Ja.’

Ulrik

Hij ziet er nog precies hetzelfde uit. Nou ja, een beetje groter. In 
de meivakantie logeerde hij opeens in de caravan waar Sofie ook 
logeerde. Die van opa en oma. Toen moesten ze vrienden worden, 
met z’n vieren, en dat was best moeilijk. Ulrik vond pinguïns niet 
leuk en hij hield de hele tijd een batterijtje tegen zijn wang. 

Maar nu is er geen batterijtje, en hij lacht nog steeds heel vrolijk. 
‘Hai!’ zegt hij. 

‘O,’ zegt Billie. ‘Is hij er ook.’
‘Ik dacht dat de verrassing nog een tweede taart was. Of een derde. 

Voor iedereen één,’ zegt Timmie. Hij klinkt teleurgesteld.
‘Dan zouden er toch víér taarten moeten zijn?’ lacht Ulrik. ‘Dat is 

veel te veel! Maar mama en ik zijn weer in de buurt komen wonen en 
daarom ben ik hier.’

Billie, Timmie en Sofie weten even niet wat ze terug moeten zeggen. 
Ze staren naar elkaar en naar de taart en naar de taart en naar elkaar.

Dan zegt de moeder van Ulrik: ‘Jullie zijn zúlke lieve kinderen! 
En Ulrik is zó veranderd sinds hij jullie heeft ontmoet. Daar ben ik 

Wiebelkontsteppen!
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jullie héél erg dankbaar voor. Nu ga ik naar het feestje daarbinnen, 
en jullie gaan buiten spelen, maar eerst willen jullie vast wel een 
stukje van deze taart die ik net heb gehaald. Toch? Nee?’

Sofie is nog steeds aan het nadenken over Ulrik, en of hij nu een 
verrassing is of niet, totdat Timmie haar aanstoot. 

‘Eh ja,’ zegt ze, ‘graag wel taart.’
Ook tijdens het eten blijft het stil. Ze eten en kijken naar elkaar, 

en dan weer naar de taart. Die lijkt nu wel ontploft. Er zitten restjes 
cake en slagroom op hun bord en op hun vork en hun kin en hun 
handen. 

‘Misschien,’ zegt Ulrik, ‘willen jullie nu naar buiten?’
Timmie laat heel even zijn schouders zakken. Maar dan komt hij 

ineens omhoog, alsof hij op een wip zit die de lucht in schiet. ‘Oké, 
ja, goed, takkela-ta-ta-taaaa, we gaan wiebelkontsteppen!’ En hij 
rent weg. 

‘Wiebelkontsteppen!’ joelt ook Billie nu. En hij rent weg.
Ulrik kijkt verbaasd naar Sofie. ‘Wiebelko... eh...  

wiebelbips-steppen?’
‘Ja, kom!’ roept Sofie. ‘Wiebelbillen-gat-kont-steppen!’ 
En dan zegt ze ‘Wacht even’ tegen Ulrik.
Want ze rent eerst weer even naar de kamer, om te 



vragen tot hoe laat ze weg mogen blijven. ‘Tot vijf uur,’ zeggen papa 
en mama – 

daarna rent ze langs Ulrik, 
en ze roept: ‘Kom mee!’





Een schram en een envelop

‘Niks aan de hand!’ roept Sofie. Ze staat alweer overeind. ‘Ik val 
altijd. Dat geeft niet, want ondersteboven is alles net zo mooi.’

‘Ja,’ zeggen Billie en Timmie en ze kijken een beetje scheef naar 
Ulrik. ‘En wij rapen haar dus altijd op.’

‘O,’ zegt Ulrik, ‘dat is goed.’
‘Wil je echt niet wiebelkontsteppen?’ vraagt Sofie.
‘Nee,’ zegt Ulrik, en dan begint hij te schreeuwen. ‘Je hebt bloed!’ 
Hij wijst naar de achterkant van Sofies been. Sofie draait zich 

om. Ja, het is waar. Daar zit een flinke schaafwond, het bloed druipt 
naar beneden alsof het op weg is om haar witte sokken rood te gaan 
verven. 

‘Je moet naar binnen!’ 
schreeuwt Ulrik.

‘Ja, ja,’ zegt Sofie. ‘Maar 
het geeft niks, ik heb wel 
vaker...’

Billie en Timmie 
duwen Ulrik opzij. ‘Uit 
de weg, vriend,’ zeggen 
ze en ze tillen Sofie op 
en rennen met haar naar 
oma’s huis. Ulrik holt 
erachteraan. 

Niks aan de hand



Voor het huis van oma staat een auto met een grote letter L op het 
dak. Donny heeft vandaag zijn eerste rijles. Net op het moment 
dat hij naar buiten komt ziet hij Sofie. ‘Niet nu!’ roept hij. ‘Wat 
onhandig! Wacht, ik haal mijn moeder, nee jouw moeder, 
nee Melinde. Is het ernstig?’

‘Nee!’ zegt Sofie. En dat is het ook niet – bovendien 
is Melinde, de vriendin van Donny, verpleegster van 
beroep, dus even later zit Sofie achter een tweede stuk 
taart, met een grote pleister op haar been. 

Alle grote mensen komen één voor één kijken en elke 
keer zegt Sofie met volle mond: ‘Niks aan de hand!’

Totdat Timmie opeens roept: ‘O! De wiebelkontsteppen! 
Die liggen nog buiten! Straks worden ze gejat!’

En dan rennen ze met z’n vieren weer naar de straat.
En dan begint het avontuur.

‘Wat is dit?’ vraagt Timmie. Hij staat naast zijn wiebelstep – ze lagen 
nog gewoon aan de kant van de weg. Hij houdt een envelop omhoog. 

‘Een envelop,’ zegt Ulrik.
‘Hij lag op mijn step,’ zegt 

Timmie. Hij laat de voorkant van 
de envelop aan de anderen zien. 
Die is een beetje gekreukeld. 
Timmie draait hem om in  
zijn hand. Zijn wenkbrauwen 
schieten omhoog. ‘Wat gek,’ 
zegt hij.

‘Laat eens kijken,’ zegt Sofie. 


