Verstoppertje
‘Eén… twee… drie…’ Fien en Teun spelen verstoppertje. Fien staat met
haar handen voor haar ogen bij de appelboom en telt. ‘Vier… vijf… zes…
zeven…’
Teun kijkt in het rond en zoekt een mooie verstopplek. ‘Ik moet opschieten.
Fien is bijna bij de tien!’
‘Acht… negen… tien!’
Teun duikt weg.
‘Wie niet weg is, is gezien. Ik kom!’
Fien haalt haar handen voor haar ogen vandaan en kijkt in het rond.
Waar zou Teun zich hebben verstopt? Ze kijkt in het hok van Sebastiaan
het varken. Hij begint hard te knorren, maar Teun zit niet bij Sebastiaan
verstopt. Misschien in de stal van Rosa de koe? Rosa loeit enthousiast, maar
ook daar zit Teun niet verstopt. Fien kijkt nog eens goed om zich heen. Zou
Teun zich in het hondenhok van Pim hebben verstopt? Ze opent voorzichtig
het deurtje.
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Pim ligt heerlijk te slapen, maar schrikt wakker en blaft.
Fien lacht. ‘Sorry, ik wilde je niet wakker maken. We spelen
verstoppertje en ik zoek Teun.’
Pim springt op, blaft nog een keer en begint te snuffelen. Hij loopt in
een rechte lijn naar de regenton. Daar blijft hij staan en begint hard te
blaffen.
Fien ziet meteen wat hij bedoelt. Boven de regenton ziet ze een stukje
van Teuns pet uitsteken. Ze rent naar de appelboom en tikt hem aan.
‘Buut Teun, achter de regenton!’
Teun springt omhoog. ‘Wow, wat heb je me snel gevonden!’
Fien lacht. ‘Eigenlijk heeft Pim je gevonden.’
Pim kwispelt met zijn staart en Teun geeft hem een
knuffel.
‘Wat ben je toch een slimme hond.’
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Teun kijkt naar Pim. ‘Fien, ik heb een idee! Zullen wij samen tellen? Dan kan
Pim zich verstoppen.’
Pim begint enthousiast te blaffen.
‘Volgens mij vindt hij het een goed idee! Laten we maar snel beginnen.’
Fien en Teun lopen naar de appelboom, doen hun handen voor hun ogen
en beginnen te tellen. ‘Acht… negen… tien…’ Pim rent weg en zoekt een
mooie verstopplek. ‘Wie niet weg is, is gezien. Ik kom!’
Fien en Teun kijken in het rond. ‘Zoek jij aan die kant,’ zegt Fien, ‘dan zoek
ik aan deze kant.’
Samen speuren ze de hele boerderij af. Ze kijken in de stallen, in de schuur,
achter de regenton en zelfs tussen alle hooibalen. Maar ze kunnen Pim
nergens vinden.
Teun zucht. ‘Pim is
echt heel erg goed in
verstoppertje spelen.’
Opeens klinkt er een gek
geluid uit de moestuin.
Het lijkt op gesnurk.
Fien kijkt Teun aan en
begint te lachen.
‘Ik denk dat ik weet
waar Pim is.’

Heel voorzichtig sluipen ze op de moestuin af. Het gesnurk klinkt steeds
harder. Fien en Teun luisteren goed. Als ze de aardappelplanten opzijduwen, zien ze Pim liggen. Hij slaapt.
‘Gekke hond,’ zegt Teun. ‘Hij is gewoon in slaap gevallen.’
Fien kijkt nog eens goed en stopt ineens met lachen.
‘Wat is er?’ vraagt Teun.
‘Kijk,’ wijst Fien. ‘De aardappelen hebben zich ook verstopt!’
Teun kijkt ook. Fien heeft gelijk. Er is geen aardappel te zien. Hoe kan dat
nou?
‘We moeten ze vinden!’ zegt Teun.
Samen zoeken ze de hele moestuin af, maar de aardappels zijn nergens te
vinden.
‘Kom mee,’ zegt Fien, ‘We gaan het aan
papa vertellen.’

‘Papa, papa! De aardappels hebben zich verstopt,’ roept Teun terwijl hij zijn
klompen uittrekt.
Papa kijkt Teun verbaasd aan. ‘Verstopt?’
Fien knikt. ‘Ja, verstopt. We hebben overal gezocht, maar ze zijn nergens te
vinden.’
‘Ik denk dat ik het snap, jongens,’ zegt papa. ‘Kom maar mee.’
Papa loopt naar de keuken en schenkt een glaasje melk in voor Fien en
Teun. ‘Luister, jongens. Aardappels zijn verstopgroenten.’
Fien en Teun kijken elkaar aan.
‘Verstopgroenten?’
Papa knikt. ‘Ja, dat zijn
groenten die zich graag
verstoppen. Ze groeien
onder de grond. Net als
wortels en bietjes.’
‘Maar er groeit toch ook iets
boven de grond?’ vraagt Fien.
‘Dat klopt, dat is de plant. Maar
die eten we niet op.’
Teun springt op. ‘Maar die plant
is wel handig, want dan weet ik precies waar de aardappels zich hebben
verstopt!’
Papa moet lachen.
Van buiten klinkt opeens luid geblaf. ‘Pim is wakker!’ Fien en Teun springen
op. Snel trekken ze hun klompen aan en ze rennen naar de moestuin.
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Als ze daar aankomen, zien ze dat Pim helemaal onder de modder zit. Hij
heeft iets in zijn bek.
‘Kijk nou!’ roepen Fien en Teun in koor. ‘Pim heeft de aardappels
gevonden!’
Hij kwispelt enthousiast met zijn staart.
De modder vliegt alle kanten op.
Fien en Teun moeten hard lachen. Fien
pakt de aardappelplant van Pim aan
en aait over zijn kop. ‘Jij bent
heel goed in verstoppen,
Pim. Maar nog beter in
zoeken!’
Pim blaft trots. En
Fien en Teun? Die
eten vanavond
lekkere aardappels!
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