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1. Sloompies!

‘Aan de kant, sloompies! Zijn jullie soms nog nooit op 
schoolreis geweest?’ 
Voordat Bram het in de gaten heeft, krijgt hij een fikse 
por in zijn zij. Verontwaardigd kijkt hij over zijn schou-
der. Zijn vriend Tijs laat van schrik de brief die hij in zijn 
hand heeft vallen.
‘Sloom?’ Bram zet zijn handen in zijn zij en kijkt kwaad 
naar Marco. ‘Zijn wij sloom?’ 
Tijs grabbelt het papier met informatie over de school-
reis van de grond. Hij geeft Bram een duwtje. Dan 
draait hij met zijn ogen. 
Bram begrijpt wat Tijs bedoelt. Maar gisteren moest 
Marco hen ook al hebben. En dit keer is hij niet van 
plan om dat joch uit groep 8 zomaar te laten gaan. 
Driftig doet hij een stap in Marco’s richting. ‘Doe eens 
niet zo irritant!’ 
Marco doet net of hij het niet hoort. Hij herhaalt zijn 
vraag een beetje harder. ‘Zijn jullie soms nog nooit op 
schoolreis geweest?’
‘Nee, nog nooit’, zegt Tijs. ‘Hoe gaat dat?’ Hij knijpt 
zijn ogen tot spleetjes. ‘Of weet jij het soms ook niet? 
Mag jij nooit mee omdat je te vervelend doet?’
Bram schiet hardop in de lach. Nu is het Marco die 
boos wordt. Hij loopt naar de uitgang van de school. 
‘Of mag je soms van je vader en moeder niet mee?’ 
roept Bram hem na.
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Met een ruk draait Marco zich om. Hij stormt terug, 
balt zijn vuist en houdt hem onder Brams neus. ‘Als je 
dat nog één keer zegt, sla ik je een bloedneus’, zegt hij 
schor.
Bram deinst achteruit. ‘Nou ja …’ Maar Marco is al-
weer verdwenen.
Bram trekt zijn wenkbrauwen op en kijkt naar Tijs. Die 
haalt zijn schouders op. ‘Lekker laten gaan.’
Nadenkend kijkt Bram voor zich uit. Marco doet bijna 
altijd vervelend, maar dit keer werd hij heel kwaad. En 
dat is hij eigenlijk nooit. Zou er iets zijn?
Langzaam loopt Bram naar de schooldeur. Als hij naar 
buiten loopt, ziet hij net Marco opstappen bij het 
schoolhek. Hij rijdt hard weg. En kijkt niet op of om.
‘Wat lijkt jou het leukst?’ Tijs kijkt Bram vragend aan. 
Even weet Bram niet waar Tijs het over heeft. Hij zat 
nog zo met zijn hoofd bij Marco. Wacht, schoolreis na-
tuurlijk! ‘Mij lijkt het kasteel gaaf!’ zegt hij dan enthou-
siast. ‘Misschien ontdekken we wel een onderaardse 
gang waarin een schat verstopt ligt.’
Tijs trekt zijn neus op. ‘Vind jij het kasteel echt het 
leukst? Mij lijkt die speeltuin juist gaaf. Lekker van die 
superhoge glijbaan afgaan of een rondje rijden op de 
kartbaan.’
Bram pakt zijn BMX uit het fietsenhok. Ook Tijs pakt 
zijn fiets.
‘Bram! Tijs!’ 
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Vlak bij het hek staan Emma en Floor. Ze kijken heel 
geheimzinnig. 
‘Wat is er?’ roept Bram terug. Maar Emma en Floor 
zeggen niets. Ze kijken om zich heen. ‘We hebben iets 
leuks bedacht. We willen een grap uithalen met mees-
ter Rien.’
Nieuwsgierig komen Bram en Tijs bij de meiden staan. 
Meester Rien is een leuke meester. Hij is altijd vrolijk. 
Hij maakt ook vaak grapjes. Wat zouden Emma en 
Floor bedacht hebben?
‘Meester Rien heeft een hond’, begint Emma. Ze kijkt 
nog eens achterom. Er komen nog meer klasgenoten 
aan. Daarom begint ze te fl uisteren. 
Bram en Tijs schieten in de lach als ze het plan horen. 
‘Goeie grap!’ vindt Bram. ‘En wanneer zijn jullie dat 
van plan?’
‘Vanmiddag!’ zeggen Emma en Floor tegelijk. ‘Doen 
jullie ook mee?’ 
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