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WOMBAT
Zeldzame gele stadswombat.

Gewoonlijk cool, kalm en erg koppig.
Dieet: Alles en patat.
Houdt van: Pap, Vos.

Houdt niet van: Regenachtige dagen.

KROK
Druk, reptielachtig feestbeest.

Dieet: Alles.
Houdt van: De Vijf Apen laten 

schrikken.
Houdt niet van: Spinnen.

VOS
Schrikachtige, knorrige en erg 
emotionele gemaskerde Vos.
Dieet: Vindt maar weinig lekker.
Houdt van: Nieuwe capes, Wombat.
Houdt niet van: De Vijf Apen.



BORSTELRAT
Klein muisachtig buideldier  
(met ingebouwde portemonnee)  
– de rijkste man van de stad.
Dieet: Oesters in goudsaus.
Houdt van: geld verdienen.
Houdt niet van: geld verliezen.

DE VIJF APEN
Superirritante apen die 

dolgraag Vos plagen.
Dieet: Alles wat iemand 

anders aan het eten is.
Houden van: Vos plagen.
Houden niet van: Krok.

DE ZUSJES NIJLPAARD
Tweelingzusjes die dol zijn op werk 

waarbij je een uniform draagt.
Dieet: Alles en daar heel veel van.

Houden van: Regels.
Houden niet van: Iedereen die een 

regel overtreedt.



8



9

IK ZIE, IK ZIE
WAT JIJ NIET ZIET...

 Ik smelt!’ zei Vos.
‘Ik smelt meer,’ zei Wombat.
‘Dit is de heetste zomer ooit!’ zei Vos.
‘Mijn haren vallen uit met bosjes tegelijk.’
‘We moeten de stad uit, Vossie,’ zei Wombat.

ijs

‘
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De volgende ochtend viel Wombat de keuken van 
Vos binnen.
‘Vossie! Ik heb het geregeld. We gaan op 
strandvakantie! We mogen een week in Borstelrats 
strandhuisje!

Vossie?’
Wombat keek de keuken rond.
‘Vossie! Waar zit je?’
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Wombat gluurde de kamer van Vos in.
Zijn vriend was diep in slaap.

Wombat raapte Vos z’n trompet op en blies 

zo hard hij kon:
‘Pppaaaarrpp!!!’

‘Wakker worden, Vossie.
We gaan op 

zomervakantie!’
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Vos schrok zich 
wild.
‘Brand! Brand!’ 
riep hij.

Hij sprong de 
kamer rond op 
zoek naar een 
uitweg. Hij vloog 
een deur door.

De verkeerde deur.

‘Kom uit die kast, Vossie,’ zei Wombat. ‘Het is tijd 
om te gaan.’
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‘Maar ik moet nog pakken,’ zei Vos.
‘Geen tijd om te kletsen, Vossie! Gauw, anders 
missen we de vroege bus en verspillen we de eerste 
dag van onze vakantie.’
Vos greep z’n koffer en ze haastten zich de deur uit.

Halverwege de straat riep Vos:
‘Ik ben mijn tandenborstel vergeten!’
‘Je mag de mijne gebruiken,’ zei Wombat.
‘Yuughh!’ zei Vos. ‘Geen sprake van!’
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Wombat en Vos kwamen bij de bushalte, net toen 
de bus wegreed.
‘Net te laat,’ zei Wombat. ‘Ik hoop dat er nog een 
bus komt.’

Ze wachtten. En wachtten.
Eindelijk verscheen bovenaan de heuvel  
een andere bus.
‘Is dat onze bus?’ vroeg Vos.
‘Nee,’ zei Wombat. ‘Op onze bus staat  
Naar het strand.’
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En dus wachtten ze weer.
Op de volgende bus stond ook niet Naar het strand.
En op die daarna ook niet.

En ook niet op die daarna.

Uiteindelijk hield Wombat een bus aan.
‘Gaat deze bus naar het strand?’ vroeg hij.
‘Alle bussen hier gaan naar het strand,’ zei  
de chauffeur.
‘O,’ zei Wombat.
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Wombat en Vos haastten zich de bus in.
Terwijl ze door het gangpad liepen, struikelde Vos 
over een poot. Over vijf poten. Die waren van 
de Vijf Apen.

Ze lachten en wezen naar Vos.
‘Wat moeten jullie in onze bus?’  
vroeg Wombat.
‘Wij gaan op strandvakantie.’
‘O nee!’ riep Vos uit. ‘Dit wordt de slechtste 
vakantie van mijn leven!’
‘Dat hopen we,’ zei de oudste aap.  
En ze lachten Vos met zijn  
allen uit.
Toen duwde de een-na- 
oudste aap zijn kauwgom  
in het slot van Vos z’n  
koffer.
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Wombat en Vos vonden een plekje achter in de 
bus, ver weg van de Vijf Apen.
Vos probeerde zijn koffer te openen, maar het slot 
zat dichtgeplakt.
‘O nee,’ zei hij. ‘Ik krijg mijn koffer niet 
open. En ik ben bang dat ik mijn zonnebril 
ben vergeten.’

‘Ik zie, ik zie de zee,’ zei Wombat.
‘Kletskoek,’ zei Vos. ‘En zo gaat “Ik zie, ik zie wat 
jij niet ziet” niet.’
‘Maar ik zie de zee echt,’ zei Wombat.
‘Tussen die gebouwen door – een streepje blauw.’



19

‘Dat is de zee niet,’ zei Vos.
‘Welles.’
‘Nietes.’

Vos prutste aan zijn dichtgeplakte slot.
‘Ik zie, ik zie de zee weer,’ zei Wombat.




