Nannie zei:

Ze blies het stof uit zijn oren.

We zijn er.
Goed.

Hij bleef staan bij een bordje en zuchtte. Kamp BRAVO, stond er.

Het wordt
leuk ...
Ik ken hier
niemand.
VOOR GROTE, WILDE,
GEVAARLIJKE AVONTUREN.

Dat komt wel.
Dag schatje.
Dag ...

Theo stapte uit de zijspan, zijn koffer woog wel honderd kilo.
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Hij stak zijn tong uit naar
een stomme dikke boom
--> met een zwieptouw.

Saai.

Een oude locomotief
hield de wacht bij een
grasveld met tentjes.

Achter een van de raampjes liep een pet
heen en weer. Pffft.
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De pet hoorde bij een magere man met een puntsnor. Hij schudde Theo de hand.
Ciao,
WELKOM
in kamp
BRAVO.

'Hrmm,' deed de man. Alsof er een kuchje in zijn keel zat.
'Ben je klaar voor de TEST, jongeman?`'Test?' vroeg Theo verschrikt.
Een kamp vol
ge-wel-di-ge avonturen
had zijn vader beloofd.

Allemaal leuke dingen
volgens zijn moeder.

Puntsnor schudde hem de hand. 'Ik ben Oswald, hoe heet jij?'
'Theo Bob Prinsel de Eerste, maar ... '
Maar wat?

PFFFT.

Misschien maak je nieuwe
vrienden dacht Ada.

U mag ook
Theo zeggen.

De man glimlachte
maar Theo zuchtte.

Theo had er geen zin in. Hij moest altijd al zoveel.
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TEST.

'Spring, zei Oswald, zo hoog je kan.' Theo sprong.

'Mag je de norse neushoorn pesten?' vroeg Oswald nu.

'Konijn, Koala,
eh Kalkoen en ... '
Hij vond er nog
een.

Theo gokte.
'... Nee?'

'Noem VIER dieren
met een K.'

'SUPER. Si. Hoeveel letters zitten er in spaghetti?'

'Waar woont de grote gemene deler?'

'Hrrm. Fantastico!'

Theo gaf het
antwoord.

De man boog naar voor.
'Niemand weet dat,'
fluisterde hij.

'Huh,
weet ik
niet.'

De man stopte een potlood achter zijn
oor. 'Ben je BANG in het donker?'
'Nee. Ja. Soms.'
'Laat je spierballen
zien.'

Theo glimlachte. 'Ooh.'
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Theo sleepte zijn koffer naar een groen tentje.
Verderop waren er struiken en daarachter een bos.

Pffft, dacht Theo. Hij telde
het op zijn vingers. Vandaag
was het pas maandag.

'Hoi,' zei Theo.
'Ik ben Jakkie.'

Het linkse bed ---> voor Theo. Het andere ---> voor Jakkie.

'Hey,' klonk het opeens. Theo draaide zich om.

Ze schoven hun koffer onder hun bedjes,
vouwden de slaapzakken open.
'Al mijn duizendste kamp of zo,' zei Jakkie.
'En jij?'

Een jongen met een
zwarte cowboyhoed.
'Hey,' zei hij opnieuw.

Hey
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