
 

MONSTER Of MASKER? 
Ik liep in het bos met een groepje een dropping te doen. 

We hoorden opeens een keiharde brul. Er sprong iets of iemand uit de bosjes. Hij riep: 

“Wacht maar, ik pak je wel!”  Wij schrokken zo erg dat we uit paniek superhard weg renden!  

We waren uiteindelijk heel ver weg van die brul, maar we hoorden het nog steeds. 

We waren bang. We vroegen aan elkaar wat er aan de hand was en wie dat was. 

Niemand had een idee en we renden zo hard terug dat niemand had gezien wie dat was. 

Maar een iemand uit het groepje zei: “Ik bleef even staan want ik wilde zien wie dat was. Ik 

zag iemand met een heel eng gezicht.” Iemand uit het groepje zei:” Had hij een masker op of 

was het een MONSTER?” De jongen die bleef staan wist het niet. 

“Ik zag alleen dat het een heel eng gezicht was met heel veel bloed om zijn mond. Daana 

rende ik al weg”. Trouwens, ik moet me even voorstellen. Ik ben Jordy en ik zat ook in het 

groepje, samen met Niels, Liam, Nick, Cas. Cas noemen we altijd Klaasie.  

En om niet te vergeten de leider van ons groepje: Peter. 

 

 

Niels zei: “Ik zag ook dat hij iets in zijn hand had, volgens mij leek het op een kettingzaag.” 

De leider, Peter dus, zei: “Dat kan niet….Dat geloof ik niet, denk je dat echt?” 

Ze waren aan het discussiëren over van alles. 

Ondertussen liepen we terug naar het kamphuis, want we waren natuurlijk met een dropping 

bezig. Twee uur later kwamen we weer aan bij het kamphuis. 

De andere leiders zeiden dat we in totaal 4 uur weg waren.  

Daarna gingen we meteen vertellen wat er aan de hand was. 

We gingen alles vertellen aan de kinderen en de leiders die er al klaar waren van de 

dropping. 

De leider zei: “Nee dat geloof ik niet.”  

“Dat zei ik ook al” zegt Peter. 

“ Niels bleef staan en zei dat hij een man zag met een kettingzaag en bloed om zijn mond”. 

Ons groepje vertelde precies hetzelfde. 

Een uur later waren alle kinderen bij het kamphuis. 

Opeens zei een leider: HET IS EEN PRANK!!!!!!!!!!!! 

Ik was het monster om de dropping enger te maken!!!!! 

HAHAHAHAHHAHA. Iedereen lacht. 

En ons groepje? Die was opgelucht dat het monster ons niet zal terugpakken! 

 

 

 

 

 

Dit Verhaal is geschreven door: Thijs Fransen 

 

P.S. Vond je dit verhaal leuk? 

gr. Thijs. 

 


