


Buiten regent het dat het giet.
Gelukkig zit Borre droog binnen.
Hij speelt dat hij kapitein is en 
Pluisdier het huisdier is matroos.
Ze dragen een kapiteinspet en 
een matrozenmuts.
Van Borres oude babybadje 
hebben ze een schip gebouwd.
Met een bezemsteel als mast en 
een oud T-shirt als zeil.



Dan komt mama thuis van 
haar werk.
Ze was met de fiets vandaag.
Nu is ze helemaal kletskleddertjenat.
‘Och, arme schat,’ zegt papa als 
hij haar zo ziet.
‘Trek maar snel droge kleren aan. 
Dan ga ik iets lekkers koken.’



Terwijl het buiten harder en 
harder gaat regenen, zeilen 
kapitein Borre en matroos 
Pluisdier door de huiskamer. 
‘Hé kapitein!’ roept papa vanuit 
de keuken.
‘Ik ga een echte zeemanshap koken.’
‘Wat dan, scheepskok?’ vraagt 
Borre aan papa.
‘Bonen met spek en ui! 
Wil jij even een pot bonen 
uit de kelder halen?’



Borre stapt uit zijn schip en 
loopt naar de kelder.
Hij doet de deur open.
Klots, klots, klots, hoort hij.
Hij doet het licht aan en ziet 
overal water.
‘O nee!’ roept Borre.
‘Er is een overstroming in de kelder!’



Papa komt meteen met een 
emmer aangerend.
‘Dat komt natuurlijk door al 
die regen,’ zegt hij.
Hij gaat de trap af en staat dan 
tot zijn middel in het water.
Met de emmer schept hij zo 
snel hij kan water door het 
kelderraampje naar buiten.



Maar het helpt niets.
Het water stijgt sneller dan papa 
het uit het raam kan gooien.
En dan gaat hij ook nog 
eens onderuit!
Plons! Kopje-onder!
Proestend komt hij weer boven.



‘Wat is hier aan de hand?’ 
vraagt mama.
Ze heeft droge kleren aangetrokken.
Dan ziet ze papa liggen spartelen 
in de volgelopen kelder.
‘O nee!’ roept ze uit.
‘Mijn trouwjurk!
Die ligt opgevouwen in die 
kast daar.
Straks wordt hij nog helemaal 
verpest door dat vieze 
blubberwater!’

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


