


Borre is op school.
Het is snikheet in de klas.
De zon brandt door de ramen naar binnen.
Borre voelt zich net een kippetje aan het spit.
Het lijkt zelfs wel alsof hij jus zweet!
Over vijf minuten gaat de school pas uit.
Wat gaat de tijd toch langzaam als je smelt…

Borre heeft voor straks afgesproken 
met Radijs en Ovi.
Ze gaan naar de vijver in het park, 
lekker zwemmen.
Borre heeft zijn zwembroek 
bij zich in een tasje.
Een frisse duik, denkt hij, 
daar heb ik zin in.
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrring!
Dat is de bel, eindelijk! 



Radijs staat al op het plein te wachten.
‘Waar is je badpak?’ vraagt Borre als 
hij ziet dat ze niks bij zich heeft.
‘Heb ik al onder m’n kleren aan,’ zegt Radijs.
‘Ze hebben geen kleedhokjes in het park,
dus ik heb het thuis vast aangedaan.’
‘O, ik kleed me gewoon om in de bosjes,’ 
zegt Borre.
‘Met je billen in de brandnetels?
Dat moet je zelf maar weten,’ zegt Radijs.
‘Hé kijk, daar heb je Ovi het moerasmonster.’
‘Wat is er met jou aan de hand?’ 
vraagt Borre nu hij Ovi ziet.
Zijn gezicht is helemaal groen.
‘Dat is algenzalf,’ bromt hij.
‘Ik ben allergisch voor de zon.
Als ik me niet goed insmeer, 
zwel ik op en word ik paars.
Gelukkig is deze zalf factor duizend.’
‘Groen staat je ook veel beter dan paars,’ 
giechelt Radijs. 



‘Wat heb jij dan!?’ gilt Elle tegen Ovi.
Ze is er opeens bij komen staan.
Ovi kijkt geschrokken.
Hij is een beetje bang voor Elle.
‘Ik eh, ik eh...,’ stamelt hij.
‘Supergaaf!’ roept Elle door het dolle heen.
‘Je ziet er net zo uit als de zanger 
van De Snottebellen.
Dat is m’n favoriete band!
Ben je soms ook fan?’  
‘Ik eh, ik eh... luister alleen naar 
klassieke muziek,’ mompelt Ovi.
‘O, je vindt ze vast heel tof,’ zegt Elle.
‘Hier, moet je horen.’
Ze drukt haar koptelefoon met 
herrie op Ovi’s groene hoofd.



‘Ga je met ons mee zwemmen in het park?’ 
vraagt Borre aan Elle.
Radijs kijkt hem verbaasd aan.
Waarom vraagt hij dat nou aan haar?
Ze wil helemaal niet dat die wildebras 
met hen meegaat.
‘Nee, ik ga lekker thuis zwemmen,’ zegt Elle.
Mooi, denkt Radijs.
‘Hebben jullie thuis een zwembad dan?’ 
vraagt Borre.
‘Nee joh, snater,’ lacht Elle, en ze geeft 
Borre een stomp tegen z’n arm.
‘Maar er is water genoeg.
Jullie kunnen ook bij mij komen zwemmen.’
‘Ja, dat is tof,’ zegt Borre terwijl hij 
over z’n arm wrijft.
‘Oké, kom maar mee dan,’ zegt Elle.
‘Dat staat je goed trouwens, Radijs,
je mondhoeken zo naar beneden.
Je lijkt nu een beetje op Toet, 
de drumster van De Flop.
Dat is trouwens ook een heel goede band.’



Na een kort stukje lopen zegt Elle: 
‘Zo, hier is het.’
‘Wauw!’ roept Borre.
‘Je huis is een woonboot.
Dat is gaaf, zeg.’
Over de loopplank komen de 
ouders van Elle aan.
‘Hé Elle,’ zegt haar vader.
‘Wij gaan op bezoek bij Loes en Sjaan.
Zorg jij ervoor dat het huis niet zinkt?’
‘En zet even een theetje voor je gasten,’ 
voegt haar moeder toe.
‘Ben jij soms die muzikant op de poster die 
aan Elles muur hangt?’ vraagt ze aan Ovi.
Maar Ovi hoort niets.
Hij luistert nog steeds naar De Snottebellen.
‘Het blijft toch een bijzonder volk, 
die muzikanten,’ lacht Elles moeder.
‘Nou jongens, toedeledokie!’ 



Even later liggen ze allemaal in het water.
Allemaal, behalve Ovi.
Zijn algenzalf is namelijk wel factor duizend, 
maar je kan er niet mee zwemmen.
In het water gaat de zalf eraf.
En zonder zalf wordt Ovi paars in de zon.
Hij blijft dus liever in de schaduw op het 
terrasje van de woonboot zitten. 
Hij nipt aan z’n thee.
Zwemmen is toch ook niets voor hem.
Hij zou er weleens uitslag tussen zijn 
tenen van kunnen krijgen.
Nee, hij zit hier prima: koel, in de schaduw, 
met een lekker muziekje op de oren...



‘Bommetje!’ schreeuwt Borre.
‘Aa-ha-aa-ha-aaa!’ brult Elle als Tarzan.
Radijs is zo bang dat ze vergeet te gillen.
Met z’n drieën springen ze van het dak 
van de woonboot. 
SPROESJ! SPLESJ! SPROESJ!
Het water spat hoog de lucht in 
en spettert alle kanten op.
Proestend komen Borre, Radijs 
en Elle weer boven.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


