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BADSLIPPERS

Borre, Radijs, Ovi en Elle hangen met een zak chips op de 
bank en kijken videoclips op tv.
‘Tjonge-jonge-jongens en meisjes-cool-als-ijsjes!’ schreeuwt 
de presentator in de camera. ‘Hier is Lisa Rijst met Ik mis je!’
Uit de boxen van de tv pompt een eentonige discodreun. 
Over het scherm rijdt een mevrouw met rode lippen en zwart 
krulhaar op een motorfiets. Ze zingt: ‘Blijf staan! Blijf staan!’
‘Leuk deuntje,’ zegt Radijs.
‘Mwah,’ vindt Elle.
Lisa Rijst racet achter een rennende man aan. Hij is gespierd 
en bezweet.
Het refrein knalt erin.
‘Ik mis je, ik mis je,’ zingt de zangeres en met haar motor scheurt 
ze rakelings langs de man. ‘Ik mis je op een haar na!’
Er ruist en kraakt iets. Borre zet het geluid van de tv uit en 
trekt de walkietalkie, die ze van oud-agent Kops hebben 
gekregen, uit zijn kontzak en drukt de knop in.
‘Hallo inspecteur? Over.’
‘Hallo Borre. Ik heb een belangrijke opdracht in het buitenland 
voor jou en de andere Kerkhof Kids. Kunnen jullie over tien 
minuten hier zijn? Over.’

Elf minuten later staan ze in het kelderkantoor van Kops. 
Hij kijkt met een zuinig mondje op zijn horloge.
‘Nu goed,’ zegt de oud-agent. ‘Het gaat om het volgende…’
Hij trekt een krantenknipsel uit een dossiermap. 
‘KAMPEERDERS GEGIJZELD’ kopt het artikel 
in chocoladeletters.

‘Een kleine duizend kampeerders wordt op de Zuid-Franse 
camping Zandland door hun campingbaas gevangen 
gehouden,’ leest Borre voor.
‘Dat bericht is van eind vorige zomer,’ zegt Kops, 
‘en die vakantiegangers zijn nog altijd niet vrijgelaten.’
Nu komt er een foto 
uit de map.
‘Dit is die 
campingbaas,’ 
zegt Kops.
Op de foto staat een 
man met zwart 
krulhaar. Hij draagt 
een grote zonnebril, 
een fluorescerend 
roze joggingpak en 
paarse badslippers.
‘Wat een kop,’ zegt Elle. 
‘Alsof zijn gezicht van 
afgetrapte schoenen 
gemaakt is en ze hem 
een te lange zwartepietenpruik hebben opgezet.’
‘Hij heet Dafakki,’ zegt Kops. ‘Hij is de langst zittende 
campingbaas van Europa. Hoe oud hij precies is, weet niemand. 
Hij verft zijn haar en laat zich waarschijnlijk opereren om 
jonger te lijken, maar ik vind hem er ook raar uitzien, met 
dat eendenbekkie.’
Kops pakt nog een foto. Dafakki staat tussen drie mannen 
die zomerse krijtstreeppakken dragen: met korte mouwen en 
broekspijpen tot boven de knie. Eronder opgetrokken witte 
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sokken in bruine sandalen. Ze lachen.
‘Deze is directeur van een bank, deze eigenaar van een 
oliebedrijf en deze is vakbondsleider,’ wijst Kops ze aan. 
‘Hier kamperen ze op camping Zandland en hier,’ zegt hij 
en hij laat een derde foto zien, ‘is onze koning, twee jaar 
geleden, op vakantie.’
De Kerkhof Kids zien Zijne Koninklijke Hoogheid in 
zwembroek bij het zwembad, een arm om de uitdrukkingloze 
campingeigenaar geslagen.
‘Zoals jullie zien,’ zegt Kops, ‘zag niemand aankomen dat 
Dafakki zijn campinggasten zou gijzelen. Ook waarom 
is niemand duidelijk. En lange tijd leek het erop dat de 
kampeerders zelf niet eens bevrijd wilden worden. Maar daar 
is verandering in gekomen. Rond de camping vonden we stenen 
met briefjes eraan gebonden. Die zijn door rebellen over het 
hek gegooid. Ze demonstreren voor hun vrijlating, maar die 
demonstraties worden gewelddadig neergeslagen. Ze willen in 
opstand komen, maar hebben hulp van buitenaf nodig.’
‘En die hulp, dat zijn wij?’ vraagt Radijs.
Kops knikt.
‘Is dat geen klus voor het leger?’ vraagt Ovi.
‘Eigenlijk wel,’ zegt de inspecteur. ‘Maar die hadden 
afgelopen weekend een bedrijfsuitje, survivallen in de 
Ardennen. Vandaag is het donderdag en ze zijn nog steeds 
niet terug. Waarschijnlijk zijn ze verdwaald.’
Buiten klinkt plots luid TJOP TJOP TJOP.
‘Wat is dat?!’
‘De helikopter,’ zegt Kops. ‘Die zal jullie naar Zuid-Frankrijk 
vliegen en vanavond, als het donker is, boven camping 
Zandland droppen.’

BROKKEN

‘Mijn naam is Brokken!’ roept de piloot boven het lawaai van 
de wieken uit. ‘Achter de stoel liggen vier helmen. Zet die maar 
snel op, voor de veiligheid.’
Borre, Radijs, Ovi en Elle hijsen zich aan boord van de 
helikopter en gespen de helmen op hun hoofd.
‘Eh, m-m-meneer…,’ hapert Ovi. Hij ziet nu al zo groen als een 
vetplant. ‘Hebt u misschien ook zo’n papieren zak, zoals in het 
vliegtuig, op vakantie?’
‘Helaas niet,’ zegt de piloot. ‘Maar als je het echt niet binnen 
kunt houden, doen we het zijraam open en ga ik op zijn kant 
vliegen. Nu allemaal in de gordels, op naar Zuid-Frankrijk!’
De motor buldert. De Kerkhof Kids schudden in hun stoelen. 
Ze stijgen op. Kops zwaait.
‘Rebellenleider Kees wacht op jullie!’ roept hij nog.

De Kerkhof Kids vliegen boven België.
‘Het duurt nog even,’ zegt Brokken, ‘maar neem dit vast door.’
Hij geeft vier dunne flapboekjes door naar achteren.
‘Schriftelijke cursus parachutespringen voor beginners,’ leest Borre 
de titel op.
‘P-p-parachutespringen?!’ roept Ovi uit.
‘Natuurlijk,’ zegt Brokken. ‘Je denkt toch niet dat je daar 
ongezien met een helikopter kunt landen?’
‘Ja, maar…,’ probeert Ovi.
‘Zeur toch niet,’ zegt Elle. ‘Kijk, het is heel makkelijk: 
“Stap 1: doe de parachute om. Stap 2: spring uit de helikopter. 
Stap 3: trek aan het touwtje voordat je de grond raakt.” 
Dat gaat je vast lukken.’
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Twee uur later – buiten is het inmiddels donker – is het zover.
‘We naderen camping Zandland,’ zegt Brokken. ‘De parachutes 
liggen onder jullie stoelen.’
Borre, Radijs, Ovi en Elle doen ze om. De piloot hangt de 
helikopter stil in de lucht.
‘Hier is het,’ zegt hij en hij doet de zijdeur open.
‘Bedankt en tot ziens,’ zegt Borre en hij springt, Radijs 
erachteraan.
‘Nu jij, Ovi,’ zegt Elle.
‘Nee, nee, nee,’ piept Ovi. ‘Ik ga wel als laatste, ga jij 
maar voo-AAAAAAAHHH H H H H’
‘Zie je wel dat je het kunt,’ roept Elle naar beneden. ‘Je had 
gewoon een duwtje in de goede richting nodig!’
Alsof de aarde een zwembad is, duikt ze de helikopter uit. 
Als ze de anderen ziet, trekt ze aan het touwtje en met een 
floep gaat de parachute open.
‘Hallo’tjes,’ groet ze vrolijk.
Ovi kijkt haar kwaad aan.
Met zijn vieren zweven ze naar beneden. Ze horen de 
helikopter wegvliegen.
Maar dan snijdt een witte straal zigzaggend de zwarte nacht 
aan scherven. De helikopter wordt in een lichtbundel 
gevangen. Van beneden klinkt geschreeuw en dan een poing. 
Iets zoeft rakelings tussen de parachutes van De Kerkhof 
Kids door en klats tegen de helikopter, die door de klap op 
zijn zij geslingerd wordt en snel hoogte verliest. De 
schijnwerper volgt de helikopter in zijn val, maar net voordat 
hij de boomtoppen raakt, kantelt de helikopter terug en trekt 
op. Het TJOP TJOP TJOP verdwijnt langzaam in de verte. 
Brokken heeft het gehaald.
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Ondertussen komt de camping snel dichterbij.
Borre, Radijs, Elle en Ovi landen plof plof plof krak (ai, dat doet 
zeer aan Ovi’s enkel) in het gras. Deuren van caravans worden 
opengesmeten en overal vandaan komen mensen aangerend. 
Iemand klikt een zaklantaarn aan en schijnt De Kerkhof Kids 
in hun gezicht.
‘Is dit de versterking?!’ fluistert er een verontwaardigd.
‘Ik had militairen verwacht,’ zegt een ander.
‘Sssht!’ doet een derde. ‘We brengen ze naar Kees, voor de 
lijfwacht hen ziet!’
De mannen helpen De Kerkhof Kids overeind en proppen 
de parachutes op elkaar.
‘Volg ons.’

Stilletjes sluipen ze door het donker langs tenten, 
toing (daar struikelt Ovi over een scheerlijn), en caravans.
Ze kloppen aan bij een camper. De deur gaat open.
‘Ja?’ klinkt een fluisterstem.
‘De versterking is geland.’
‘Breng ze binnen.’
Borre, Radijs, Ovi en Elle worden met hun parachutes de 
donkere camper in geduwd. Pok (Ovi stoot zijn knie tegen 
een kastje).
‘Argh!’ kermt hij veel te hard. ‘Kan het licht niet aan?’
‘Sssht!’ zegt weer iemand. ‘Ga hier zitten, wees stil en doe 
voorzichtig.’
Met een droge, plastic klik sluit de camperdeur.
Ze horen schroep en zien vonken in het donker, dan danst 
er een vlammetje door het zwart. Met de brandende lucifer 
wordt een waxinelichtje aangestoken.
‘Zo,’ zegt de man die tegenover hen aan tafel in het oranje 
flakkerlicht verschenen is. Hij tuit zijn lippen onder zijn 
rode borstelsnor en blaast de lucifer uit. ‘Ik ben Kees, de 
rebellenleider.’ Hij geeft het viertal een stevige hand. ‘We 
kunnen jullie hulp goed gebruiken. We worden al zo lang 
gegijzeld. Al sinds de laatste dag van de zomervakantie. 
Iedereen was vroeg opgestaan, want we hadden een lange 
reis terug naar huis voor de boeg. Dachten we.
Ik was de eerste die met mijn camper van het terrein af 
wilde rijden. De poort was gesloten. Dus ik stap uit om hem 
open te doen, pak de metalen grendel beet en ik krijg me een 
schok! KARANG! Ik vloog door de lucht en kwakte tegen 
de grond. Mensen kwamen aanrennen om te kijken of het 
wel goed met me ging.
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“Rustig!” riep iemand.
De mensen keken op. Het was campingbaas Dafakki.
“Campinggasten, jullie gaan nog niet naar huis. Nog lange 
niet, nog lange niet.”
We begrepen het niet.
“Jullie blijven hier, lekker vakantie vieren,” zei hij.
“Maar mijn kinderen moeten morgen naar school,” 
riep iemand.
“Uw kinderen zwemmen toch veel liever dan dat ze leren?” 
zei Dafakki. “En u, meneer, u barbecuet toch veel liever dan dat 
u thuis voor de buis magnetronmaaltijden eet? En u, mevrouw, 
u leest toch liever een boekje in de zon dan dat u 
het huishouden doet?”
Het bleef stil.
“Jullie hebben sowieso geen keus. Ik heb stroom op het hek 
rond de camping gezet. Eén keer aanraken en je bent 
hartstikke dood. Of je hebt geluk, net als deze meneer.”
Daar bedoelde hij mij mee, uiteraard.’
‘Maar waarom deden jullie niks?’ vraagt Elle. ‘Jullie waren 
met zoveel en hij maar in zijn eentje.’
‘Om heel eerlijk te zijn,’ zegt rebellenleider Kees en hij kijkt 
naar zijn handen, ‘hadden we ook helemaal geen zin om naar 
huis te gaan. Jeu-de-boulen op de camping is leuker dan werken 
op kantoor. En nu we door Dafakki gevangen gehouden 
werden, hadden we een goede smoes om niet terug aan het 
werk te hoeven. We belden onze bazen om het te vertellen en 
die avond vierden we het met een groot barbecuefeest.’
‘Maar als jullie het hier zo leuk vinden, waarom willen jullie 
dan in opstand komen?’
‘De camping is er erg op achteruitgegaan,’ zucht Kees. 

‘Vanaf de eerste dag van de gijzeling al. Om genoeg 
elektriciteit te hebben om het hek onder hoogspanning te 
zetten, heeft Dafakki overal de stroom afgehaald. De ijsjes 
lagen te smelten in de diepvries van de campingwinkel en 
het bier dat je er koopt, is lauw. In de campingdisco is geen 
muziek meer om op te dansen. En de stroom is ook van 
alle elektriciteitspaaltjes afgehaald. We hebben dus ook 
geen elektriciteit in onze tenten en caravans meer. 
Gelukkig is het in Zuid-Frankrijk zelfs in de winter nog 
best lang licht buiten, maar ’s avonds zit je met zo’n 
waxinelichtje te prutsen.
Dat de stroom overal af is, is nog niet het ergste. Het ergste 
is dat alles duurder en duurder wordt. Iedere dag roept 
Dafakki met zijn megafoon om dat er weer iets anders in 
prijs gestegen is. Het stageld. Of je krijgt voor een douche-
muntje opeens geen tien, maar vijf minuten warm water. 
Voor een fles cola uit de campingwinkel betaal je net zoveel 
als voor een fles champagne ergens anders. Houtskool voor 
de barbecue, dat kan zowat geen mens meer ophoesten. 
Om een lang verhaal kort te maken: we worden uitgezogen. 
Voor wat ik hier per dag kwijt ben, had ik net zo goed in 
een all inclusive resort in Egypte kunnen zitten.
We willen weg van hier, terug naar huis. Maar Dafakki laat 
ons niet gaan. We verzamelen ons voor zijn tent en roepen: 
“Wij willen weg, weg met Dafakki! Wij willen weg, weg met 
Dafakki!”, maar dan stuurt hij zijn lijfwachten op ons af.’
‘Lijfwachten?’ vraagt Radijs.
‘Ja, die zijn heel gevaarlijk,’ zegt Kees. ‘Maar dat zien jullie 
morgen zelf. Nu is het de hoogste tijd om te gaan slapen. 
Er is een koepeltentje voor jullie opgezet.’
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KROKETKORST

De volgende ochtend schrikken De Kerkhof Kids wakker van 
een harde, metalen stem.
‘Hier spreekt jullie campingbaas, opstaan!’
Borre, Radijs, Ovi en Elle hijsen zich in de felgekleurde 
trainingspakken die ze van Kees hebben gekregen en die als 
vermomming dienen.
Op hun slippervoeten stappen ze in het dauwnatte gras. Op het 
veldje voor hun tent verzamelen kampeerders zich rondom een 
man met een megafoon.
‘Ik heb een belangrijke mededeling!’ roept hij.
De Kerkhof Kids wringen zich naar voren. Daar staat Dafakki, 
in zijn knalroze joggingpak op een klaptafeltje. Tussen hem 
en de toegestroomde kampeerders staan jonge vrouwen. 
Ze dragen donkerrode baretten, lipstick en legergroene bikini’s. 
Ze houden grote, gouden watergeweren in de aanslag.
‘Vannacht,’ schalt de megafoon, ‘heeft een helikopter 
geprobeerd jullie vakantieplezier te verstieren. Door met het 
badmintonnet een parasol af te vuren, hebben we hem verjaagd. 
Jullie hoeven je dus geen zorgen te maken.’
Borre tikt de andere drie aan en fluistert: ‘Ze hebben ons dus 
niet met de parachutes naar beneden zien komen…’
‘Sssht!’ beveelt een van de bikinivrouwen.
Ondertussen trekt een man met een lange, zwarte baard en 
een lange, zwarte badjas Dafakki aan de pijp van zijn 
joggingbroek. Dafakki buigt zich naar de man. Die fluistert 
iets in zijn oor. De campingbaas knikt. Hij zet de megafoon 
aan zijn mond en richt zich weer tot de kampeerders: ‘O, 
en dan nog iets. Door de stijgende prijs van paardenvlees 

zijn de diepvrieshamburgers van de campingwinkel in prijs 
verdriedubbeld, of nee, verviervoudigd. Maar laat dat de 
kampeerpret niet drukken!’
Dafakki laat zich door de bikinivrouwen van het klaptafeltje 
tillen en wordt door hen op handen weggedragen. 
De kampeerders keren terug naar hun tenten en caravans.

Borre voelt een hand op zijn schouder. Het is Kees, 
de rebellenleider. 
‘Dat was dus Dafakki.’
‘En wie waren die bikini’s?’ vraagt Elle.
‘Dat is Dafakki’s lijfwacht,’ zegt Kees. ‘Zij bewaken hem dag en 
nacht, gaan waar hij gaat en ze mogen zelfs in zijn tent komen.’
‘En die gouden watergeweren?’ vraagt Ovi.
‘Daar zit een mix van olijfolie en citroensap in,’ zegt Kees. ‘Dat 
klinkt heel onschuldig, maar als je dat spul op je krijgt, brandt 
de Zuid-Franse zon plots duizendmaal harder dan normaal op 
je vel en verschroeit je huid in enkele seconden tot een bruine, 
kruimelige kroketkorst.’
‘Au,’ zegt Ovi.
‘Dat kun je wel stellen,’ zegt Kees.
‘Waar haalt Dafakki die lijfwachtes vandaan?’ vraagt Borre.
‘Van de camping,’ zegt Kees.
‘Worden ze gedwongen?’ vraagt Elle.
‘Nee, die meisjes bieden zichzelf aan. Vraag me niet waarom.’
‘Dan gaan jullie bij de lijfwacht,’ zegt Borre. Hij bedoelt 
Radijs en Elle.
‘Wat?!’ roept Elle uit.
‘Als je bij de lijfwacht zit, kun je ongehinderd overal 
rondneuzen,’ zegt Borre.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


