
(die van schoenen houdt,
    niet van strijd) 

door

Strijd om de

super-
Schoen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAL·VE·ZOOL
Iemand die zo dom is 

om te kleine schoenen te dragen.

Echt waar?



Beste Beentje Voor

Iemands schoenen  
zeggen VEEL  

over wie hij is…

Willekeurig 

wijs persoon
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Er is een oud spreekwoord dat ongeveer HIER 

op neerkomt:

 Zou dat waar zijn?

  Kijk eens naar je eigen schoenen.

   Wat zeggen die over JOU?

    Hou je van sport?

  Misschien hou je van chillen.

Of had je haast en keek je daarom niet goed ?

Sommige schoenen zijn namelijk NIET wat ze lijken...
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Hieronder zie je twee paar schoenen. 

  (Ze spelen allebei een grote rol in dit verhaal.)

PAAR 1 heeft GROTE, UITPUILENDE 

OGEN, angstaanjagende  

ijzeren punten, een  

B R E DE, gapende  

muil vol scherpe tanden en, als er iets te dicht in de buurt komt, 

sensoren die gaan BRULLEN. Deze schoenen zien er 

ENG uit. En als je ze zou dragen, zou je zeker weten opvallen.

PAAR 2 is een fijne, nette, platte schoen die je misschien 

naar school zou dragen, want leraren zijn DOL op zulke 

praktische schoenen, ja toch? Dit zijn prima  

schoenen, maar wel een beetje saai.

GOED, nu is DE VRAAG:

Welk paar zou JIJ dragen als je in DEZE situatie zou 

belanden? 



Stel je voor dat je op straat loopt en een vrolijk deuntje 

fluit. (Als je niet kunt fluiten, dan ZING je gewoon.)

    INEENS hoor je heel HARD geblaf. Je draait je om 

 en er rent een hond op je af, en NIET op een

vriendelijke ik-wil-op-mijn-buik-gekriebeld-worden-manier.

De hond komt dichterbij en ziet er steeds BOZER uit, en 

ik bedoel echt GEMEEN. Zijn tanden glimmen van de 

hondenkwijl die uit zijn BEK vliegt!

 Je denkt meteen: WEGWEZEN!

     Zo snel mogelijk, voor het te laat is!
                   (Het is al te laat, trouwens.)

Grrrr rrrrrr
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De hond staat inmiddels grommend achter je.

Je houdt je adem in en blijft doodstil staan, in de hoop dat hij 

je niet wil bijten.

(Hij wil je bijten.)

De hond knijpt zijn ogen samen en komt dichterbij.

Hij maakt zich klaar om te SPRINGEN
 en zijn TANDEN zo in
 

je GROTE …

 SAPPIGE ...
Grrrr rrrrrr



… WACHT!
 We zetten de boel even STIL.

HUH?

 PAAR 1: 
de ENGE

SCHOENEN
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Als je één paar schoenen moest kiezen om je voeten te 

BESCHERMEN tegen de GEMENE HOND, welke 

schoenen zou JIJ dan kiezen?

Mocht je het nodig hebben, 
dan krijg je nu wat extra bedenktijd:

           PING! Tijd is om.

Heb je PAAR 1 gekozen, de ENGE SCHOENEN, met de 

ijzeren punten, SCHERPE tanden en sensoren?

 Dan zou je VOLSTREKT en helemaal…

 PAAR 1: 
de ENGE

SCHOENEN

of PAAR 2: 
de PRAKTISCHE

SCHOENEN
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… VERKEERD kiezen! En wel hierom.

Ten eerste zijn die schoenen van iemand 

die Sylvie Sleehak heet, en als je haar  

schoenen zou stelen zou ze WOEST worden.

   Sylvie zou een van haar VALSE, 

  gestoorde honden sturen om ze terug te halen.

   En ten tweede:

 KIJK EENS 

  GOED!

      Ze zijn stekelig, lomp, raar en wankel. 

WIE kan er nou op zulke schoenen lopen, laat staan 

RENNEN?
 (Behalve Sylvie Sleehak, dan.)

MAAR als je PAAR 2 hebt gekozen…

Deze schoenen ZIEN er misschien 

heel gewoon uit, maar dat ZIJN ze niet.



SNOEP
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Tring
TringTring

Om aan Sylvies hond te ONTKOMEN, hoef je alleen 

maar je hakken tegen elkaar te tikken en 

‘SCHOENEN OMHOOG!’ te zeggen.

   En dan: WOOOOOEEEEESSSSSJ!

 Je zou als een RAKET omhoogvliegen, en de hond zou 

zich afvragen waar je was en in de lucht happen, want deze 

schoenen kunnen VLIEGEN! 

 (HOE tof is dat?)

 Stel je eens voor wat een LOL je met vliegende 

schoenen kunt hebben.

 Je zou nooit meer te laat  

           op school komen.

Je zou OVERAL bij kunnen!

 Over lange mensen heen kijken?

        Geen probleem!

 Vliegende schoenen zouden TE GEK zijn.

  IEDEREEN zou een paar willen (ik ook).

   Maar… (Er is altijd een ‘maar’, hè?)

HAP


