
De boterhammenruil
Het is dinsdag. Overblijfdag. Mama smeert 
extra veel boterhammen zodat Bobo en 
Krabbel hun eten in een trommeltje mee naar 
school kunnen nemen.
“Mag ik twee boterhammen met stroop en 
eentje met worst?” vraagt Krabbel. Mama 
knikt. “En ik wil er vandaag drie met kaas,” 
zegt Bobo. Mama steekt de kaasschaaf in 
de lucht. Zij weet al lang wat Bobo en 
Krabbel op hun brood willen. De 
bestelling is elke week hetzelfde. 
Krabbel houdt van zoet en Bobo 
is dol op kaas.
Mama doet de broodtrommels 
in de schooltassen en dan is 
het tijd om te gaan.

Bobo werkt de hele ochtend 
heel hard. Hij stempelt letters 
in de taalhoek, hij speelt tikkertje 
met Tjerk en Sammie en hij zet alle 
boeken netjes in de kast. Dan gaat de bel. 
Bobo rent als eerste naar zijn spullen. Hij is 
blij dat het pauze is, want hij heeft honger 
gekregen.
Bobo pakt zijn rugzak en loopt naar het 
overblijflokaal. Tjerk gaat naast hem zitten. 
“Wat heb jij op je brood vandaag?” vraagt 
Bobo nieuwsgierig aan zijn vriend. “Vlees,” 
zegt Tjerk met een diepe zucht. “En daar 
houd ik helemaal niet van.” Bobo wel. Maar 
zelf heeft hij kaas op zijn brood. En dat vindt 
Bobo nóg lekkerder. Trots haalt Bobo de 
deksel van zijn trommeltje. Hij houdt zijn 
brood vlak onder Tjerks neus. “Tadaa!” roept 
hij. “Ik heb kaas!” “Uhu…” lacht Tjerk als hij 
Bobo’s boterhammen ziet. “Lekkere kaas is 
dat!”
Bobo kijkt verbaasd. Wat bedoelt Tjerk? Dan 
kijkt hij zelf eens goed in zijn broodtrommel. 
Hee, er zit helemaal geen kaas tussen zijn 

brood. Het is…. vis! “Iew,” gruwelt Bobo. “Vis! 
Dat lust ik helemaal niet. Dat weet mama. 
Waarom heeft ze dat nu gedaan?”
Teleurgesteld legt Bobo het brood terug in 
zijn trommeltje. Snel drukt hij het deksel erop. 
Hij rilt als hij denkt aan de boterhammen met 
vis.
Tjerk schuift zijn trommeltje naar Bobo 

toe. “Zullen we ruilen? Dan krijg jij mijn 
boterhammen met vlees en eet ik de 

jouwe op. Ik ben toevallig dol op 
vis.” 
Bobo vindt het reuze-idee. 
Opgelucht neemt hij een grote 
hap van Tjerks boterhammen 
met vlees. Lekker hoor!

“Hebben jullie een fijne dag 
gehad?’’ vraagt papa ’s avonds 

aan tafel. “Ja hoor!” roept Krabbel. 
We hebben gegymd en televisie 

gekeken.” “Ja hoor,” zegt Bobo, “ik heb 
in de taalhoek gewerkt en de juf geholpen.” 
Dan denkt hij ineens weer aan zijn brood. Met 
vis. “O!” roept Bobo uit. “Maar tijdens het 
overblijven was het níet zo leuk. Ik had vis op 
mijn brood! Dat lust ik helemaal niet.” Mama 
verslikt zich bijna in haar eten. “Vis? Op jouw 
brood, Bobo? Nee toch! Voor papa had ik 
brood met vis gemaakt. Jij had boterhammen 
met kaas.” Papa kucht een keer. Heel 
zachtjes, maar iedereen kan het horen.
“Ik denk dat ik per ongeluk het verkeerde 
trommeltje in mijn boekentas gestopt heb,” 
mompelt hij. “Ik had drie boterhammen met 
kaas tussen de middag.” Krabbel giert het 
uit. “Papa, slaapkop!” Bobo grinnikt nu ook. 
Maar mama kijkt streng. “Je moet ‘s ochtends 
beter opletten, hoor,” zegt ze. “Anders moet 
je voortaan je eigen boterhammen smeren.” 
Papa knikt braaf. Dat is beloofd.




