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HET VERHAAL 
Jo En dE bEndE foRELLEn 
De walrus – Jo’s baas – was 
woest.  Weer is Jo er niet in 
geslaagd om een artikel te 
schrijven over iemand die 
gek is.  “Láchen moeten onze 
lezers doen, Jo!  Lachen met al 
die domoren met hun gekke 
eigenschappen.  Ze moeten zich 
beter voelen dan de rest!  Wat jij 
ervan maakt is...  is... slecht!” 

Zo komt het dat Jo weer op z’n 
Vespa zit, helm en bril stevig op 
z’n kop.  In zijn hoofd zitten zijn 
geliefde beurscijfers.  In zijn tas 
zit een papier met het adres van 
zijn nieuwe slachtoffer.

Deze keer is het een job met ri-
sico’s.  “maar daar trekt die dikke 
walrus zich niets van aan,” bromt 
Jo boos in zichzelf.  Jo moet 
namelijk een echte bende gaan 
interviewen.

met een stevige zwaai tuft 
hij de bergbeekstraat in.  
“Wat gek,” denkt Jo, “er 

staan helemaal geen huizen?  
Waar woont die bende dan?” 

Hij kijkt aandachtig rond.  De 
bergbeekstraat is een lange 

straat, die steil bergop gaat.  
De weg is eigenlijk maar smal.  
Héél smal.  En vlak naast de weg 
loopt een stevige bergbeek.  Het 
water spat soms tot op de weg.  
Hier en daar vliegt het schuim 
je rond de oren, zo wild is de 
beek.  Jo voelt zich niet op zijn 
gemak.  Een zee, ijsschotsen of 
de Zuidpool, dat is hij gewend.  
maar wilde bergbeken zijn niet 
aan hem besteed.  “Dat is meer 
iets voor een...  tja, hoe heet zo’n 
beest ook weer?” vraagt Jo zich 
af.

“Ik weet het, ik weet het: een 
forel!” roept plots iemand luid 
in zijn oor.  Jo draait zich om.  
Voor hem in de bergbeek zit 
een forel.  En hij is niet alleen.  Er 
zitten wel 10 forellen in de beek.  
Ze hebben allemaal een zwarte 
leren vest aan en ze dragen een 
bandje met pieken om hun nek.  
roestvrije pieken natuurlijk, 
want anders zouden ze roesten.  
Ze giechelen en beginnen te 
roepen: “Wij gaan voor niemand 
uit de weg, boem, boem!  Wij 
gaan voor niemand uit de weg, 
boem, boem!”  En weg zijn ze.  In 
bende zwemmen ze tegen de 
stroom in, met hun gekke kleren 
aan en hun rare kreet.

“Hier moet ik toch iets over kun-
nen schrijven,” denkt Jo.  “Zo’n 
gekke bende heb ik nog niet 
vaak gezien.” IJverig zet hij zich 

neer en begint te schrijven.  Hij 
is zo geconcentreerd dat hij niet 
eens merkt dat er iemand naast 
hem is komen zitten.

“Kroaak, kroaak!” Jo schrikt zich 
een hoedje!  Naast hem zit een 
grote kikker.  beleefd vraagt Jo 
of hij iets voor haar kan doen.  
De kikker vertelt Jo over de ben-
de forellen.  Alle buurtbewoners 
in de bergbeek ergeren zich aan 
hen.  Omdat zij graag stroom-
opwaarts zwemmen, botsen ze 
vaak met de andere vissen in de 
beek.  En als je op het paadje in 
de zon zit te genieten, plenzen 
ze met hun staart water over 
je hoofd.  Om maar te zwijgen 
over hun domme liedje dat ze 
heel de dag zingen!  Jo wordt er 
stil van.

In de verte zien ze de forellen 
in het water plonsen.  Op het 
wegje loopt een hamster met 
een grote boodschappentas.  
“Kijk, die zullen ze dadelijk wel 
nat maken,” moppert de kikker.  
De forellen hebben hem nu ook 
in het oog.  Ze springen al uit 
het water om hun slachtoffer 
beter te kunnen zien.  Jo en de 
kikker kijken gespannen toe.

Ze springen allebei recht.  “Kro-
aak, wat gebeurt er nu?” roept 
de kikker.  De hamster schuift 
uit in een plas water en valt met 
boodschappentas en al in de 
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bergbeek!   “Oei, oei, dat is fout!” 
denkt Jo.  “Hamsters kunnen 
niet zwemmen!”  De kikker en 
Jo springen en waggelen naar 
de plek waar ze hem het laatst 
zagen.  Lang voordat ze daar 
zijn, zien ze hem echter al voor-
bijkomen, meegesleurd door de 
beek.  “Help, help, ik –blub– kan 
niet zwemmen!  –blub” Jo en 
de kikker staan aan de grond 
genageld.  Jo kan zwemmen 
in de zee, maar in bergbeken?  
Dat lukt niet.  En de kikker is het 
gewend om in vijvers rond te 
ploeteren, maar voor bergbeken 
bedankt zij vriendelijk.

Plots schieten er tien zilveren 
schimmen voorbij.  Jo ziet in 
een flits tien leren vesten en tien 
bandjes met roestvrije pieken.  
“Wij zetten jou weer op de weg, 
boem, boem!” zingen ze.  In ra-
zende vaart halen ze de hamster 
in.  Eén forel neemt de hamster 
op zijn rug.  De andere gaan 
achter de boodschappen aan.  
De forellen amuseren zich rot.  
Ze achtervolgen een blikje 
tomatenpuree, jongle-
ren met de eieren 
en jagen op 
de brikken 
melk.  

Ook gek van Jo?

Stuur dan een kaartje.  Geen gewoon 

kaartje, maar een e-card.  

Doe iemand de geksentrieke groeten via 

www.chiro.be/e-cards.  Stuur een gek-

sentrieke groet doorheen het Chiroland 

en maak er een te gek jaar van.

Nog voor Jo beseft wat er 
gebeurt, staat de hamster weer 
op de kant.  Drijfnat, maar met 
al zijn boodschappen.  Uit de tas 
lekt nog een straaltje water.

Jo is onder de indruk.  Hij kwam 
een verhaal schrijven om met de 
forellen te lachen, maar nu twij-
felt hij.  “Eigenlijk zijn ze wel gek, 
maar het zijn ook helden,” be-
denkt hij.  “Ik kan hen toch niet 
belachelijk maken?” Jo begint te 
schrijven.  De hamster schuifelt 
naar huis, de kikker springt weer 
weg en de forellen racen verder 
door de bergbeek.

Het is al donker wanneer Jo 
weer op zijn brommer stapt.  In 
zijn tas zit een artikel over de 
helden van de bergbeekstraat.  
“Hier zal de hoofdredacteur ook 
wel tevreden mee zijn,” denkt Jo.  
En hij rijdt naar huis.
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