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Maudje en Bubbels vliegen naar de maan
Maudje en haar hondje Bubbels hebben de hele middag op het prachtige 
strand van hun mooie eiland gespeeld. Ze kijkt naar haar vriendjes en 
vriendinnetjes die nu even uitpuffen in de schaduw van een paar kersen-
taartbomen, terwijl ze blauwe sinaaspeertjes en waterbeitjes onder elkaar 
verdelen. Het was een heel leuke middag geweest, maar Maudje had zich 
toch een beetje verveeld. Ze kende al die spelletjes nu wel.
Ze besloot om met Bubbels nog even langs de waterlijn te lopen om de 
golfjes met haar voetjes te laten spelen. Dat vond ze altijd zo'n fijn gevoel. 
Dan ziet ze iets in de branding heen en weer rollen. Bubbels is er natuurlijk 
als eerste bij. Het is een klein geel balletje. Als ze er in knijpt voelt het zacht 
aan en het veert telkens terug. 
'Wat een raar balletje, Bubbels,' zegt ze, terwijl ze het hoog de lucht ingooit. 
Het balletje komt neer op een stuk rots en stuitert dan weer heel hoog de 
lucht in. 
'Haaaaaaaa, zie je dat,' roept ze blij. 'Het is een wonderballetje.'
Maudje kent alleen de houten balletjes waarmee ze trik-trok spelen op het 
strand. 
De rest van de middag vermaken Bubbels en Maudje zich met het rare gele 
balletje. 's Avonds, bij het avondeten vertelt ze haar ouders en haar broertjes 
en zusjes over haar vondst op het strand, terwijl het gele stuiterballetje van 
hand tot hand gaat. 
'Het is een tennisbal,' zegt de moeder van Maud.  
'Een wat-voor-bal?' roepen de kinderen in koor.
'Een tennisbal,' lacht moeder. 'Het wordt gebruikt voor  een  spel  dat hier ver 
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ver ver vandaan gespeeld wordt. Met een soort van koekenpan moet je dat 
balletje over een net slaan, net zolang tot de andere partij het balletje 
verkeerd slaat en dan krijg je een punt.’ 
'Oh,' roepen alle kinderen nu door elkaar, 'dat willen wij ook'. 
'Nou, vader,' lacht moeder, 'je krijgt het druk morgen. Je moet houten 
koekenpannen maken en een visnet spannen.’ 
De vader van Maudje, die al die verwachtingsvolle gezichtjes ziet, zegt 
natuurlijk 'ja'. 

De volgende dag, na het middageten staan alle kinderen op het strand. Er is 
een visnet gespannen tussen twee kokosmakronpalmen en met behulp van 
een tak zijn lijnen getrokken in het zand. 
'Waar zijn de koekenpannen?' roepen ze door elkaar. 
'Die dingen heten tennisrackets,' lacht vader luid, en trots laat hij zien wat hij 
gemaakt heeft. Iedereen juicht en applaudisseert. Ze waren dan ook wel erg 
mooi geworden. 
Die hele middag spelen de kinderen dat het een lieve lust is. Ze vinden het 
een heerlijk spel en het is wonderbaarlijk om te zien hoe makkelijk dat gele 
balletje kan stuiteren. 

Na het avondeten gaan Maudje en Bubbels nog even zwemmen. Ze nemen 
het balletje mee. Maudje merkt, dat als ze het balletje onder water duwt en 
weer loslaat, het meteen omhoog schiet en met een fraaie boog door de lucht 
vliegt. Hoe dieper ze het balletje duwt, hoe hoger het komt. 
'Hé  Bubbels',  roept Maudje. ‘Neem  dat  balletje eens  in  je  bek  en  ga  dan  zo 


