
Het hoorspel verhaal: 
 
Op een dag verveelde ik mij een ongeluk.. Buiten waaide het heel erg hard (geluid harde wind) en 
de regen tikte hard op het raam (geluid van regen) 
 
Binnen was het gelukkig warm Met het haardvuur aan (geluid van openhaard) 
Mama las de krant (geluid van krant die omgeslagen wordt) 
 
De hond lag lekker in zijn mand te slapen en draaide zich om (geluid omdraaien) 
Af en toe gromde de hond in zijn slaap.. (geluid grom van hond) Die was vast aan het dromen 
 
Mijn moeder dronk haar koffie (geluid roeren en slurpen) 
En de klok tikte maar door (geluid getik).. 
 
Mn moeder vond het ook een saaie dag, want na een tijdje viel zij zelfs in slaap (geluid gesnurk) 
Ik zuchtte diep (geluid van een diepe zucht) 
 
Ineens hoorde ik in de verte voetstappen aankomen. (geluid van voetstappen) 
Er werd hard op de deur geklopt (geluid hard kloppen) 
 
Wie zou dat zijn? Mama sliep nog steeds (geluid snurk) 
Dus ik ging zelf op onderzoek uit. Ik deed de deur open (geluid deur) en… 
 
Er stond niemand. Dit moest ik gaan onderzoeken. 
Ik trok mijn jas aan (geluid van rits) en ging naar buiten. 
Het regende nog steeds heel hard (geluid regen) 
 
Na een tijdje lopen (geluid voetstappen) 
Kwam ik bij een bos (geluid van vogels en bomen?) 
 
Ik vond het heel spannend. Omdat ik zo trilde, liet ik mijn zaklamp vallen (geluid iets dat valt) 
Ik zocht in het half donker naar de zaklamp. Gelukkig vond ik m snel tussen de bladeren (geluid 
ritselen bladeren) 
 
Naast mij hoorde ik een sissend geluid uit een bosje komen (geluid sssssS) 
Het was een enorme slang! Ik gilde (geluid gillen)  en rende zo hard ik kon weg (geluid 
voetstappen) 
 
Ik kwam uit bij een meertje aan de rand van het bos. 
Ik bukte en probeerde voorzichtig mijn vinger in het water te steken (spelen met water)  
Toen gleed ik uit en viel ik plots in het water!! (plons en gespetter) 
 
Van schrik deed ik mijn ogen dicht en overal was ineens water.   
Toen ik mijn ogen weer open deed was ik plotseling  weer thuis!  
Het was gelukkig maar een droom. De klok tikte weer (geluid getik) 
Mama sliep nog (geluid gesnurk) 
 
Het openhaardvuur maakte de kamer lekker warm (geluid openhaard vuur) en buiten hoorde je 
weer de regen en de harde wind. (geluid regen en wind) 
 
Ik besloot lekker onder een kleedje op de bank te gaan zitten  
En nam een slok van mij lekkere warme chocomel met slagroom (geluid slok) 


