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Fritzi en Co
Dit is Fritzi.
Ze werkt bij de politie en ze vangt veel boeven.
Het is een raadsel hoe zij dat doet.
Fritzi is namelijk heel erg verstrooid.
Haar sleutels hangen om haar nek.
Anders liggen ze zomaar in de ijskast.
Of in een pan of een soepkom.
En Fritzi droomt vaak weg.
Ook als ze een boef vragen stelt.
En het liefst van alles … doet zij een dutje.
Gewoon midden op de dag.
Zo lekker!

Dit is Frieda.
Zij is de dochter van Fritzi.
Ze is 9 jaar en zit in groep 6.
Frieda let altijd goed op haar moeder.
Als haar moeder wegdroomt …
Of in slaap valt …
Of meteen weet wie het gedaan heeft,
terwijl dat niet klopt …
Dan staat Frieda klaar om te helpen!
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Dit is Midas, de oudste zoon van Fritzi.
Hij is 11 jaar en zit in groep 8.
Ook hij helpt zijn moeder vaak.
Hij stelt haar vooral vragen …
Lastige vragen …

Dit is Rens.
Hij is de jongste zoon van Fritzi.
Rens is 7 jaar en hij zit in groep 4.
Hij snapt niet altijd wat er gezegd wordt.
En dan plagen Midas en Frieda hem een beetje.
Ze noemen hem suffie.
En daar heeft hij een grote hekel aan.
Hij wil ook meedoen!
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Op schoolreis
Vandaag gaat Frieda op schoolreis.
Samen met haar broertje Rens.
Naar pretpark Loena.
Haar moeder, Fritzi, is er ook.
Maar alleen om hen uit te zwaaien.
En ook hun grote broer Midas staat bij de bus.
‘Let op,’ zegt Frieda zacht.
‘Straks begint mama over pretpark Bollo.’
Fritzi staart in de verte.
‘Bollo is ook heel leuk,’ zwijmelt ze.
‘Daar zijn geen enge achtbanen.
En je kunt er fijn alles zelf doen.’
‘Kunt? Móét!’ zegt Frieda.
‘Zelf de draaimolen duwen, zelf trappen.’
‘Ja, daar word je doodmoe van,’ zegt Midas nu ook.
Frieda voelt een tik op haar schouder.
Ze kijkt om, recht in de glimmende ogen van Karin.
‘Je durft toch wel in de Mamba?’ vraagt Karin.
‘Tuurlijk!’ zegt Frieda tegen haar vriendin.
De Mamba is de hoogste achtbaan van Europa.
Hij is vandaag voor het eerst open.
‘Allemaal de bus in!’ roept juf Joosje.
Frieda en Karin gaan op de tweede rij zitten.
Frieda tikt tegen het raam.
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‘Veel plezier!’ roept haar moeder.
Oei, wat kijkt ze benauwd.
Is ze soms bang dat Rens of zij ergens uit valt?
‘Ga jij maar lekker boeven vangen!’ roept Frieda.
Ze zwaait naar Fritzi.
Die steekt met moeite haar hand op.
Ze heeft al dagen pijn aan haar arm.
‘Jouw moeder is toch van de politie?’
vraagt een van de jongens.
‘Ja, en wij helpen haar soms,’ zegt Frieda.
Alle jongens beginnen te lachen.
‘Ja hoor, vast wel,’ roept er een.
Frieda houdt haar mond.
Dan geloven ze het maar niet, zij weet wel beter.
Soms is haar moeder een beetje verstrooid.
Soms een beetje heel erg.
Maar vandaag moet Fritzi het zonder haar redden.
Eindelijk begint de bus te rijden.
Alle kinderen zwaaien tot ze de hoek om zijn.
‘Kijk, wat ik heb,’ zegt Karin met een grijns.
Ze houdt een heel grote zak drop op.
‘Ik dan,’ zegt Frieda, en ze graait in haar rugzak.
Trots laat ze haar zak met spekkies zien.
Het schoolreisje kan beginnen!
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Er gaat iets gebeuren …
Midas gaat terug naar huis.
Hij heeft vrij vandaag.
Hij zit in groep 8 en die heeft vrij vandaag.
Zij gaan later nog op kamp.
Fritzi rijdt naar haar kantoor Raamgracht.
Ze groet Eddie, de portier.
Dan loopt ze meteen door naar haar kamer.
De zon schijnt fel op haar tafel.
Ah, wat heeft ze zin in een dutje.
Dan is ze de rest van de dag veel fitter.
En het is ook beter voor haar zere arm.
Al gauw soest Fritzi weg.
Hè?! Wat is dat?!
Moet zij ook in een achtbaan?
Of in die enge zweefmolen?
Nee toch?
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Maar waarom gaat die bel dan?!
Opeens ziet Fritzi waar ze is.
Ze zit gewoon in haar werkkamer.
Haar telefoon bliept luid.
Snel pakt ze hem op.
‘Ja, hallo,’ zegt een zware stem.
‘Is dit misschien de po.. politie?’
‘Jazeker,’ zegt Fritzi.
Die man klinkt een beetje in de war.
Heeft hij last van zenuwen?
Of is hij nog slaperig misschien?
Geen wonder, het is ook nog zo vroeg …
‘Ik wil iets bij u melden,’ zegt de man.
‘Kent u pretpark Loena?’
‘Jawel,’ antwoordt Fritzi, ‘hoezo?’
‘Ik zou dat park maar goed in de gaten houden.’
‘Wat bedoelt u?’ vraagt Fritzi.
Haar stem bibbert een beetje.
‘Er gaat iets naars gebeuren in Loena.’
Fritzi voelt haar hart overslaan.
‘Wat dan?!’ vraagt ze.
‘En wanneer?
Toch niet iets met die nieuwe achtbaan?
Die slang, hoe heet dat ding nou ook alweer?’
‘De Mamba,’ zegt de man en dan hangt hij op.
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Fritzi kijkt wild om zich heen.
Ze moet nu naar pretpark Loena!
Ze moet die man stoppen!
Eerst belt ze Midas.
‘Ik kom niet thuis eten,’ zegt ze.
‘Ik moet er snel vandoor.’
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Midas.
‘Je klinkt zo bezorgd.’
‘Ik werd net opgebeld,’ zegt Fritzi.
‘Er gaat iets gebeuren in pretpark Loena!’
‘Moet ik niet mee?’ vraagt Midas.
‘Dan kan ik alles voor je opschrijven.
Jij kunt niks met die arm van je!’
Fritzi aarzelt, maar Midas heeft wel gelijk.
Haar arm klopt en steekt.
‘Goed dan, ik haal je op!’ zegt ze.
Ze pakt haar tas en holt naar buiten.
Wat gaat er gebeuren?
En wanneer gaat er iets gebeuren?
Toch niet vandaag?!
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Wat wil die man toch?
In de bus praten alle kinderen door elkaar.
Frieda zit omgekeerd op haar stoel.
‘Ik ga eerst in de Mamba,’ zegt ze.
‘Ja, lekker eng!’ roept Karin.
‘Ik doe mijn ogen dicht!’
‘Nee!’ joelt een kind achter haar.
‘Je moet juist kijken!
En dan gillen met je armen in de lucht!’
Een paar kinderen doen het voor.
De hele bus doet het na.
‘Stop!’ roept juf Joosje.
‘Ik krijg pijn in mijn hoofd!
En denk ook eens aan jullie arme keeltjes!
Straks kunnen jullie niks meer zeggen.’
‘Gaat u ook in de achtbaan, juf?’ vraagt Frieda.
‘Ik denk er niet aan!’ zegt juf Joosje.
‘Ik kijk niet eens als jullie erin gaan.’
Karin trekt een vel papier uit haar tas.
‘Dit heeft mijn moeder van internet gehaald.
Hier zie je de Mamba.’
Meteen staan er vijf kinderen bij Frieda en Karin.
‘Zitten!’ gilt juf Joosje.
‘In de bus mag je óók niet staan.’
Karin geeft het papier door naar achteren.
Alle kinderen schreeuwen door elkaar,

15

36720_sl_FritziCoPretpark_bw.indd 15

18-6-2019 15:10:59

als ze de Mamba zien.
‘Gaaf, man, je gaat echt heel schuin!’
Juf Joosje drukt haar handen tegen haar oren.
‘En nou koppen dicht,’ roept ze.
Oei, dat zegt ze alleen maar als ze kwaad wordt.
Het wordt íéts rustiger in de bus.
Toch wil iedereen nog gauw wat zeggen.
Over de nieuwe Mamba …
Pretpark Loena ziet er prachtig uit.
Overal draaien molens en er rijden treintjes.
En er zwaaien mensen door de lucht.
Frieda weet niet waar ze moet kijken.
En dit noemt Fritzi suf in een wagentje zitten?!
‘Wat ga jij doen?’ vraagt Frieda aan Rens.
‘Ik ga met Dion in een bootje,’ zegt Rens.
‘Daar op het Wilde Water.’
‘Wij gaan naar de Mamba!’ roept Frieda.
Rens kijkt een beetje sip.
Hij mag niet in de Mamba.
Hij is nog niet lang genoeg.
Frieda en Karin rennen samen het park in.
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De Mamba is niet moeilijk te vinden.
Hij steekt boven alles uit.
Het is de hoogste achtbaan van Europa.
En vandaag is hij voor het eerst open!
Zo hé, wat een rij!

‘Kijk, ze gaan filmen!’ roept Karin.
Ze wijst naar een man en een vrouw.
‘Die zijn vast van de tv,’ zegt Frieda.
‘Zullen we eerst in het reuzenrad?’ vraagt Karin.
‘Misschien is het straks minder druk.’
Frieda vindt het best, voor háár is alles nieuw.
Zij heeft dit park nog nooit gezien.
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Fritzi en Co
Dit is Fritzi.
Ze werkt bij de politie en vangt veel boeven.
Dit zijn haar kinderen: Frieda, Midas en Rens.
Zij helpen vaak.
En dat is maar goed ook, want Fritzi is erg verstrooid.
Ook deze keer, als ze wordt gebeld.
‘Er gaat iets naars gebeuren in pretpark Loena,’ zegt een stem.
Fritzi schrikt.
In pretpark Loena?!
Maar daar gaat de schoolreis van Frieda en Rens naartoe!
Een superspannend en grappig verhaal over Fritzi
en haar kinderen op AVI E4.
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