
midden
in de

wildernis

inhoud

blz   4  Klimmen voor baby’s  , ,

blz   9  Water     , ,

blz 14  zand     , ,

blz 18 Is het een vogel?   , ,

blz 24  Klimvrienden    , ,

blz 26 Flitsen     , ,

blz 31 nacht     , ,

blz 34  diep het bos in   , ,

blz 40 gered?     , ,

blz 42  het Kasteel    , ,

Goed Fout



blz 48 de val     , ,

blz 50  stroming    , ,

blz 54  boomKlimmen    , ,

blz 58  beren in het bos   , ,

blz 64 de droom     , ,

blz 68  brandhout    , ,

blz 71  tijd      , ,

blz 75 de hut     , ,

blz 78 eindelijK     , ,

blz 82  epiloog

Goed Fout

dit lijKt een geWone  
inhoudsopgave.  

maar dat is het niet. { }
Hier zie je welke hoofdstukken op welke bladzijdes te vinden zijn 
(net als in een gewoon boek), maar je merkt al snel genoeg als je 
begint met lezen: alle hoofdstukken staan door elkaar! Los je een 
raadsel goed op aan het eind van een hoofdstuk? Dan vind je de 
juiste volgorde vanzelf. Kruis aan welke hoofdstukken je hebt  
gelezen en of het hoofdstuk bij het goede of foute antwoord hoort.

Tip: Doe dit niet als je het boek nog een keer wil lezen!
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het begin

Klimmen
voor baby’s
django sloft in de brandende zon achter de groep kinderen 

van de camping aan. Hij heeft er totaal geen zin in. Zo’n 
suf uitje waarop ze meer tijd besteden aan veiligheid dan 
aan klimmen. Wanneer mag hij nou eindelijk eens echt op 

avontuur in de bergen met pap? Hij gaat na de vakantie al naar de 
middelbare en nog durft zijn vader het niet aan. 
‘Alles op zijn tijd’, zegt zijn vader. 
Maar eigenlijk durft vooral zijn moeder het niet aan, denkt Django, 
schoppend tegen het grind op de weg. Hij hoort zijn moeder al 
tieren en met haar vinger zwaaien. 
‘Je bent nog veel te jong. Als je straks achttien bent, mag je zoveel 
bergen beklimmen als je wilt. Maar nu blijf je gewoon met je beide 
voeten op de grond.’ 
Zijn vader lacht dan en haalt zijn schouders op. En nu loopt 
Django hier over een suf pad, richting suffe rotsen om suffe  
dingen te gaan doen in een suf Frans natuurgebied. Hij zucht 
nog maar eens diep en gaat wat sneller lopen om zijn groepje 
weer in te halen.

De gids wijst naar een rotsige muur vol felgekleurde klimgrepen,  
die er duidelijk ingeschroefd zijn omdat de gewone rotsmuur te 
moeilijk zou zijn. 
‘Lekker dan’, mompelt Django. Hij mag zelfs niet eens op een echte 
muur klimmen. Dit is voor baby’s. Hij had nooit naar zijn moeder 
moeten luisteren.
‘Gewoon lekker gaan Django’, zei ze. ‘Misschien kom je wel een 
andere klimgek van jouw leeftijd tegen. Kunnen jullie samen 
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nog wat doen deze vakantie tot je vader terugkomt van zijn 
bergbeklimming.’
Django gaat op een lage rots zitten en kijkt naar de rest van zijn 
groepje, dat om de gids heen staat. Het zijn allemaal kinderen die 
Nederlands spreken, want in het foldertje stond dat dit een speciale 
excursie met een Nederlandssprekende gids zou zijn. Django wilde 
eigenlijk met de gevorderde groep mee, maar die gids sprak alleen 
Frans, dus dat ging niet. 
‘Luister je wel?’ De gids kijkt Django fronsend aan. ‘Django heet  
je toch?’



‘Jij klimt wel snel, Django! Ik denk dat ik je maar blijf zekeren,  
want dat houden de andere kinderen niet bij.’
Django weet niet wat hij moet zeggen, dus hij haalt zijn schouders 
maar op.
‘Heb je zin in een weddenschap?’ zegt de gids met twinkelende ogen. 
‘Ja, meneer.’
‘Oké. Als jij kunt inschatten hoe hoog deze wand is, dan mag je van 
mij aan het eind van de middag een speciale route doen op een 
echte rotswand. Als ervaren klimmer kun je dat wel, toch?’
Dat klinkt Django als muziek in de oren!
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Hoe hoog is de klimwand ongeveer? 

 9 à 10 meter   Ga naar blz. 34.

 14 à 15 meter   Ga naar blz. 24.

),

),

aantekeningen:

Kijk goed hoe lang de 
gids is in vergelijking 
met de klimwand.
Wil je weten hoe dat 
precies werkt? Kijk 
dan naar de uitleg 
‘Hoogte inschatten’ 
van wiskunstenaar 
Erik.

,tIP

RaaDSeL


