
SCHATTEN 

 

Jack Hillewol wordt wakker, zijn wekker rinkelt de hele tijd. Boos slaat hij erop om hem stil te maken. 

Moe gaat hij uit zijn bed. Hij stapt naar de tv en doet hem aan. Op het nieuws ziet hij dat er een schat 

gevonden is die nu in een museum in Brussel zit. In zijn hoofd denkt hij: “Wat als ik die schat zou 

stelen? Maar natuurlijk ga ik dat niet doen.” 

 

Om 11 uur belt zijn vriend Jeff Baroekza hem. Hij wil met hem naar de cinema. Jack kijkt in zijn 

portemonnee en ziet dat hij maar vijf euro heeft omdat hij ontslagen werd. Dus zegt hij nee, sorry. 

Hij blijft thuis voor de rest van de dag.  De volgende dag moet hij eten kopen, maar hij heeft nog 

steeds maar vijf euro. Dan denkt hij weer over die schat, hij denkt misschien zou ik het stelen. Hij belt 

zijn vrienden Jeff Baroekza, Mandy Bandy, en Howdy Dandy. En vraagt als zij met hem willen de schat 

stelen. Zij zeggen ja omdat ze denken dat het een grap is. Jack zegt om te ontmoeten om 8 uur in 

Broeken park en verbaasd zeggen ze oké. De volgende dag ontmoeten ze elkaar daar. Jack zegt: “ 

Oké dit is het plan: wij gaan binnen alsof dat we gewoon kijken naar de dingen in het museum. Dan 

wanneer wij in de kamer zitten waar de schat zit mikken wij naar de bewaking met valse wapens. We 

zeggen dat ze de glazen kast moeten openen. Dit doen wij op 21 november, wat zou er kunnen 

misgaan.”  

Eindelijk, het is zo ver, het is 21 november. Jack wordt vroeg wakker. Hij belt de rest van zijn 

vrienden. Zij nemen allemaal op en vragen wat er is. Hij zegt: “Het is de dag van de museum overval. 

Kom naar het Broeken park en dan gaan wij samen naar het museum.” Verbaasd zeggen ze …oké? Zij 

gaan naar het museum en dan vraagt Mandy: “Wacht, ben je serieus?” Jack zegt: “ja natuurlijk!” 

Verbaasd zeggen ze alle drie dat ze niet meedoen. Jack moet het nu alleen doen.  Hij gaat naar 

binnen en gaat direct naar de kamer. Hij heeft geluk dat er niemand anders in de kamer zit. Hij mikt 

met zijn pistool naar de twee bewakers en zegt: “Doe de glazen doos open, nu!” De bewakers 

denken dat hij een echt pistool heeft dus zeggen ze oké. Zij doen de glazen doos open. Terwijl Jack de 

schat uit de glazen doos haalt roept één van de bewakers. “HELP!”  Er komen meteen 3 andere 

bewakers. Zonder te denken slaat Jack 1 van de bewakers en loopt langs de andere 2. Hij loopt door 

de gangen, opeens geeft hij doodspijn in zijn been. Hij kijkt naar beneden. HIJ WERD GESCHOTEN! Hij 

valt op de grond van de pijn terwijl al de bewakers komen met politie. Nadat zijn been weer goed is, 

gaat hij naar de gevangenis.  

 

NIET ZIJN ZO ALS JACK.   
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