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De Smaakgame

Dit verhaal gebeurde op een sombere, regenachtige dag. Luister maar… 

Na het maken van mijn huiswerk kon ik jammer genoeg niet buiten spelen. Wat 

kon ik doen? Ik dacht toen: misschien weet mama wel iets. Ik ging naar het bureau 

waar mama  mijn broer aan het helpen was op de computer. Ik  ging naar binnen 

en vroeg: "Mama, al mijn huistaken zijn gemaakt en ik kan niet buiten spelen. Ik 

verveel me steendood, kan ik iets voor jullie doen?"

Mama schudde haar hoofd en raadde me aan om een boek te lezen, maar daar 

had ik geen zin in. Bah, altijd maar boeken lezen.  NO way, maar misschien kan ik 

wel een spelletje op mijn computer in mijn kamer spelen, bedacht ik. Zo gezegd, zo 

gedaan. Ik zette mijn pc aan en tikte "spelletjes spelen" in op internet. Ik kwam op 

een website terecht met allemaal spelletjes. Eén spelletje trok  volledig mijn 

aandacht. Er stond: probeer dit nieuw spel "SMAAKGAME" - SENSATIE 

GEGARANDEERD!!!". Dit zag er inderdaad best spannend uit. Toen ik dit spel 

aanklikte, gebeurde er iets heel raars ... . Mijn pc en alles rondom mij begon te 

wiebelen en te bewegen en er kwam  rook uit mijn pc en plots ....KNAL!  Jeezes, ik 

schrok me een hoedje! Toen de rook optrok zag ik dat ik niet meer op mijn kamer 

zat. Ik zat in een piepklein stadje met heel dichtbij een berg met bomen en 

struiken. Ik zag  allemaal snoepjes, taarten, koekjes en nog ander lekker eten aan 

de bomen en in de struiken. Helemaal bovenaan de top van de berg zag ik 

beweging. Toen ik naderde zag ik een raar wezen, een soort mislukte dikke 

trolsmurf op een oude troon zitten. Bovenaan zijn troon stond "SMAAKKONING" 

geschreven. De mislukte trolkoning vroeg me:" Wie ben jij?" "Euh, ik ben Floor en 

ik weet niet echt waar ik ben of wat jij voor iets bent", antwoordde ik. De koning 

stelde zich voor als "Smaakkoning Alfondo". Ik schoot een beetje in een lach want 

hij zag er nog lelijker uit wanneer hij sprak. Hij vervolledigde zijn zin en zei: "Lach 

maar niet,  je bent in mijn gameland beland en als je terug  naar jouw wereldje wil, 
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zal je allerlei  lekkernijen moeten verzamelen voor mij. Al deze lekkere knabbeltjes 

liggen verspreid en je zal op je hoede moeten zijn, want je moet langs de 

trollenbrug en langs de gevaarlijke suikerspinnenberg. Hiervoor krijg je slechts 3 

uren de tijd! Ben je niet op tijd terug met de verzameling van een aardbeientaart, 

1 liter melk, 5 vissen en  chocolademelk, dan verander je ook in één of ander lelijk 

wezen of mislukt gedierte en kan je niet terug naar je mensenwereld".  "Oeioei, 

veel keuze laat je me niet. Ik zal dan maar je opdracht proberen te vervullen 

zeker?", zei ik een beetje angstig. De lelijke trolsmurfkoning begon heel akelig te 

lachen. Het maakte me bang en ik zette het op een lopen. Ik hoorde nog  achter 

mij zeggen: "De start is hier en ook de finish. Voor de rest kan je enkel rechtdoor 

lopen. Als je links of rechts  durft uit te wijken, val je in een diepe put en is het 

game over, hahaha!" 

Toen ik een tiental minuten aan het lopen was, kwam ik aan de trollenbrug. Ik zag 

2 gewapende trollen staan aan de ingang van een soort touwbrug die over een 

heel diepe ravijn hing. Er was ook geen houvast aan de zijkanten. Ik kreeg al koude 

rillingen van het kijken want ik had een beetje hoogtevrees. "Hallo", zei ik met 

bibberende stem. “Ik ben Floor en ik moet een opdracht vervullen van de koning. 

Mag ik over jullie brug aub?". De trol zei: "Alvorens je op de brug kan, moet je 

eerst een smaaktest doen. Je moet deze boomstronk met blad opeten en zeggen 

naar wat het smaakt." "Maar is dit wel eetbaar?", vroeg ik.  "Als je het niet doet, 

kan je de brug niet op!" zei de trol die zijn wapen op mij richtte en de ingang van 

de brug belemmerde. "Oké dan", zei ik. Ik pakte de stronk aan en probeerde er 

een hap van te nemen. Wonder boven wonder smaakte de stronk naar chocolade. 

Eigenlijk wel heerlijk van smaak. "Het is chocolade!", antwoordde ik. "Correct", zei 

de trol en hij ging een pas opzij. "Je mag de brug over,"  Ik nam een diepe zucht en 

probeerde niet naar beneden te kijken. Heel eng, maar stap per stap lukte het. 

Vlug liep ik verder naar de suikerspinnenbrug. Na een kleine twintig minuten 

lopen, kwam ik er aan. Daar stonden twee spinnen te wachten op een paar meter 

van de ingang van de brug. De brug, die over een diepe rivier hing, bestond uit 

suikerklontjes . De spinnen waren  giftig, van het soort "zwarte weduwen" of zo.  

Terug stelde ik me beleefd voor en lap, weer was er een opdracht om te vervullen 
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alvorens ik de brug over kon. Deze keer was het zoeken en proeven.  Ik moest van 

die vieze, slijmerige spin drie ingrediënten vinden: een struikbes die naar 

aardbeientaart smaakte, een paddenstoel die naar een vis smaakte en een 

vogelpoep die naar melk smaakte. Bah, hallo zeg, wat een mens allemaal moet 

doen. Waar kon ik dit in godsnaam vinden? Er was geen tijd om veel na te denken, 

dus begon ik er aan. Ik begon heel goed rond te neuzen en alles grondig  te 

bekijken wat op mijn pad lag. Ik vond de ingrediënten pas na een uurtje, want het 

was deze keer niet gemakkelijk om deze zaken direct te vinden, laat staan de juiste 

smaak. Ik nam van alles voldoende mee zodat ik de juiste hoeveelheden zou 

kunnen tonen aan die lelijke trolkoning. 

Trots als een pauw toonde ik de ingrediënten aan de vieze spinnen.

 "Je kan door, maar let op, want je moet telkens op de onpare suikerklontjes de 

suikerspinnenbrug over. Tel je verkeerd, dan valt de suikerbrug in de rivier en word 

je meegesleurd in de grot van onze hoofdmoederspin! Je zal vast een lekkere prooi 

zijn voor ons zijn vanavond!" Ik hoorde die lelijke spinnen lachen maar ik was niet 

van plan me te laten kennen. Ik ben de beste in rekenen, dus kan ik dit vast ook. Ik 

begon te springen maar ook te tellen: 1,3,5, ... . Ik liet ook telkens een stukje hout 

vallen van de boomstronk die ik meegenomen had. Zo was het gemakkelijker bij 

de terugweg. De net verzamelde ingediënten had ik in mijn trui- en broekzak 

gestoken, om ze zeker niet te verliezen onderweg. Gelukkig was het een 

ruimzittende trui en broek en kon ik alles goed wegsteken. De vogelpoep had ik in 

een servietje gestoken, dat nog in mijn trui stak. Er hing wel een snottebel aan 

maar die koning zal toch het verschil niet merken aangezien er toch al snottebellen 

aan zijn neus en mond hingen. 

Eenmaal over de suikerbrug vervolgde ik mijn weg op zoek naar chocolademelk. 

Wat zou ik hiervoor moeten proeven om de chocolademelk te kunnen vinden? 

Plots bedacht ik iets: als ik nu eens vogelpoep met een stukje boomstronk 

mengde, dan zou ik toch chocolademelk hebben? Vogelpoep had ik genoeg mee, 

dus kon ik er zeker wat missen.  Ik probeerde dit uit en voegde er een beetje water 

aan toe van een klein plasje water dat op het eind van het pad lag. De gemaakte 
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chocolademelk kon ik in een kokosschelp gieten. Supergenie ben ik! Daar zullen 

die lelijkaards niet aan gedacht hebben. Op die manier had ik alles en kon ik 

terugkeren. Ik had maar een tiental minuten tijd meer over om op tijd te komen. 

Deze keer kon ik vlug over de suikerspinnenbrug passeren en zwaaide ik naar de 

spinnen die raar opkeken omdat ik al terug was. Ook de trollenbrug liep ik vlot 

over. De trollen keken mij ook al verbaasd aan. Toen ik aankwam bij de koning, 

keek hij me bedreigend aan. "Ben jij al terug? En nog op tijd ook? Heb je alles mee 

wat ik vroeg?", bromde de koning met strenge ogen. Trots haalde ik alles vanuit 

mijn broekzak en overhandigde ik de chocolademelk. "Hoe heb je de 

chocolademelk kunnen vinden? Daar is nog nooit iemand in geslaagd!", vroeg de 

koning.

"Mag ik nu terug naar mijn mensenwereld want ik heb toch jouw game 

gewonnen?", vroeg ik direct.  De koning knikte en zei dat hij inderdaad verslagen 

werd maar vroeg me om mijn geheim tot slagen voor dit spel niet te verklappen 

aan anderen.  Ik beloofde het. 

Plots waren er terug grote flitsen en oeps .... ik zat plots terug achter mijn pc. Het 

was net alsof ik uit een droom ontwaakte. Misschien had ik het wel allemaal 

gedroomd en was ik gewoon in slaap gevallen achter mijn pc. Ik slaakte een diepe 

zucht van opluchting en weet één ding zeker: ik speel nooit meer het spel "De 

smaakgame!" 

EINDE
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