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Gemaskerd bal

Viktor bekijkt zichzelf in de spiegel. Zijn broek glimt, de maantjes op zijn vest 
 schitteren. De sterren op zijn donkerblauwe masker zorgen dat hij er extra geheimzinnig  
 uitziet. Viktor knikt tevreden naar zijn spiegelbeeld.

‘Je ziet er prachtig uit’, vindt Kamiel, die naast hem komt staan. Viktor bekijkt zijn vriend. 
Kamiel draagt een lange, rode mantel die danst en draait als hij beweegt. Op zijn gezicht zit 
een masker met rode en gouden strepen.

‘Jij bent nog mooier’, zegt Viktor.
Kamiel lacht. ‘Zullen we gaan? Ik ben zo benieuwd! Het is mijn eerste gemaskerde bal!’
‘Als je maar goed onthoudt dat je nooit je masker mag afdoen’, benadrukt Viktor. ‘Het is 

niet voor niks een gemaskerd bal.’
Kamiel knikt enthousiast. Hij zal het goed onthouden!
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Ze horen de muziek al wanneer ze bij het bal aankomen. Kamiel kijkt zijn ogen uit! Er  hangen 
lampionnen en slingers en sterretjes die naar beneden lijken te dwarrelen terwijl de mensen 
ertussen dansen. Zoveel mensen, de een nog mooier verkleed dan de ander. Er staan tafels vol 
met taart en hapjes en drankjes. En er is een heus orkest!

‘Waar is Kaatje? Ze moet hier al zijn. Ik zie haar nergens.’ Kamiel kijkt rond.
‘Daar zijn Frits en Frats!’ wijst Viktor. ‘Ik herken hen aan hun kuif.’
Samen lopen ze naar Frits en Frats. Die hebben zich verkleed als tijgers en plunderen de 

 tafel met hapjes.
‘Hebben jullie Kaatje gezien?’ vraagt Kamiel.
Frats schudt zijn hoofd en houdt Kamiel een toastje voor. Voordat Kamiel de lekkernij in 

zijn mond kan stoppen, wordt hij bij zijn handen gegrepen door een prinses. En wat voor een: 
een regenboogprinses.
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