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Kikker is verliefd – Max Velthuijs                             

Kikker zit aan de oever van de rivier. Hij voelt zich vreemd. Hij weet niet of hij gelukkig is of 
bedroefd. Al dagenlang loopt hij rond alsof hij droomt. Wat is er toch met hem aan de hand? 
In de wei komt hij Varkentje tegen. ‘Hallo Kikker,’ zegt Varkentje. ‘Je ziet er slecht uit. Voel je 
je niet goed?’ ‘Ik weet het niet,’ antwoordt Kikker. ‘Ik moet lachen en huilen tegelijk. En hier 
klopt het van boem-boem, boem-boem.’ Hij wijst met zijn vinger naar zijn borst. ‘Misschien 
heb je kou gevat,’ zegt Varkentje. ‘Blijf maar een paar dagen onder de wol.’ Zorgelijk loopt 
Kikker verder. Tot hij bij het huis van Haas komt. ‘Haas,’ zegt hij, ‘het gaat niet goed met mij.’ 
‘Kom binnen en ga zitten,’ zegt Haas rustig. ‘Vertel eens wat er aan de hand is.’ ‘Soms heb ik 
het warm en dan weer koud,’ zegt Kikker. ‘En hierbinnen klopt het van boem-boem, boem-
boem.’ Haas denkt ernstig na, net als een echte dokter. ‘Juist,’ zegt hij dan, ‘dat is je hart. Mijn 
hart doet ook boem-boem. ‘Maar het mijn gaat veel sneller,’ zegt Kikker. ‘Van boem-boem, 
boem-boem.’ Haas neemt een dik boek uit de kast en begint te lezen. ‘Aha’, zegt hij. ‘Luister: 
versnelde hartslag, warm en koud tegelijk, huilen en lachen….dat betekent dat je verliefd 
bent.’ ‘Whoepie!’ roept Kikker. ‘Ik ben verliefd!’ En van vreugde maakt hij een reusachtige 
kikkersprong, recht door de deur naar buiten, de lucht in. Varkentje schrikt als Kikker 
plotseling vlak naast haar neerkomt. ‘Zo te zien gaat het alweer een stuk beter met je,’ zegt 
ze. ‘Ik voel me fantastisch,’ roept Kikker opgewonden. ‘Ik ben verliefd!’ ‘Dat is goed nieuws, 
En op wie ben je verliefd?’ Ja, op wie? Daar heeft Kikker nog niet over na gedacht. 

 

Taakvraag 1: Kun je wel verliefd zijn als je niet weet op wie je verliefd bent? 
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Weet je pas dat je verliefd bent als iemand anders het aan jou vertelt? 
 
Is verliefd zijn leuk als je niet weet op wie je verliefd bent? 

Kun je verliefd zijn op iemand die je niet kent? 
 
Is het altijd fijn om verliefd te zijn? 

Kun je je hart voelen? 

Kunnen dieren verliefd worden? 
 

 

 
Wat is verliefd zijn? 

Wat is goed nieuws? 

Wat is vreugde? 

 

 

 

 


