Vos is op de weg.
Hij is op stap.
Daar komt ook Mol aan.
Mol is met zijn fiets.
Er is veel wind.
Dag Mol! roept Vos.
Maak je een rit met je fiets?
Wat ga je traag, Mol!
Ha, ha, ha! lacht Vos.
Mol kijkt boos naar Vos.
Traag?
Wat denkt die vos wel?

Daar komt Tom.
Hij is ook met de fiets.
Hij haalt Mol in.
Wat hoor ik, Mol? vraagt Tom.
Lacht Vos jou uit?
Mol kijkt sip.
Ik rij niet traag, zegt Mol.
Het is niet waar wat Vos zegt.
In een koers win ik het van Vos.
Moet je doen, Mol! roept Tom.
Hou een koers.
Een koers met de fiets.
Ik help je, Mol.
Ik richt een koers voor je in.
Al wie wil, doet mee.

Tom stapt door het dorp.
Met een bord op zijn rug.
Er staat op:
doe mee aan de koers!
Tom roept:
haal je fiets van stal!
Meet je met Mol!
Wie is het snelst in dit dorp?
Wie wint de koers?
Je krijgt een zoen van An.
En een taart van mij.
Ik doe mee! roept Jaap de haan.
Ik ook! zegt Haas vlug.
Ik wil ook wel, zegt Beer.
En jij, Vos?
Doe jij ook mee? vraagt Mol.
Ja, dat doe ik, Vos.
Ik laat jou eens zien wat ik kan!

Er staat veel volk aan de start.
Voor de lijn staan:
Haas, Jaap de haan, Mus, Vos, Mol en Beer.
Koe Bes staat er ook.
In de wei naast de start.
Ik doe niet mee, lacht ze.
Ik ben te zwaar voor een fiets.
Ik stem op jou, Mol, zegt Bes.
Jij bent mijn vriend.
Weet je het nog, Mol?
Jij en ik op het bal van boer Sep?
Leuk was dat!
Mol lacht.
Hij zegt stil:
ik weet niet of ik win, Bes.
Vos is vast heel sterk.
Ach wat, snuift Bes.
Dat zegt Vos.
Maar is dat ook waar?

An en Tom staan ook bij de start.
Zij doen niet mee.
Tom heeft een vlag bij.
Hij zwaait en roept:
aan de lijn.
Klaar?
Mol kijkt bang naar Vos.
Vos lacht vals.
Start!
Daar gaan ze dan.
Hop, Mol! Hop, Beer! roept An.
Zet hem op! roept Tom.

Jaap gaat het snelst de bocht in.
Hij weegt niet veel.
Hij is licht als een veer.
Dus gaat hij snel op zijn fiets.
Na de bocht zit de wind op kop.
Dat is niet zo leuk voor Jaap.
Haas komt naast Jaap.
Vos is ook mee.
Dan komt Mol.
Met Beer in zijn wiel.
Mus hangt aan de staart van de groep.
Haar fiets is zo klein.

Ik haal je in, Jaap, lacht Vos.
Jaap puft.
De wind is te fel.
O jee!
Nu nog de berg op.
Ook Haas heeft het zwaar.
Vos fietst weg van Jaap en Haas.
Dat doet hij heel snel.
Vos is de berg al op.
Nu hijgt Vos ook.
Dat was te snel voor Vos.
Maar het moest zo.
Want nu heeft Vos tijd.
Tijd voor een grap.

Hij neemt de tas die aan zijn fiets hangt.
Vos haalt er een pijp uit.
Met die pijp blaast hij rook.
Veel rook.
Heel veel rook.
Op de top van de berg.
Het lijkt of er mist hangt.
Dan neemt Vos zijn fiets.
Aan de rand van de weg is een bosje.
Daar rent Vos in.
Net op tijd!
Want daar zijn Jaap en Haas al.
Zelfs Mol is er.
Wat sterk van Mol.

Op de berg hangt rook.
Veel rook.
Rook van Vos.
Jaap hoest.
Haas kucht.
Wat een mist! kreunt Mol.
Ik zie geen steek.
Ik blijf hier staan.
Dat doen Jaap en Haas ook.
Traag trekt de mist weg.
Wat raar, zegt Haas.
Nu is er geen mist meer te zien.
En ook geen Vos meer, zegt Mol.
Die is al ver weg, zegt Jaap.
Die zijn we kwijt.
Wat is Vos sterk!

Aan de voet van de berg fietst Beer.
Hij puft en blaast.
Mijn buik is te dik voor die berg, zegt hij.
En mijn fiets is te klein, klaagt Mus.
Ze gooit boos haar fiets in het gras.
Ik doe niet meer mee, roept ze.
Ik vlieg naar huis.
Naar mijn nest.

De berg af gaat het hard.
Dat is echt iets voor Mol.
Maar niet voor Jaap.
Ik heb schrik, zegt Jaap.
Haas is niet bang.
Hij fietst naast Mol.
Pf …
Wat hoor ik? vraagt Mol.
Wat is er met je fiets, Haas?
Ach nee!
Wat een pech! roept Haas.
Mijn band is lek, Mol.
Ik ga eruit.
Haas staat sip aan de kant van de weg.

Mol kijkt om.
Hij ziet Jaap de haan.
Die gaat te voet de berg af.
En hij ziet Beer.
Die is net op de top van de berg.
Mol kijkt voor zich uit.
Daar moet Vos zijn.
Maar waar?
Mol geeft gas.
Hij zweet.
Kreeg hij Vos maar te zien.
Dan reed Mol er zo naartoe.

Mus vliegt naar huis.
Ze is zo moe.
In een boom rust ze wat uit.
Hé, wie loopt daar door het veld?
Is dat Vos niet?
Vos met zijn fiets?
Wat doet die nu?
Doet Vos niet meer mee met de koers?
Gaat Vos ook naar huis?
Dat vis ik uit, zegt Mus.
Ze vliegt hoog in de lucht.
Vos ziet Mus niet.

Bij de start staan An en Tom.
Tom staat klaar met de taart.
Zie je ze al? vraagt hij aan An.
Nee, nog niets te zien, zegt An.
Niet ver van An en Tom ligt Vos.
Hij ligt in het veld.

Stil sluipt hij de weg op.
Hij zet zich op zijn fiets.
Vos trapt hard.
Zo hard dat hij zweet.
Daar komt er één, roept Tom.
Het is Vos!
O nee, zucht An.
Ik wou dat het Mol was.

Hier ben ik, puft Mol.
Het spijt me, An. Vos was te sterk.
Wat knap van je Vos, zegt Mol.
Hij geeft Vos een poot.
Jij fietst het best, Vos. Dat geef ik toe.
Vos krijgt een zoen van An. Hij lacht blij.
Waar blijft de taart? vraagt Vos.
Zijn tong komt al uit zijn bek.
Die krijg je van mij, Vos, zegt Tom.
Hiep, hiep voor Vos! roept Beer.
Maar het klinkt wat zuur.

Halt! Wacht! roept Mus in de lucht.
Ze vliegt naast Vos de weg op.
Vos speelt vals, zegt ze.
Hij ging met zijn fiets de weg af.
Hij liep door het bos.
En door het veld.

Die mus liegt, zegt Vos.
Ze is niet goed snik.
Daar komt boer Sep aan.
Wat Mus zegt, is wel waar, zegt Sep.
Ik zag Vos ook.
Toen ik met mijn kar naast het bos reed.
Tom kijkt boos naar Vos.
Foei, Vos!
Hoe durf je!
Scheer je weg, Vos! roept Haas.
Boe, boe voor Vos! loeit Bes de koe.

Het is al goed.
Ik ga al, zucht Vos.
Hij neemt zijn fiets.
Wat een ramp!
Nu mist hij die taart.
Voor wie is de taart nu? vraagt Tom.
Voor Mol! juicht An.
Ze geeft Mol een zoen.
Hiep, hiep voor Mol! loeit Bes.
Mol is trots.
Hij kijkt naar de taart.
Wat is die groot.
Wie wil een stuk? vraagt Mol.
In een wip staan ze naast Mol.
Jaap en Haas.
Dan Beer en Mus.
Sep en koe Bes.
An en Tom.
Net als in de koers.

En Vos?
Die is nu ook het snelst.
Het snelst op weg naar huis.

