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!

