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De carnavalskleding van Niels 
Er was eens een jongetje genaamd Niels, die al 
wekenlang uitkeek naar carnaval. Hij had al zijn 
spaargeld uitgegeven aan stoffen en decoraties om het 
perfecte kostuum te maken. Hij was vastbesloten om de 
show te stelen op de grote parade.

Niels werkte dag en nacht aan zijn kostuum. Hij sneed 
en plakte, naaide en knipte, tot zijn handen moe en zijn 
ogen zwaar werden. Maar het was het allemaal waard, 
want zijn kostuum was prachtig. Het was een zilveren 
ruimtepak, met felgekleurde sterren en planeten die 
erop waren gestikt. Hij had zelfs een helm met een 
vizier dat omhoog en omlaag kon.

Op de dag van de parade was Niels zo opgewonden dat 
hij niet kon eten. Hij trok zijn kostuum aan en stond 
voor de spiegel. "Je ziet er geweldig uit!" zei zijn vader, 
die een kleurrijk clownspak droeg. "Ik ben zo trots op 
je!"

Samen gingen ze de straat op, waar de rest van de stad 
zich al had verzameld. Er waren muzikanten, dansers en 
andere verklede kinderen. Niels keek zijn ogen uit en 
genoot van de feestelijke sfeer.

Toen begon de parade. Niels en zijn vader marcheerden 
trots door de straten, terwijl de menigte juichte en 
applaudisseerde. Niels zwaaide naar iedereen die hij 
kende en liet zijn kostuum zien. Hij voelde zich als een 
echte ruimtevaarder.




Maar toen gebeurde er iets onverwachts. Een van de 
juryleden van de parade kwam naar hem toe en zei: "Ik 
wil je feliciteren. Je hebt de prijs gewonnen voor beste 
kostuum!" Hij kon zijn oren niet geloven. Hij voelde zijn 
hart bonzen van opwinding. Hij had gewonnen! Hij kreeg 
een medaille en een cadeaubon voor een 
speelgoedwinkel.

Vanaf dat moment was Niels de koning van carnaval. Hij 
liep door de straten, zijn medaille glinsterend in de zon, 
terwijl de menigte hem toejuichte. Hij besefte dat het 
niet uitmaakte of je de grootste of de beste was - als 
je maar plezier had en jezelf was.

En zo eindigde het verhaal van Niels en zijn 
carnavalsavontuur. Hij ging naar huis met een grote 
glimlach op zijn gezicht en een hart vol herinneringen. 
Hij zou nooit vergeten hoe het voelde om net een echte 
ruimtevaarder te zijn en de koning van carnaval. En wie 
weet wat voor avonturen hij nog meer zou beleven 
volgend jaar met carnaval!


