
Het leukste boek 

De strijd om CC 
Iris Penninga 
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De schrijver 

Dit is Iris Penninga. Ze volgde met drie andere kinderen de work-
shop ‘verhalen schrijven’ bij kinderschrijfatelier schrijfletters. Dat 
was tijdens de Try-Out Cultuur. Ook na die ene les bleef ze schrij-
ven. Haar verhaal heet: De strijd om CC.   

Iris (10) 

‘Soms ben ik op school sneller klaar dan de andere 

kinderen. Dan mag ik van de juf gaan schrijven. 

Ik lees graag de boeken over Harry Potter. De boe-

ken van Jacques Vriens vind ik ook leuk. 

Ik speel piano en ik zit bij hockey. Ik heb een hekel 

aan spruitjes en aan voetbal. Later word ik bioloog 

en ga ik naar Antartica.’ 
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Het verhaal 

Hoe kom je aan een onderwerp om over te schijven? Daar zijn 
heel veel trucjes voor. Iris, Julia, Paris en Emiel bladerden door 
kinderkrant Kidsweek. Bij deze afbeelding bleven ze hangen... 
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De strijd om CC 
Iris Penninga 

Miauw! 
Goedemorgen! Ik ben Eline, een poesje. Mijn baasje is weg, maar 
er is wel altijd wat te eten en te drinken. Ik drink meestal cola. 
Vooral Coca-Cola vind ik superlekker! Vanmorgen heb ik in mijn 
boomhut een zak wortels gevonden. Wortels zijn hard, dus ik wilde 
ze weggooien. Maar toen kreeg ik een goed idee: de wortels geef 
ik aan mijn baasje! Maar waar is mijn baasje? 
Ik sprong mijn boomhut uit, want katten komen altijd op hun 
pootjes terecht. Maar wortels niet! Ze vielen allemaal uit de zak. Ik 
deed de wortels terug in de zak, maar die was toen zo zwaar dat ik 
door de grond zakte! Weer vielen ze op de grond en weer moest ik 
alle wortels oprapen. 

Coca-Colafabriek 
Ik keek nog eens goed rond. Ik zag een lange tunnel en die rook 
naar cola! Ik volgde mijn neus en ging de tunnel in. Ik kwam in een 
fabriek. De Coca-Colafabriek! Er waren veel machines. Ze maak-
ten veel lawaai. 
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Pepsipup 
Ik bevrijdde het konijntje en vroeg: 'Hoe heet jij?'. ‘Ik heet Wuf.’ zei 
het konijntje. 'Ik ben hier om de Coca-Colafabriek te helpen. Pepsi-
pup probeert het Coca-Colarecept te vinden, zodat ze geen cola 
meer kunnen maken en iedereen Pepsicola moet drinken.' 
‘Wie is Pepsipup?’, vroeg ik. ‘Pepsipup is de hond van Pepsicola.’ 
zei Wuf. ‘Help je mee om Pepsipup te vinden?’ ‘Ja, natuurlijk', zei 
ik. De strijd om Pepsipup (PP) was begonnen! 

Coca-Colacup 
Niet ver daarvandaan deed Pepsipup een grote ontdekking: het 
recept van Coca-Cola zat verborgen in de Coca-Colacup (CC). Het 
was een vliegende cup, in de vorm van een driehoek. ‘Een vliegen-
de cup nog wel', zuchtte hij. 'Die kan overal zijn!’ 
De Coca-Colacup bewaarde het geheim van Coca-Cola. Wie de 
cup zou vinden, kon zelf Coca-Cola maken. De fabriek zou dan 
moeten sluiten. Dat was precies wat Pepsipup wilde bereiken. 

Ik was het enige dier in de fabriek. Tenminste, dat dacht ik, want 
ineens hoorde ik een konijnengeluidje! Dat konijntje rook mijn wor-
tels waarschijnlijk. Ik keek naar het konijntje. Ze zat vast! Ze was 
achter een machine blijven haken. Ik rende er naartoe... 
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We kropen door het raam en klommen naar de flessen. Er zaten 
stuurtjes, stoeltjes en raketten op. Alles wat je nodig hebt om te 
kunnen vliegen. 
Toen Wuf en ik op een van de flessen zaten, steeg hij op. Na een 
tijdje zagen we  ook een zwevende, driehoekige cup. 'Kijk, de Co-
ca-Colacup! ', riep ik. 'We zijn er bijna.' 'Ja', zei Wuf, 'Maar let op. 
Daar komt Pepsipup aan! Hij zit ook op een vliegende fles.' 

Geheime laatje 
Plotseling hingen onze vliegende flessen stil in de lucht. Wat was 
dat nu? Wuf, ik en Pepsipup zagen dat de Coca-Colacup begon te 
draaien. Hij draaide, draaide en draaide. Wuf zei: 'Natuurlijk! De 
cup gaat nu kiezen wie het geheim mag weten.' 
Het geheime laatje in de Coca-Colacup schoot open. Het recept 
vloog naar mij en de Coca-Colacup steeg weer op. Pepsipup was 
verslagen! 
Ik keek naar Pepsipup. Zijn Pepsi-halsbandje viel af! Nu was hij 
weer een gewone pup. 

Vliegende flessen 
Niet meer dan twee minuten later, ontdekten Wuf  en ik ook het 
bestaan van de Coca-Colacup. ‘Maar ik weet waar die cup is!’, 
riep Wuf hard. ‘Hij is bij de andere vliegende Coca-Colaflessen. 
Diep onder de grond, bij een geheime gang die naar een boomhut 
leidt.’ 
‘Een geheime gang naar een boomhut?’, zei ik. 'Die weet ik wel te 
vinden. Door die gang ben ik hierheen gekomen.'  Samen liepen 
we erheen. 
Wuf en ik kropen de gang in. Het rook er nog steeds naar cola. 
Na een stukje wandelen zagen we een raampje. Daarachter ston-
den de Coca-Colaflessen die konden vliegen!  
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