
Een meeuw die “kok-kok-kok” roept is nieuw voor Joupy.
Hij lacht de meeuw uit en noemt hem kakmeeuw.
Maar dat laat Kokmeeuw niet zomaar gebeuren...
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en Kokmeeuw



Wat heeft Joupy daar? 
Een veer, een witte veer.

 Die viel zomaar uit de lucht, precies op zijn neus.

Joupy blaast ertegen, de veer draait rond en rond  
en dwarrelt heen en weer.

Met zijn snorharen duwt Joupy hem door het water. 



“Kok-kok-kok.”
Verbaasd kijkt Joupy om zich heen. “Wie maakt dat geluid?”

“Kok-kok-kok.”
O, dat doet die meeuw… Joupy zwemt naar hem toe.

“Ha meeuw, ik ben Joupy, hoe heet jij?”
De meeuw draait zich om. 

“Ik ben Kokmeeuw.”
“Dat dacht ik al,” lacht Joupy. 



“Misschien kun je ook kik-kik-kik zeggen, of eh... kak-kak-kak?” 
“Wat denk je wel!” roept de meeuw boos.  

“Zoiets zegt een kokmeeuw niet.”

“Ha ha, toch ben je een kakmeeuw,” roept Joupy plagend. 
“Kakmeeuw, kakmeeuw!”

Maar de meeuw vliegt klapwiekend weg.



Waar is hij zo snel gebleven? 
Verbaasd kijkt Joupy om zich heen.

Maar Kokmeeuw laat zich niet meer zien.
Hij is verdwenen. 

Opeens klinkt heel hard: 
“Kok-kok-kok-kok-kok!” 

En rakelings zoeft Kokmeeuw over Joupy heen. 
FLATS!
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