


Inkijk-exemplaar



De Uitvinder

Patrick Visscher

Ferry Segers, illustraties



Eerste druk 2020
Copyright © Patrick Visscher

Omslag vormgeving Bobby Boer| Ambilicious 
Illustratie Ferry Segers
Binnenwerk vormgeving  Ambilicious
Illustraties Ferry Segers

Redactie Nathalie Lemaitre| Ambilicious 
Eindredactie Anya van der Gracht | Ambilicious
Hoofdredacteur Inanna van den Berg | Ambilicious
Copyright © 2020 Ambilicious, Breda

ISBN 978-94-92551-92-4| NUR 200
www.ambilicious.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of 
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever.



De Uitvinder

Ambilicious Breda | Kalmthout 





7

1

Ik ben Udo. Elf jaar, vier maanden, twee dagen en 

zes minuten. Ik ben geboren op mijn verjaardag, 

woon bij mijn ouders en mijn rete-irritante zusje 

van negen. Ik zit op school, niet omdat ik daar 

nou zo heel erg veel lol heb. Het is verplicht, zo 

zeggen mijn ouders dan. Ik weet het niet. 

Maar later word ik uitvinder. Ik ben al een tijdje 

bezig met het bouwen van een  tijdmachine, of 

nou ja, ik kan beter zeggen dat ik net ben 

begonnen met dat project.

Toch denk ik erover na om 

binnenkort een brief te 

sturen naar de koning. 

Misschien mag ik van hem 

wel alleen naar de vakken 

die ik zelf leuk vind.

Wie weet!
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Ik ben te zien op de voorkant van dit verslag, 

boek, of hoe je het ook maar wilt noemen. Mijn 

zusje staat er ook op. Over haar zul je in dit 

verslag nog wel meer lezen. 

Laten we het maar “Mijn Verslag” noemen. Hierin 

lees je een deel over mijn leven, waar ik mee bezig 

ben, wat ik allemaal meemaak en wat ik graag wil 

gaan doen.

Bijna elke middag na school loop ik even langs het 

huis van opa. Of nee:  ik loop er niet langs, ik stop 

er even en ga bij hem op bezoek. Hij heeft een 

 gigantische schuur, ik weet zeker dat er wel twee 

vliegtuigen naast elkaar in kunnen staan. 
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Of nou ja, bijna zeker. Ik heb het nog nooit 

geprobeerd.

In die schuur heeft opa zijn werkplaats,  hij 

 knutselt altijd van alles en nog wat in elkaar. En 

heel soms werkt het ook nog eens. 

Ik help opa wanneer ik kan. 

Ik ben nu al best groot, maar als ik later echt 

groot ben, wil ik dus uitvinder worden, zoals 

 Einstein en Willie Wortel.
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En nu komt het. Als ik zo slim wil worden als 

 Einstein of Wille Wortel, dan moet ik toch echt 

mijn best doen op school, dus ik ga er elke dag 

met een glimlach naartoe, wetende dat ik later 

( binnenkort) uitvinder ga worden. En toch denk 

ik dat het ook wel met iets minder school zal gaan 

lukken. Al is school wel heel erg belangrijk.

Ik ga dus proberen het voor elkaar te krijgen om 

een  tijdmachine te bouwen. Ik wil weleens weten 

hoe het was tussen de dinosaurussen, of hoe 

Nederland er over honderd jaar uitziet. 

Opa weet dat ik deze machine wil gaan bouwen en 

probeert me daar af en toe bij te helpen. Al heb 

ik hem wel eens tegen mijn moeder horen zeggen 

dat een tijdmachine niet te bouwen is. 

Mijn zusje Myra lacht me altijd uit als ik het over 

mijn plannen heb. Maar op een dag zal ik haar 

 versteld doen staan. Ze is nog maar negen, wat 

weet zij nou van tijdmachines.


