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Het Oefenrondje 
 

Het zit de koning niet helemaal lekker. Over een paar dagen is het 

koningsdag. Net als vorig jaar, op zijn eerste koningsdag, wordt hij in 

twee dorpen verwacht: eerst in Oranjerade, daarna in Rooddorp. Maar 

die dorpen liggen zover uit elkaar, dat het met de koninklijke bus te 

lang duurt. Daarom zal hij met de splinternieuwe Oranje helicopter 

gaan; ook wel de Sinaasappel genoemd. Maar hij wil niet wachten tot 

koningsdag met het eerste gebruik van de Sinaasappel. Met al dat 

publiek er omheen moet het wel soepel gaan. Daarom wil hij vandaag 

een oefenvlucht maken, kompleet met uitstappen, een wandelingetje, 

weer instappen en terugvliegen. Geen aankondiging en geen pers 

erbij.  

De koning kiest Boerderadeel als oefendorp en de Sinaasappel 

vertrekt. Al snel verschijnen de eerste tweets, zoals ‘In de lucht! 

#Sinaasappel’.  Als de Sinaasappel landt, net buiten Boerderadeel, 

komen er al heel wat mensen opaf. Natuurlijk stapt de koning wel uit, 

want hij wil zijn oefenrondje kompleet afmaken. 
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