
Vrienden voor 
het leven

Vrienden heb je heel je leven,
het zijn de mensen die om je ge-

ven.
het zijn de mensen met wie je 

speelt,
en met wie je soms je koekje deelt.
al zul je ze bezeren 
ze zullen je altijd waarderen
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Schrijf zelf ook 
een verslag, 
gedicht, mop...

Den Heuvelaar is er voor 
en door de kinderen van 
onze school. Aarzel dus niet 
om ook een verslag, gedicht, 
mop, raadsel,... in te sturen 
of te bezorgen aan je juf/
meester en wie weet, staat 
het wel in de volgende editie 
van onze schoolkrant.

Ik zat weer eens te denken. Te 
denken aan mensen, die landen 
hebben ontdekt. Ik wilde ook bij 
die mensen horen. Ik wilde ont-
dekkingsreiziger worden! 

Trouwens, ik ben Yorne en zo-
als ik al zei, wilde ik later ontdek-
kingsreiziger worden. Jaren later 
bleef de droom hetzelfde, maar ik 
had er het geld niet voor. Ik was 
eens naar de winkel gegaan om 
eens een lottoticket te kopen. Je 
weet maar nooit! Dus ik ging weer 
naar huis, zette de tv aan met het 
ticket in mijn hand. 3, zei de man 
op tv. 54, zei hij. Dat zijn er al twee. 
32, zei de man. Ook de volgende 
twee cijfers had ik juist. Vervol-
gens het laatste nummer, zei hij. 
Ik hield het ticket trillend in mijn 
hand tot ik hoorde…1. JAAAAAA, 
ik barstte in tranen uit. Ik had ge-
wonnen! 

AAN BOORD
Ik ging een schip, een grote 

voorraad eten en een grote we-
reldkaart kopen. De boot lag in 
de noordelijke haven en ik ging 
er meteen naartoe. Ik ging aan 
boord en maakte meteen alles ge-
reed voor de reis. Ik ging op zee 
en ik dacht al dat ik iets vergeten 
was. Maar wat? Ik wist het weer: 
schone kleren en ondergoed. 

Ik draaide mijn schip en ik be-
dacht me iets. Ik kan helemaal 
geen boot besturen! Ik probeerde 
te draaien, maar ik wist niet hoe! 
Ik knalde zo tegen de rotsen aan! 
Het schip viel naar voor en ik werd 
gekatapulteerd. Mijn droom was 
letterlijk in het water gevallen! 

Ik wou wat droge kleren pak-
ken uit mijn koffer, maar die was 
ik vergeten. Ik ging nat en jam-
merend naar huis. Ik kon het nog 
steeds niet geloven. Mijn boot GE-
ZONKEN.

3 MILJOEN EURO
 Maar ik had niet door dat ik nog 

3.000.000 euro had. Ik had een 
nieuwe boot gekocht en deze keer 
was ik niet zo dom om een houten 
boot te kopen. Deze keer was hij 
van staal. Ik maakte me opnieuw 
klaar voor de reis. 

Toen hoorde ik opeens een af-
grijselijk geschreeuw. De Rood-
broekridders komen er aan, de 
Roodbroekridders komen er aan. 
Wat?? De Roodbroekridders? Dat 
zijn onze grootste vijanden! Ieder-
een gilde en liep alle kanten uit.

Toen vroeg iemand uit wan-
hoop of hij op mijn schip mocht. 
Ik hoorde de strijdkreten van de 
Roodbroekridders steeds har-
der. Ik zei maar dat hij aan boord 
mocht. Maar toen kwamen al-
lemaal mensen op me af en ze 
smeekten of ze aan boord moch-
ten. De Roodbroekridders kwa-
men nog dichter! Ik zei tegen ie-

dereen dat ze aan boord mochten. De 
laatste die aan boord ging, moest het 
touw nog los maken. Hij probeerde 
en probeerde tot het los kwam. Het 
touw sloeg hard terug en hij viel zo 
in het water. Hij riep nog om hulp. 
Maar we konden niks meer doen. 
Daar kwamen de Roodbroekridders. 
Ze pakten de man uit het water en ze 
namen hem mee voor ondervraging. 
Wij waren gelukkig ontsnapt.

ZEEZIEK
Na enkele dagen op zee voelde 

ik me al zeeziek. Mensen werden 
ziek, en langzaam maar zeker ging 
de voorraad ook op. We moesten snel 
een oplossing bedenken! De meeste 
mensen wilden gewoon van boord, 
maar dat kon natuurlijk niet. Sommi-
gen dachten dat we op den duur wel 
een eiland zouden tegenkomen. En 
die gedachten waren juist! We wa-
ren een eiland tegengekomen! We 
sloegen een voorraad in bij het lokale 
winkeltje en we voeren weer verder. 
We zaten al bijna twee maanden op 
zee! En terugkeren naar Avaland 
konden we niet. (Avaland is ons 
thuisland, wat de Roodbroekrid-
ders hebben ingenomen). 

Maar weer terzake, we konden dus 
niks anders doen dan op zee blijven. 
Sommige mensen begonnen al het 
ergste te denken dat we een zee-
mansgraf zouden krijgen of dat we 
zouden worden opgepeuzeld door 
haaien. Na een maand wachten ge-
beurde iets wat voor ons een wonder 
leek, een EILAND!! 

We hadden eindelijk een eiland 
gevonden en we konden eindelijk 

een voorraad inslaan. 
We waren aan land ge-
gaan en het was zo stil, 
dat we het zelfs niet ver-
trouwden. Ik verkende de 
grond nauwkeurig of dat 
ik geen sporen van men-
sen of zo iets vond. “Hele-
maal veilig”, zei ik tegen 
de groep, die ondertus-
sen met een vierde was 
verminderd. We konden 
hier nog wel een poosje 
blijven, dacht ik. Er was 
zeker geen tekort aan 
eten en drinken en we 
konden perfect een paar 
hutjes bouwen. 

Mijn besluit stond vast: 
we bleven op het eiland 
tot iemand ons vond! 
Dus ik zei tegen de groep 
dat ik had besloten om te 
blijven en iedereen vond 
het goed. Ik maakte wat 
groepen. Dus: groep 1 
gaat een paar kleine wa-
pens maken zoals pijl en 
boog of speren. Groep 2 
gaat op zoek naar een wa-
terbron. En groep 3, jullie 
maken met mij de hutjes.

 Ik koos een paar 
groepsleiders en na een klein uur-
tje kwam de leider van groep 1 naar 
mij en zei: “We zijn klaar.”

Ik ging naar de groep toe om de 
wapens te beoordelen. Ziet er niet 
slecht uit jongens! Ze hadden drie 
bogen gemaakt met wat pijlen en on-
geveer vier speren, dus heel goed! 

Na nog een uurtje had groep 3 al 
vijf hutten gebouwd, dus genoeg 
voor iedereen. De nacht was aange-
broken en nu moesten we het nog 
doen met de kleine voorraad van in 
het schip. 

ONTDEKKING
De volgende dag ging groep 1 wa-

ter halen en de 2 andere jagen. Die 
avond hadden we toch wat meer om 
te eten. Ik was die dag nog wat aan 
het experimenteren. Ik had ontdekt 
dat als je steen en hout smelt en bij 
elkaar doet dat je dan een soort me-
taal krijgt! Dit moesten de anderen 
weten! Ik vertelde wat ik had ontdekt 
en iedereen vond het geweldig, maar 
wat moesten we ermee?

Ik dacht meteen aan mijn thuis-
land, dat moest nodig verlost worden 
van die barbaren! We moesten een 
sterker soort metaal maken. Ik dacht 
meteen aan een sterkere stof, maar 
wat? Ondertussen was het al nacht, 
maar ik bleef maar denken wat we nu 
moesten gebruiken voor het slappe 
staal sterker te maken.

 De volgende dag wist ik einde-
lijk een materiaal, houtskool! Ik zei 
tegen elke groep dat ze houtskool 
moesten gaan zoeken en één groep 
had een klein beetje gevonden. Ik 
testte meteen of dat zou werken. 

“Het werkt!”, riep ik in het rond. 
Het WERKT!! 

Nu konden we wapens maken 
om Avaland terug te winnen! Maar, 
we hadden niet genoeg houtskool. 
Ik zei tegen groep 1 dat ze al een 
paar wapens moesten maken met 
het metaal wat we hadden. En on-
dertussen gingen groepen 2 en 3 
met mij mee naar de vulkaan. We 
waren ongeveer een uurtje onder-
weg tot we bij de top waren. Man, 
wat was het daar heet! 

BUSKRUIT EN KANONNEN
Maar hier is de perfecte plek 

om onze wapens te maken, er was 
veel houtskool en heel veel hitte! 
Dus groep 2 moest groep 1 naar 
hier brengen. Ondertussen maak-
te groep 3 en ik nog wat wapens, 
harpoenen en een paar messen. 
We gingen ook wat buskruit maken 
voor kanonnen. Groep 1 en groep 
2 waren terug en ze hadden veel 
stukken los metaal bij. Ik zei ze dat 
dat toch nutteloos was, maar toen 
bedacht ik iets. We konden ook 
gewoon een extra schip maken. Ik 
wou eigenlijk ook nog duikpakken 
hebben, maar waar halen we al dat 
materiaal vandaan? Dus ik liet het 
maar op schepen, speren, harpoe-
nen, kanonnen en een paar bogen 
met wat pijlen. 

We waren ondertussen al maan-
den verder en het extra schip was 
klaar! We laadden al de wapens op 
het schip, ook de kanonnen en de 
speren. We hadden zelfs een paar 
zwaarden en sloepen gemaakt. 
Dus de strijd kon beginnen. 

Ons plan was eerst met een sloep 
aan land te gaan en dan de overige 
Avalanders te zoeken en te zeggen 
dat ze de volgende dag aan de wes-
telijke haven moesten komen. We 
maakten de volgende dag wat wa-
pens klaar voor alle Avalanders. We 
gingen stiekem aan wal en we ga-
ven snel alle wapens aan alle men-
sen. We hadden afgesproken dat 
als we een vuurpijl hadden afge-
schoten, dat ze een verrassingsaan-
val van achteren gingen maken. 
Dan sluiten we de Roodbroekrid-
ders in! We maakten iedereen klaar 
voor de aanval. 

Dan was het zover, de aanval 
werd ingezet. Ik wist dat er veel 
Avalanders zouden sterven, maar 
daar dacht niemand op dit mo-
ment aan. We dachten maar aan 
één ding: De Roodbroekridders 
verslaan! 

Met onze groep gingen we terug 
naar onze schepen en daar gingen 
we dan. We gingen zo snel moge-
lijk vooruit. Onze boogschutters 
stonden klaar, bogen gespannen, 
pijlen binnen handbereik. We wa-
ren zo’n 200 meter van de kust ver-
wijderd en er kwamen al een paar 
Roodbroekridders kijken. Ze wis-
ten van niks.

“Vuur!”, riep ik. Een regen van 
pijlen viel op de gebouwen en de 
ridders. Iedereen op het land was 
in paniek. De Roodbroekridders 
hadden door dat ze werden aan-
gevallen en ze riepen iedereen naar 
buiten. Daar kwamen de volgende 
pijlen alweer. De ridders hadden 
geen bogen of pijlen, dus ze konden 
niks tegen onze pijlen doen. 

Maar ze hadden wel grote 
schilden en ze hielden ze bo-
ven hun hoofd en brulden: 
“KATAPULTEN!”,wij begonnen 
de vuurpijl al te laden. De ridders 
waren nu compleet naar ons ge-
richt. En daar ging hij, de grote 
rode vuurpijl. De andere Avalan-
ders kwamen tevoorschijn. De rid-
ders waren compleet machteloos!

Op de schepen gingen er een he-
leboel mensen aan land om ze eens 
hard toe te takelen! De Roodbroek-
ridders boden nog veel weerstand, 
maar wij hadden de overhand. De 
pijlen bleven maar komen, maar 
we waren door onze voorraad 
heen! We hadden gelukkig nog 
wat wapens voorzien voor de boog-
schutters. 

BEVEL
Er kwam een van de kanonniers 

op mij af en hij zei kalm:”Heeft u 
er al bij stil gestaan dat we op onze 
eigen gebouwen schieten?”

Oh nee, totaal vergeten! Ik riep: 
“Staak het vuren, staak het vuren!”. 
De kanonniers stopten meteen met 
vuren. Op land hadden ze niets 
gemerkt van mijn bevel en deden 
gewoon verder met waar ze mee 
bezig waren. Ze deden door tot de 
laatste Roodbroekridder was ver-
slagen! 

Maar toen gebeurde iets wat 
niemand had verwacht. De Rood-
broekridders kwamen met lucht-
schepen boven heel Avaland. Daar 
kwamen de bommen. “Vlucht!” 
riep ik tegen iedereen. Alle Avalan-
ders waren compleet in paniek. Ik 
riep tegen iedereen dat ze een boog 
en pijlen uit het ruim moesten pak-
ken. Alle mensen volgden het bevel 
keurig op. 

“Schiet!”, riep ik tegen alle Ava-
landers. Honderden pijlen vlo-
gen dwars door de luchtschepen 
heen. Maar toen stortten ze neer 
op heel Avaland! En er zaten nog  
bommen in de luchtschepen! Ik 
ging naar het stuur van het schip 
en voer zo snel mogelijk weg van 
Avaland. Drie kwart van heel Ava-
land was verwoest. Ik evacueerde 
alle mensen en bracht ze naar het 
eiland, waar wij een paar maanden 
hadden door gebracht. 

Iedereen vond mij de held van 
Avaland, dus in de plaats van Ava-
land noemden ze ons land voor-
taan Yorneland .

HET EINDE


