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Deel 4: De regengrotten 
De vriendjes buigen zich over de kaart. “Was Joep de trol er maar,” zucht JK. 

“Die weet daar precies de weg.” “Maar ik ben er ook,” horen ze Joep zeggen. 

De vriendjes zien hem echter niet. “Waar ben je dan, Joep? Of ben jij net als 

Elfeline onzichtbaar geworden?” vraagt Sofie. “Ja, dat klopt, maar ik kan jullie 

nog steeds helpen. Kom, dan gaan me, volg mij,” antwoordt Joep. 

De vriendjes zijn even stil en moeten dan hard lachen. “Hoe kunnen we jou nu 

volgen als we je niet zien?” En dan horen ze Joep meelachen. “Oh ja, wacht, ik 

zal fluiten, dan kunnen jullie het geluid volgen,” zegt hij. Dat vinden de 

vriendjes een goed idee. En met een fluitende Joep voorop gaat de hele groep 

weer het bos in. JK heeft de schatkaart in zijn handen en samen zoeken ze naar 

de aanwijzingen die de kaart aangeeft. 

Het kronkelpad waar ze overheen lopen is donker, hobbelig en vol met 

obstakels. “Wat is dit een rot pad, zeg,” zegt Otto, “ik kan hier nauwelijks lopen. 

Al die takken en wortels. Ik ben hier veel te groot voor.” “Het heet ook niet voor 

niets het kronkelpad, Otto.” zegt Isaak, “Dan weet je toch dat het lastig is?” 

Otto kijkt verbaasd naar Isaak. Dat was ook niet echt vriendelijk! Maar dan 

struikelt hij weer over een boomwortel en vergeet hij het weer. Na een tijdje 

zien ze de eerste aanwijzing. “We zitten goed,” zegt Isaak. “Kom, we moeten 

dus doorgaan. We kunnen vast wel iets sneller.” 

De vriendjes gaan sneller lopen. Joep loopt voorop, daarachter Isaak en dan JK 

en de rest. Otto loopt achteraan en raakt steeds verder achterop. “Dit pad is 

niets voor een olifant,” kreunt hij, “kunnen jullie even wachten?” “Wil jij 

wachten tot alle magie weg is, Otto?” vraagt Isaak. “Wil je onze vriendjes in de 

steek laten?” Otto schudt zijn hoofd. Nee, natuurlijk wil hij dat niet!  

Vrij snel vinden ze ook de tweede aanwijzing en dan ook de derde. Otto is al 

bijna niet meer in zicht, en ook al zeggen de vriendjes tegen Isaak en Joep dat 

ze langzamer moeten lopen, ze luisteren niet. En dus lopen ze stil achter hen 
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aan. Dan komen ze bij de regengrotten. Er hangt een dikke mist, het is er koud 

en nat. Via een kleine smalle kloof komen ze bij de ingang van de grotten. 

“Hier is het”, zegt Joep, “hier moeten jullie de schat kunnen vinden.” De 

vriendjes kijken elkaar aan. “Waar is Otto?” vraagt JK. Niemand weet het. “We 

moeten terug, misschien is hij verdwaald,” zegt Lisa. “Daar hebben we geen 

tijd voor,” zegt Isaak. “Laten we naar binnen gaan.” 

“Ik blijf wel hier,” zegt JK, “die ingang is veel te smal voor mij en dan kan ik ook 

wachten op Otto.” De andere vriendjes gaan naar binnen. Het is erg donker. Ze 

zien geen hand voor ogen. Ze proberen elkaars handen vast te houden, maar 

doordat het glibberig is valt de één na de ander. “Wacht op mij!” “Waar zijn 

jullie?” “Ik ben hier.” Ze roepen naar elkaar, maar ze kunnen elkaar niet meer 

zien. En dan raken ze in paniek. Ze voelen iets langs hun benen gaan. “Wat is 

dat? Wie is dat?” roepen ze. 

JK hoort het. Hij wil zijn vriendjes helpen, maar weet niet hoe. Hij probeert 

vuur te spuwen zodat het licht ervan door de ingang van de grot kan schijnen. 

Maar door de regen en mist dooft het vuur direct. Dan duwt hij tegen de wand 

van de grot. Misschien dat hij hem groter kan maken. Maar ook dat lukt niet. 

Was Otto maar hier, denkt hij. Samen lukt het ons wel. En zo snel als hij kan 

rent hij terug over het kronkelpad, op zoek naar Otto. “Otto, Otto!” roept hij.  

Dan hoort hij opeens: “Hier ben ik”. Het is Otto. Hij zit vast tussen de 

kronkeltakken. JK haalt de takken weg en zegt: “Onze vrienden hebben ons 

nodig. Ze zitten vast in de regengrotten.” Otto twijfelt, zijn vriendjes wilden net 

ook niet op hem wachten. Maar dan gaat hij toch met JK mee. Als zijn vriendjes 

in nood zijn, dan is hij er voor hen. Samen rennen ze zo hard als ze kunnen 

terug. Buiten adem komen ze bij de regengrotten aan. Ze horen hun vriendjes 

in paniek schreeuwen. Otto en JK gaan samen zij aan zij staan en duwen uit alle 

macht tegen de wand van de grot.  

“Het lukt niet. Er komt geen beweging in,” zegt JK. “Als je iets echt wilt, dan 

lukt het altijd,” zegt Otto.  
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“Mijn vader zegt altijd dat een echte olifant bergen kan verzetten. Niet omdat 

hij zo sterk is, maar omdat hij het kan als hij het maar echt wil. Hij noemt dat 

wilskracht. En die kracht is groter dan welke kracht dan ook.” 

JK kijkt Otto aan. “Doe mij maar na. Adem diep in en duw dan zo hard als je 

kan.” JK en Otto nemen een diepe hap lucht en dan duwen ze en duwen ze, zo 

hard als ze kunnen. En dan wordt langzaam de opening van de grot groter en 

groter. Het kleine beetje licht van buiten schijnt naar binnen en de vriendjes 

kunnen weer wat zien en rennen naar buiten. Ze springen in de armen van JK 

en Otto.  

“Het spijt me Otto, dat ik niet wilde wachten, je hebt ons gered,” zegt Isaak met 

tranen in zijn ogen. “Daar zijn vrienden toch voor,” zegt Otto en op dat moment 

gaan plotseling alle wolken weg voor de zon, de mist trekt weg en zonnestralen 

verlichten de opening van de grot. Het licht weerkaatst tegen de kristalwand 

en de hele grot wordt verlicht. De grot ziet er prachtig uit en de vriendjes 

kunnen nu toch nog naar binnen.  

Blij lopen ze de grot weer in. Er is niets of niemand te zien. Ze hebben nog 

steeds geen idee wat er in die grot was. Het waren geen piraten of boeven, 

maar wat dan wel? Misschien waren het trollen die de schat wilden stelen. De 

vriendjes voelen een rilling over hun rug gaan. Gelukkig heeft het licht ze 

verdreven. Dan vinden ze midden in de grot de schat. Ze weten direct wat het 

felle licht en de grote kracht is uit het rijmpje. En dankzij Otto weten ze dat ze 

deze kracht ook zelf hebben en dat ze bergen kunnen verzetten. 

Ze vinden ook de vierde aanwijzing voor de volgende kleur van de regenboog: 

 

Geen weg is te lang, geen berg te hoog 

Dankzij deze kleur van de regenboog 
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Want zonder deze kleur in je leven 

Zal niets je vreugde geven 

Dus kijk voorbij de grote muren 

Anders kom je voor hetere vuren 

En twijfel niet, want op het juiste moment 

Weet jij dat je er bijna bent 

 

Met de schatkist in de hand lopen de vriendjes terug. De zonnestralen 

verlichten hun pad. Dat geeft hen energie. Ze lopen vrolijk hand in hand en 

beseffen nu dat het niet altijd gaat om je zin doordrijven, maar ook om wat 

mogelijk is en wat goed voelt voor iedereen. En dat voelt pas als echt geluk. 

De vriendjes komen al huppelend aan op de groene weide. Dan beseffen ze pas 

weer wat er aan de hand is. De weide is nog steeds helemaal leeg en kleurloos. 

De bloemen en planten zijn er nog wel, maar ze lijken iets te missen. “De 

bloemen stralen niet meer,” zegt Sofie. De vriendjes knikken. Ja, dat is het. 

Doordat de magie is verdwenen, stralen ook de bloemen en planten niet meer.  

Ze kijken naar de plek waar de regenboog hoort te staan en zien dat de kleuren 

rood en oranje nu beide ook minder fel zijn. Ze roepen Elfeline, maar ze lijkt 

niet te reageren. “Misschien is ze nu echt verdwenen,” zegt Lisa bedroefd. De 

vriendjes laten hun hoofden hangen. Ze staren verdrietig naar de grond. 

“Kom op vrienden, we moeten nu niet opgeven,” zegt Japie dan. “Ook al is 

Elfeline er nu niet meer, wij kunnen zelf de magische wereld redden. Dat lukt 

ons echt wel.” De vriendjes kijken naar Japie. “Je hebt gelijk,” zegt JK. “Laten 

we de schat tegen de regenboog aanhouden, net als Elfeline deed, en dan 

kijken waar we de volgende kleur kunnen vinden.”  
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“Maar we hebben alleen de aanwijzing, geen schatkaart. Zonder magie zal die 

aanwijzing nooit veranderen in een schatkaart,” zegt Isaak.  

De vriendjes denken even na. Zou het echt zo zijn dat door magie het rijmpje 

elke keer veranderde in de schatkaart, of was het misschien wel een magische 

toverschatkist? “Laten we gewoon hetzelfde doen als de vorige keer, dan komt 

het vast goed,” zegt JK. De vriendjes hopen het en lopen achter JK aan. Het valt 

ze op dat hij niet verder verdwenen is. Hij lijkt zelfs wel weer groener te 

worden. 

Als ze bij de regenboog zijn, houdt JK de schat er tegenaan. Vonken en licht 

schieten door de lucht en dan kleurt de volgende baan van de regenboog geel. 

Direct wordt ook het rood en oranje weer feller. De vriendjes schenken er niet 

te lang aandacht aan, snel lopen ze terug naar de schatkist waar ze het rijmpje 

in hadden laten liggen.  

Vol verwachting openen ze de kist en jawel, ook dit keer zit er een schatkaart 

in. Isaak pakt de schatkaart uit de schatkist en samen kijken ze naar de nieuwe 

route. Ze zien direct waar deze kleur verborgen is. “Het reuzedoolhof! Dat is bij 

het reuzedoolhof,” roepen ze dwars door elkaar. “Laten we snel gaan, want dat 

is nog een behoorlijk eind hiervandaan,” zegt JK. “Iedereen die op de rug van 

Otto kan gaan zitten, stap er snel op en misschien kan ik ook enkelen van jullie 

meenemen. Dan zijn we het snelst.” 

~ 


