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Deel 5: Het reuzedoolhof 
De vriendjes zijn net klaar om te vertrekken als Jay het jongetje met het grote 

hart de weide op loopt. “Wat is hier aan de hand?” vraagt hij. De vriendjes 

leggen uit wat er is gebeurd en dat ze nu op weg zijn naar het reuze doolhof. 

“Ik ga mee,” zegt Jay direct. En samen gaan ze op pad. Het is een lange tocht 

en ze moeten goed zoeken naar de verschillende aanwijzingen. De smaragdjes 

lijken dit keer onmogelijke plaatsen aan te geven. De eerste keer moet JK heel 

hoog vliegen om erbij te kunnen en de tweede aanwijzing vinden ze doordat 

ze toevallig Mini de muis tegenkomen en zij door heel diep in de grond te 

graven de aanwijzing vindt. 

De derde aanwijzing hebben ze nog niet gevonden, maar ze zijn al aan de rand 

van het reuzedoolhof gekomen. Brrr. Er loopt een rilling over hun rug. Ze 

houden allemaal van doolhoven, en ze wisten wel dat deze heel groot en hoog 

was, maar nu ze ervoor staan beseffen ze pas goed dat het echt een reuzegroot 

doolhof is. Ze halen diep adem en lopen het doolhof binnen. JK loopt voorop, 

maar ook hij kan er niet overheen kijken en het is er te smal om zijn vleugels 

uit de slaan. Otto kan er ook maar net doorheen lopen. Schuifelend lopen ze 

door.  

Zoveel keer als dat ze de juiste weg kiezen, kiezen ze ook het verkeerde pad. Ze 

raken er een beetje door ontmoedigd. Vooral Jay wordt er verdrietig van. 

“Zullen we opsplitsen?” zegt Isaak. “Dit duurt zo veel te lang.  

Misschien kan JK er weer uit gaan en er overheen vliegen en ons de weg wijzen 

van bovenaf?” De vriendjes kijken bedenkelijk. “Wat als we elkaar dan 

kwijtraken?” zegt Lisa. “Maar misschien is het onze enige kans,” zegt Otto. “Ik 

denk dat JK erboven moet gaan vliegen zodat we hem kunnen volgen.”  

De vriendjes stemmen er aarzelend mee in. Jay durft er niets van te zeggen, 

maar hij is heel bang dat het helemaal geen goed idee is. Hij heeft het gevoel 

dat ze dan nog meer problemen krijgen, maar hij weet niet echt waarom.  
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Hij is bang dat de anderen hem gaan uitlachen, dus zegt hij maar niets. 

JK vertrekt richting de uitgang en al snel zien of horen ze hem niet meer. Ze 

besluiten op dezelfde plek te blijven waar ze zijn, zodat JK ze zo makkelijk kan 

terugvinden. Maar de tijd verstrijkt en ze zien JK niet. “Zullen we maar 

doorlopen en verder zoeken?” zegt Isaak. Japie knikt: “Dat vind ik een goed 

idee. Dit duurt veel te lang. Misschien is JK wel verdwaald. Of misschien kan hij 

ons niet eens zien van bovenaf. Die muren zijn ook zo hoog.” De andere 

vriendjes kijken zorgelijk. “Wat als we allemaal verdwalen, hoe komen we hier 

dan ooit uit?” zegt Prani. Zelfs hij wordt een beetje bang. 

Maar dan neemt Sofie de leiding en zegt: “Elk doolhof heeft een uitgang en wij 

gaan die vinden. Maar eerst gaan we de schat met de volgende kleur zoeken. 

Dat is wat we willen toch?!” “Ja!” roepen de vriendjes tegelijk. En dan volgen 

ze Sofie, die met de schatkaart in de hand voorop door het doolhof loopt.  

Na een tijdje horen ze opeens JK roepen. Ze turen omhoog langs de muren en 

dan zien ze hem. Hij heeft de derde aanwijzing in zijn hand en roept van alles, 

maar ze kunnen hem niet goed verstaan. Dan zien ze een tweede draak. Hij ziet 

er groot en eng uit. JK wil de vriendjes wat vertellen, maar de draak probeert 

dat te verstoren.  

Ze gebaren en roepen naar elkaar en dan begrijpen ze dat de schat aan de 

andere kant van de muur waar ze voor staan ligt. En zodra JK ziet dat ze hem 

begrijpen leidt hij de draak weg van hen. De vriendjes zijn weer veilig.  

Ze kijken of ze er omheen kunnen lopen, maar geen enkele weg leidt om de 

muur heen. Ze komen er alleen maar verder vanaf. “We moeten er overheen,” 

zegt Lisa dan.  

De vriendjes kijken haar verbaasd aan. “Er overheen? Ben je gek geworden? 

Dat lukt nooit! Ik kan niet eens klimmen,” schreeuwen ze dwars door elkaar. 

“Stop, stop,” zegt Sofie. “Er is geen andere manier. We moeten wel, maar 
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samen lukt het ons vast. We moeten gewoon op onszelf en op elkaar 

vertrouwen.”  

Het is even stil. Niemand zegt wat. Maar dan loopt Otto naar de muur en zegt: 

“Ik kan er nooit overheen klimmen. Maar jullie kunnen wel via mijn rug.” Eén 

voor één klimmen ze op de rug van Otto en gaan ze op elkaars schouders en 

ruggen staan. Japie slingert ze er overheen. Dan is Jay aan de beurt, maar hij 

durft niet. 

Jay staat aarzelend op de rug van Otto. Hij is doodsbang. Japie staat naast hem. 

“Wat is er, Jay?” vraagt hij. “Ik wil wel, maar ik durf niet,” zegt hij. Japie denkt 

even na en dan zegt hij: “Iedereen is wel eens bang, en weet je: toen ik leerde 

slingeren van boom tot boom ben ik zo vaak gevallen, dat ik ook niet meer 

durfde. Ik wist zeker dat ik het nooit zou leren. Maar ik wilde het wel echt heel 

graag.  

Mijn moeder zei me toen dat als ik echt iets wil, met hart en ziel, ik er dan 

gewoon voor moet gaan en dat ik vertrouwen moest hebben. En dat alle 

uitdagingen spannend zijn en vreemd, en dat ik bang mag zijn, maar dat ik me 

daardoor niet moet laten stoppen om te doen wat ik echt heel graag wil. Dus 

ik deed het toch en kijk nu eens hoe goed ik kan slingeren.” 

Jay kijkt Japie aan. Hij weet dat hij gelijk heef en hij wil heel graag zijn vriendjes 

helpen. Dus haalt hij heel diep adem, pakt Japie vast en dan slingert Japie hem 

met een enorme boog over de muur heen. Jay vliegt door de lucht en ziet aan 

de andere kant zijn vriendjes al wachten.  

Een brede glimlach verschijnt op zijn gezicht. Hij voelt zich heel gelukkig en blij 

dat hij zulke goede vriendjes heeft. 

Als hij de grond raakt, valt hij op iets hards. “Au!” roept hij en kijkt naar de 

grond. Daar ligt een hoefijzer. “Dat is nog eens geluk hebben,” roept hij uit. En 

dan moeten ze allemaal lachen. Ze hebben nog veel meer geluk, want ze 

hebben de schat gevonden.  
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Die lag inderdaad achter de muur, midden in een open veld met allemaal 

klavers. Daarin bevindt zich ook de aanwijzing voor de volgende schat: 

 

In de stilte in de nacht 

Zweeft zij stilletjes en zacht 

Voor wie haar kan zien en horen 

Zingt zij in volle gloren 

Voor wie haar nog vinden moet 

Toont zij haar ware gloed 

Want deze kleur van ijs 

Brengt het ware paradijs 

 

Met de schatkist op de rug van Otto lopen de vriendjes terug. Ze lachen en 

spelen en zijn heel erg blij dat ze uit het reuzedoolhof zijn gekomen. Ze weten 

nu hoe mooi hun leven is en dat ze alles kunnen, als ze het maar samen doen. 

Moe, maar voldaan komen de vriendjes bij de groene weide aan. Onderweg 

zijn ze Karel de wasbeer, Kay de adelaar en Bin het beertje tegengekomen. Ze 

vertellen hen alles en alle drie willen ze maar wat graag helpen. De groep 

vrienden wordt steeds groter en groter. Dit keer zien ze tot hun vreugde dat de 

groene weide hetzelfde is gebleven. De kleuren rood, oranje en geel zijn ook 

niet minder fel geworden. “Misschien hebben we het verdwijnen van de magie 

kunnen stoppen,” zegt Japie.  

Snel lopen ze naar de regenboog. JK houdt de schat er weer tegenaan en de 

fonkelingen verlichten de lucht. Dan kleurt de volgende baan van de regenboog 
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groen en de kleuren rood, oranje en geel worden nog feller. “Nog maar drie te 

gaan!” roepen ze blij en rennen terug naar de schatkist. 

Als ze daar aankomen, is de aanwijzing weer veranderd in een schatkaart. De 

kleine smaragdjes wijzen samen met de pijlen de weg en de grote smaragd en 

een groot kruis duiden de plaats van de schat aan. Ze bekijken de kaart, maar 

hebben geen idee waar ze heen moeten. 

 Dan horen ze een zachte stem zeggen: “Ik ben zo blij dat jullie door hebben 

gezet, we zijn er bijna.” Ze kijken op van de kaart: “Elfeline, Elfeline,” roepen 

ze, “je bent er weer.” Elfeline lacht. “Ja, jullie horen me weer, maar ik ben nog 

niet zichtbaar. De brug naar de wereld van de magische wezens is nog niet sterk 

genoeg. Dus haast jullie! De schat die jullie zoeken, ligt in de gekleurde 

woestijn. De weg ernaar toe gaat via de hoge bergen, dus wees voorzichtig. ”  

~ 

 


