
 

 
 
1 De bron van liefde  is het basisverhaal van de GRATIS Regenboogschattenjacht 3.0 van 
InnerTreasure© 

  



 

 
 
2 De bron van liefde  is het basisverhaal van de GRATIS Regenboogschattenjacht 3.0 van 
InnerTreasure© 

Inleiding 
De Regenboogschattenjacht 3.0 neemt je mee op de Magische Ontdekkingsreis naar een 

zomer vol liefde. 

De gratis Regenboogschattenjacht is voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en hun ouders. Maar 

speciaal voor de jonge kindjes is deze aangepaste versie van het basisverhaal. 

Als op een zomerse vakantiedag een machtige tovenaar de regenboog en al haar kleuren laat 

verdwijnen in een zwart donker kolkend gat, verdwijnt de magie in JK’s Magische Wereld. De 

kleuren van het bos en de kinderen verdwijnen en alles wordt grauw en grijs. Daarnaast 

worden de magische wezens onzichtbaar. 

Gelukkig weet de wijze oude uil raad en moeten JK de draak en zijn vriendjes op zoek naar 

zeven stenen in de kleuren van de regenboog om daarmee in het zwarte gat de bron van de 

kleuren te herstellen. Maar dat lijkt makkelijker gezegd, dan gedaan. 

De verhalen en schattenjachten laten kinderen lezen, buitenspelen, ontdekken, hun eigen-

wijsheid vormen en vooral samen met jou genieten. Aan het einde heb je een schatkist vol 

mooie herinneringen en de basis voor een leven vol liefde. 

Ga er lekker voor zitten, maak het jezelf comfortabel en laat je verder meenemen op deze 

bijzondere reis. 

Liefs, 
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De bron waar alles begint en naartoe gaat 
JK de draak en zijn vriendjes zijn aan het spelen in het bos bij het meer bij de oude 

wilgenboom. Zoals altijd zijn ze met een hele grote groep. En zeker nu het zomervakantie is, 

lijkt het wel alsof het dorp is leeggelopen. En ook de magische wezens zijn aanwezig. Ze spelen, 

lachen, zingen en maken heel, heel veel herrie. De oude wijze uil zit hoog in de top van de 

oude wilgenboom en kijkt geamuseerd naar de krioelende menigte onder hem. Hij kan zich 

nog goed de dag herinneren dat hij hier voor het eerst in het bos kwam. Het bos was donker 

en zwart, had weinig kleur en er leek geen leven in te zitten. Toch bleef hij, want ergens wist 

hij dat dit een magisch bos was. 

En dat klopte. Want alles veranderde de dag dat hij JK de draak ontmoette. Vanaf dat moment 

beleefden ze de meest magische avonturen. En ook deze zomer beloofd weer een bijzonder 

avontuur te worden. Dat weet de uil zeker. En op dat moment springt JK met een flink 

bommetje middenin het meer. Zijn vriendjes die in het meer zitten worden door de grote 

golven omhoog gegooid en zijn vriendjes aan de kant worden kletsnat door al het opspattende 

water. “JK!!” roepen ze lachend uit en dan wordt het een groot watergevecht.  

Het water spat alle kanten op. Het vormt een enorm watergordijn boven het water. De 

zonnestralen schijnen er vol op en daardoor ontstaat er een prachtige regenboog metershoog 

in de lucht. De vriendjes kijken er ademloos naar. “Wat mooi!” fluisteren ze zachtjes. “Ja heel 

mooi, ” horen ze opeens iemand heel luid en boos zeggen. Ze kijken om zich heen en zien een 

man met een zwarte cape en een hoge zwarte muts in de lucht zweven. Met een harde zware 

stem vervolgt hij: “Het is werkelijk schitterend en daarom is dit dan ook de laatste keer dat 

jullie dit zien.”   

De vriendjes staan als aan de grond genageld. Doordat ze niet meer spelen valt het water ook 

weer op de grond. Alleen de regenboog verdwijnt niet. Die blijft hoog boven het water hangen. 

Ze begrijpen er niets van. De man in het zwart houdt een toverstaf omhoog en zegt luid:  

“Dat waar ik geen macht over kan krijgen, 

Zal mijn zwarte magie bedreigen, 

En omdat het mijn kracht kan ondermijnen, 

Zal ik het in dit zwarte gat laten verdwijnen.” 

Hij zwaait met zijn toverstaf en dan ontstaat er opeens een donker zwart gat boven het meer. 

Het lijkt op een draaiende zwarte massa en zuigt de lucht erboven naar binnen. De regenboog 

wordt als een spiraal naar beneden getrokken richting het zwarte gat. Binnen enkele seconden 

zijn alle kleuren van de regenboog verdwenen in het zwarte gat. Maar ook de kleuren van het 

bos, de lucht en van de vriendjes worden langzaam vager en grauwer. Ook hun kleuren 

verdwijnen in het zwarte gat. De vriendjes kijken verschrikt toe.  

De man in het zwart lacht hardop: “Hahaha, de donkere tijden zijn aangebroken. Eindelijk is 

alle magie van mij. Nu ben ik de machtigste tovenaar van de hele wereld. Hahaha!” En dan net 

zo plotseling als hij is gekomen, verdwijnt hij weer. De vriendjes verbaasd achterlatend. 
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“Wat is er hier nu net gebeurd?” vraagt Mini de muis. Deze zwarte tovenaar heeft alle kleuren 

van de regenboog laten verdwijnen, zodat hij meer macht kan hebben. Maar ze begrijpen niet 

hoe en waarom. “Het maakt niet uit wat de reden is dat deze tovenaar dit heeft gedaan,” zegt 

JK dan, “Belangrijker is dat we de kleuren terug moeten krijgen.” “Maar hoe dan,” vraagt Japie 

de aap. “Misschien weet de wijze oude uil het,” antwoordt Sofie.  

De wijze oude uil zit al op de onderste tak van de oude wilgenboom. Snel lopen ze naar hem 

toe en gaan voor hem op de grond zitten. Als iedereen zit, schraapt de uil zijn keel, hij kucht 

en begint: “Lieve vriendjes, het is niet de eerste keer dat de kleuren van de regenboog zijn 

verdwenen. Wij zijn dus niet voor één gat te vangen. Ook niet als het een donker zwart gat is.” 

De vriendjes moeten lachen. Zelfs als alles er slecht uitziet, weet de uil met grapjes de lucht 

wat te klaren. “Maar dit is toch wel heel erg uil,” zegt Isaak.  

“Ja, dat klopt,” antwoordt de uil met een serieuze stem en vervolgt dan: “Wat deze tovenaar 

niet weet is dat ditzelfde zwarte gat waar hij al de kleuren in heeft laten verdwijnen ook de 

bron is waar de kleuren ontstaan.” De vriendjes kijken de uil aan. “Betekent dit dat wij nu het 

zwarte gat in moeten? Want dat is toch de bron waar de kleuren ontstaan?” vraagt JK.  

De uil knikt en zegt: “Precies JK, jullie moeten naar het hart van het zwarte gat en daar de 

magie herstellen. Dan kunnen de kleuren weer naar buiten stralen. Maar voor dat jullie het 

gat in gaan, moeten jullie eerst de zeven stenen in de kleuren van de regenboog vinden. Die 

moeten jullie meenemen om onderin het zwarte gat de bron te herstellen. Jullie kunnen deze 

stenen in het bos vinden. Je moet ze zoeken in de volgorde van de regenboog. Ik zal jullie 

helpen ze te zoeken door het geven van opdrachten. Zodra je een kleur hebt gevonden doe 

hem dan in de schatkist onderin deze oude wilgenboom. Dan zal vanzelf de volgende 

aanwijzing verschijnen. Let ondertussen in het bos goed op, want de natuur heeft vele 

schatten die je misschien kunnen helpen met deze belangrijke opdracht. Als je hart een 

sprongetje maakt als je ze ziet, neem ze dan mee. Als jullie alle stenen hebben, verzamelen 

jullie je hier. Is dit duidelijk?” 

De vriendjes knikken. Ze moeten in het bos zeven stenen in de kleur van de regenboog zoeken, 

ondertussen kijken naar andere schatten en dan in het zwarte gat springen en de bron van de 

kleuren herstellen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn of wel?  

 

~ 
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De zoektocht naar de eerste kleur 
JK en zijn vriendjes zijn de volgende morgen al vroeg wakker. Vol verwachting gaan ze naar de oude 

wilgenboom om de eerste aanwijzing te krijgen voor de Regenboogschattenjacht. De uil zit al op ze 

te wachten en de schatkist staat voor hem op de grond. JK mag de kist openen en vindt de eerste 

aanwijzing. Ze begrijpen het rijmpje niet helemaal, maar begrijpen direct dat ze op zoek moeten naar 

de kleur rood. Dus gaan ze vol goede moed op pad. 

Ze zien allerlei rode schatten, van mooie knalrode bessen, dieprode wilde aardbeien tot kleine 

roodborstjes. Ondertussen maken ze allerlei woordgrapjes over de kleur rood en bedenken ze wat 

allemaal rood in hun leven is. “Zo rood als een kroot,” zegt Lisa. “Of als een kreeft,” zegt Anton 

grinnekend. “Wat zie jij rood,” zegt Mini de muis. Waarop Japie de aap lachend antwoordt: “Nee, jij 

ziet er uit als een tomaat.” Zo lopen ze lachend door het bos. Maar nergens vinden ze de rode steen. 

Ze lopen al uren en willen het eigenlijk opgeven, tot Isaak opeens iets ziet in de beek. “Kijk daar!” 

roept hij uit, “Wat schittert daar?” De vriendjes, die verspreid aan het zoeken zijn, rennen zo hard als 

ze kunnen naar hem toe. “Wat? Waar?” vragen ze. “Daar,” zegt Isaak en hij wijst naar het midden 

van de beek.  

En dan zien de anderen het ook. Er ligt iets in de beek en het glinstert in het zonlicht. “Zou dat de 

steen zijn die we zoeken?” vraagt Mini. “Er is maar één manier om daar achter te komen,” zegt JK, 

“Iemand moet het water in en naar de bodem zwemmen om het te pakken.” De vriendjes kijken 

elkaar aan. De beek stroomt wild en is behoorlijk diep. Eigenlijk durven ze er allemaal niet in. 

Niemand zegt wat. Zelfs Otto de Olifant doet stiekem een stapje achteruit en gaat achter een boom 

staan, zodat hij niet zo opvalt. 

“Durft niemand het water in?” vraagt Isaak dan om de stilte te doorbreken. Het blijft muisstil. Isaak 

ademt diep in en uit en zegt dan: “Goed dan doe ik het wel. We willen toch de regenboog en de 

magie herstellen?” De anderen knikken. “Dan moeten we dit doen. We moeten die rode steen 

hebben, of niet?” vraagt Isaak dapper. “Ja,” klinkt het dan al wat luider. “Dus helpen jullie mij?” zegt 

Isaak nu vastberaden. “Ja!” roepen de vriendjes nu tegelijk. “Dan moeten we een plan hebben,” zegt 

Isaak. 

Als snel besluiten ze dat de grootste en sterkste dieren een paar omgevallen bomen over het water 

leggen en ze op hun plek houden. JK en Otto zorgen zo voor een stevige basis. Dan kan Isaak er 

overheen lopen en hoeft hij niet zoveel te zwemmen. Ze maken een touw vast om zijn middel en de 

anderen vriendjes houden die stevig vast. Dan zucht Isaak diep, raapt zijn moed bij elkaar en loopt 

stapje voor stapje over de boomstammen. Dan springt hij met een grote duik het water in.  

Een paar hele lange seconden zien ze Isaak niet meer. Het water in de beek is wild en de vriendjes 

hebben alle moeite om het touw vast te houden en de boomstammen gaan bijna van hun plek. Maar 

dan komt Isaak boven water met zijn hand omhoog. Hij hapt naar adem. Maar in zijn hand ligt de 

mooiste rode steen die ze ooit hebben gezien. De vriendjes juichen en zo snel als ze kunnen halen ze 

Isaak uit het water. “Wat was jij moedig Isaak,” zeggen ze en kloppen hem op zijn schouders.  

Isaak kijkt trots om zich heen. Hij heeft zichzelf vandaag overwonnen, maar alleen maar omdat zijn 

vriendjes zorgden dat hij zich veilig voelde. Daarom durfde hij dit risico wel te nemen. Hij zucht en 

kijkt nog eens naar de steen in zijn handen. Het was het echt waard. Wat glinstert die steen mooi! 
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“Kom,” zegt Isaak dan, “laten we hem snel naar de schatkist brengen, dan krijgen we de aanwijzing 

voor de volgende kleur.” Dat vindt iedereen een goed plan, dus gaan ze snel terug naar de oude 

wilgenboom. 

 

~ 
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De zoektocht naar de tweede kleur 
JK en zijn vriendjes voelen zich vrolijk na het vinden van de eerste steen. En wat voor één! Als al die 

stenen zo mooi zijn, dan begrijpen ze nu al dat deze stenen bij elkaar weer de magie kan herstellen. 

Opgewekt lopen ze naar de oude wilgenboom. Ze hebben gisteren de steen erin gelegd en hopelijk ligt 

er vandaag de opdracht om de volgende kleur te vinden. Luid kletsend komen ze bij de wilgenbom aan. 

“Mag ik hem openen, mag ik, mag ik?” vraagt Lisa ongeduldig en ze springt druk op en neer. De 

vriendjes lachen om haar enthousiasme en zeggen tegelijk: “Ja hoor!” 

Lisa opent de schatkist en daar ligt inderdaad de volgende aanwijzing, weer in de vorm van een rijmpje. 

Ze vinden die rijmpjes maar vreemd, het helpt ze eigenlijk ook helemaal niet met het zoeken van de 

stenen. Er staat nergens waar ze moeten zoeken, niet eens welke kant ze op moeten. Bij de vorige 

zoektocht deden ze ook maar wat. Alhoewel, ze hadden van begin af aan wel een idee waar ze de rode 

steen zouden kunnen vinden. Dus gingen ze maar die kant op.  

Lisa leest het rijmpje voor. Ze weten gelijk dat ze de kleur oranje zoeken. “Oranje boven,” zingt Japie 

de aap. “Appeltjes van oranje,” zingt Isaak. Ze moeten allemaal lachen en beginnen direct met het 

maken van nog meer vergelijkingen met de kleur oranje. Het gaat van “vuurtoren” tot “paprika’s” en 

van bloemen die ze zien tot feloranje gekleurde bessen. Zonder het te beseffen lopen ze al pratend 

het bos in.  

Als ze even gelopen hebben, zegt JK opeens: “Hé, waar gaan we eigenlijk heen?” De vriendjes stoppen 

en kijken elkaar aan. “Naar het strand,” zeggen ze eigenlijk allemaal tegelijk. “Als de zon ondergaat 

kleurt die zo mooi oranje, daar vinden we vast ook de oranje steen,” zegt Sophie. De anderen knikken. 

Vrolijk lopen ze verder en onderweg doen ze allerlei spelletjes zoals ‘volg de leider’ en ‘ik zie ik zie wat 

jij niet ziet’. Ze hebben de grootste lol. 

Vlak bij het strand zijn enorme duinen en dijken. Die moeten ze eerst over voor ze bij de zee komen. 

Het is een enorme klim en het zand is bloedheet. De pootjes van de dieren branden en de kinderen 

hebben moeite om rechtovereind te blijven staan. Ze zakken iedere keer weg in het rulle zand. Mini 

de muis is het snelst boven en daarna volgt JK die in plaats van te lopen omhoog is gevolgen. 

“Wat is het hier mooi!” roepen JK en Mini naar beneden naar hun vriendjes. Maar die hebben daar 

geen boodschap aan. Ze ploeteren en klauteren, maar komen geen stap verder omhoog. “Dit is geen 

doen,” zegt Anton. “Ik geef het op,” zegt Lisa, “zoeken jullie maar naar die oranje steen.” Ze blijven 

beiden stilstaan. Maar dan zegt Japie: “Ik weet dat je je nu rot voelt en boos, omdat het niet lukt. Maar 

we kunnen dit echt wel hoor. We moeten gewoon iets verzinnen. We willen dit toch graag met zijn 

allen doen?” De anderen mompelen en zachtjes klinkt een “ja”. “Nou dan, kom op!” zegt Japie 

opgewekt, “Als we elke keer bij de eerste de beste tegenslag opgeven, dan lukt het nooit.”  

De vriendjes begrijpen wat Japie bedoelt. Opgeven dat nooit. Dat zou betekenen dat de magie nooit 

meer terugkeert. Ze verzamelen zich en dan bedenken ze een plan. Ze maken van gras en takken een 

pad naar boven waar ze dan overheen kunnen lopen. JK helpt ook mee en vliegt af en aan. En dan zijn 

ze na een tijdje allemaal boven op de duinen. Ze gaan uitgeput zitten en staren over de zee. Het water 

schittert in het zonlicht. Ze kijken er ademloos naar en turen over het water en langs de waterkant. 

Maar wat zien ze daar nu?  

De vriendjes springen tegelijk op. Daar, langs het water, net in de vloedlijn zien ze iets oranje 

schitteren. Ze rennen de duinen af en als ze bij de waterkant komen zien ze de oranje steen net in het 

water liggen. Anton pakt hem voorzichtig op en houdt hem omhoog. De zon gaat nu bijna onder en 
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het oranje ligt wordt nu nog krachtiger weerspiegeld door de steen. “Wat mooi!” zuchten de vriendjes 

tegelijk.  

Ze staan met hun voeten nog even in het water en kijken net zo lang naar de zee en zon tot die onder 

is gegaan. Dan maken ze de tocht terug naar de oude wilgenboom om ook de oranje steen in de 

schatkist te zoeken. Als het allemaal zo makkelijk gaat, valt het best mee. Denken de vriendjes. En die 

avond gaan ze tevreden naar bed. 

 

~ 

 

  



 

 
 
9 De bron van liefde  is het basisverhaal van de GRATIS Regenboogschattenjacht 3.0 van 
InnerTreasure© 

De zoektocht naar de derde kleur 
JK en zijn vriendjes hebben goed geslapen. Vrolijk lopen ze naar de oude wilgenboom vol verwachting 

naar wat voor magisch avontuur ze vandaag weer gaan beleven. “Wat zal de volgende opdracht zijn?” 

vraagt Streep de tijger. “Ik hoop weer zo’n makkelijke opdracht als de eerste twee kleuren. Dan hebben 

we binnen enkele dagen alle stenen gevonden,” zegt Japie stoer. “Nou zo makkelijk was het niet hoor,” 

zegt Lisa, “Misschien lijkt dat nu zo, maar het was toch best even een uitdaging.” 

De vriendjes zijn even stil en denken na. “Ja, dat klopt eigenlijk wel,” zegt JK, “Er zijn best momenten 

geweest dat we het moeilijk hadden, maar zodra we dan de schat hadden gevonden was dat allemaal 

vergeten. Grappig eigenlijk dat als je je doel hebt behaald, dat wat ervoor is gebeurd veel minder zwaar 

lijkt.” De vriendjes knikken. Gek eigenlijk. Maar lang denken ze er niet over na. Ze zijn ondertussen 

aangekomen bij de oude wilgenboom en Otto staat op het punt de schatkist te openen. 

Met ingehouden adem kijken ze naar het briefje dat erin ligt. Er weer staat er een rijmpje op 

geschreven. Otto leest hem voor en op het moment dat hij de laatste woorden heeft uitgesproken  

roepen ze allemaal in koor: “Geel! We zoeken de kleur geel!” Ze springen op en neer van 

enthousiasme. Direct beginnen de woordgrapjes en vergelijkingen weer. 

“Zo geel als het koren,” zegt Mini en likt haar lippen af bij de gedachte aan geelgoud koren. Ze wrijft 

over haar buikje en krijgt gelijk honger, terwijl ze toch vanmorgen heeft gegeten. “Laten we bij het 

korenveld gaan zoeken,” zegt ze, “dan kan ik direct wat eten.” De vriendjes moeten lachen. Mini is 

maar een kleine muis, maar zij eet altijd en overal.  

Ze hebben op basis van het rijmpje geen enkel idee waar ze moeten zoeken, maar begrijpen na de 

afgelopen schattenjachten wel dat ze op de een of andere manier altijd de goede kant opgaan als ze 

maar naar hun gevoel luisteren. Dus besluiten ze dit keer Mini te volgen naar het korenveld. Onderweg 

maken ze zelf rijmpjes met de kleur geel en zoeken ze gele bloemen om er mooie hoofdkransen van te 

maken. 

Als ze bij het korenveld aankomen schijnt de zon net tussen de wolken door. De lichtgele zonnestralen 

dalen neer op de korenhalmen die zachtjes wuiven in de wind. Het is bijna alsof de korenhalmen 

fluisteren. “Hoor je dat ook?” vraagt Isaak. De vriendjes zijn heel stil en luisteren aandachtig. Maar ze 

horen geen woorden, wel een zachte ritseling. “Waar komt dat vandaan?” vraagt JK. De vriendjes 

kijken om zich heen. Ze horen iets, maar zien niets. Ze vinden het nu toch een beetje eng worden. 

Dan opeens gaat het koren nog harder bewegen. De korenhalmen zwiepen van links naar rechts, 

steeds wilder en wilder. De vriendjes kijken angstig om zich heen. “Wat gebeurt er?” roepen ze angstig, 

“Kom, laten we snel wegrennen.” “Maar dan vinden we de gele schat niet,” zegt Joep de trol, “Er moet 

vast een reden zijn dat dit gebeurt.” De vriendjes denken na. Niets gebeurd zonder reden, dat weten 

ze nu ook. Dus besluiten ze hun angst onder ogen te zien en gaan dicht tegen elkaar aan staan. Het 

geritsel wordt luider en luider en dan opeens vallen de korenhalmen stil en plat op de grond. De 

vriendjes begrijpen er niets van. Ze kunnen nu over het hele korenveld heen kijken. Het koren lijkt een 

vorm te hebben.  

Terwijl ze stokstijf naar het veld staren zien ze ook in het midden lichtjes tevoorschijn komen. “Wat is 

dat?” vragen ze. De lichtjes komen dichterbij. “Wie zijn dat kun je beter vragen,” zegt Anton dan. Ze 

durven niet te bewegen, maar dan zien ze opeens wie het zijn. “Het zijn de elfjes!” roepen ze opgelucht. 

Blij rennen ze naar de elfjes toe. “Weten jullie wat er net gebeurde?” vraagt Isaak. De elfjes schudden 

hun hoofd. Zij weten het ook niet. 
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“JK kun jij eens omhoog vliegen en kijken wat voor vorm het koren heeft?” vraagt Lisa. JK vliegt omhoog 

en als hij hoog boven het veld is ziet hij dat het korenveld de vorm heeft van een grote diamant. En 

precies in de punt ervan ziet hij iets glinsteren. Snel vliegt hij naar beneden en vertelt zijn vriendjes 

wat hij heeft gezien. Ze rennen naar de punt van de diamant en daar vinden ze een prachtige gele 

steen. En op dat moment komt de zon helemaal vanachter de wolken vandaan en schijnen de stralen 

vol op de steen.  

“Oh dus daar komt de uitdrukking ‘achter de wolken schijnt de zon’ vandaan,” zegt Lisa, “Na die 

angstige momenten is het nu weer allemaal goed gekomen.” De vriendjes moeten lachen en samen 

lopen ze snel terug naar de oude wilgenboom om deze mooie steen veilig op te bergen in de schatkist. 

 

~ 
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De zoektocht naar de vierde kleur 
JK en zijn vriendjes zijn vroeg wakker. Ze krijgen de smaak van de Regenboogschattenjacht te pakken 

en voelen aan alles dat het ze gaat lukken om de magie weer terug te laten keren. Natuurlijk moeten 

ze nog alle stenen in dat donkere zwarte gat brengen. Maar daar denken ze liever nog niet aan. Ze 

zullen het toch moeten doen en er heel de tijd aan denken verandert daar niets aan. Ze worden er 

alleen maar somber van. 

Opgetogen lopen de vriendjes naar de oude wilgenboom. De oude wijze uil zit al op ze te wachten 

naast de schatkist. “Goedemorgen vriendjes, wat zijn jullie er vandaag vroeg bij,” zegt de uil. De 

vriendjes lachen en zeggen tegelijk: “Op zoek gaan naar schatten is ook gewoon het leukste dat er is!” 

De uil lacht ook en opent de kist. En jawel, ook nu ligt de opdracht voor de zoektocht naar de volgende 

kleur erin. Hij leest hem voor en de vriendjes kijken elkaar en roepen dan eenstemmig: “We moeten 

op zoek naar de kleur groen!”  

“Nou dat is makkelijk,” zegt Japie, “Groen is de kleur van de natuur. Het hele bos is groen, dus er zullen 

ook wel groene stenen zijn.” De anderen knikken. Hoe moeilijk kan dat zijn. Vrolijk en vol goede moed 

gaan ze op pad. “Groen als gras!” zegt Isaak. “Groen van jaloezie,” zegt Anton. “Waar komt die 

uitdrukking eigenlijk vandaan?” vraagt JK, “Groen is toch juist een natuurkleur, waarom zou dat 

negatief zijn. “Jaloezie is ook niet perse negatief toch?” antwoordt Otto, “Mijn mama zegt dat je best 

wel eens jaloers mag zijn, maar alleen als je daardoor begrijpt dat je iets heel graag wilt wat een ander 

heeft en dat als je het zelf ook wilt, je er je best voor moet doen.” De vriendjes vinden dat best een 

mooie uitleg. “Groen als een draak!” grapt Lisa dan en ze moeten allemaal lachen.  

De vriendjes lopen door het bos en al snel lopen de zweetdruppels van hun voorhoofd. De zon schijnt 

fel en er is geen wolkje te zien. De lucht voelt als een warme deken om hen heen. Terwijl ze zo door 

het bos lopen valt het de vriendjes op dat de grond wel erg droog is. De bloemen laten hun kopjes 

hangen, het gras is geel en de planten hangen er suf bij. De elfjes vliegen af en aan en er klinkt een luid 

gerinkel en gekwebbel. “Wat zou er aan de hand zijn?” vraagt Sofie aan JK. “Laten we het ze vragen,” 

zegt JK. 

Het blijkt lastig om de elfjes te laten stoppen met heen en weer vliegen. JK probeert iedere keer een 

elfje tegen te houden, maar het lukt niet. Dan snuift hij diep en heel hard en alle elfjes blijven verschrikt 

in de lucht hangen. “Wat is er JK?” vraagt een klein elfje genaamd Lola, “Waar is de brand?” “Brand?” 

vraagt JK op zijn beurt, “er is geen brand, hoezo zou er brand zijn?” De vriendjes beginnen te lachen. 

Ze begrijpen dat Lola niet echt bedoelde dat er brand was, of toch wel? Want ze onderbreekt hun 

gelach direct. “Dat is niet om te lachen hoor. Het is zo droog dat er overal brandgevaar dreigt. We 

proberen nu al met man en macht te zorgen voor de planten en bomen. Als er ook nog brand komt, 

dan weten wij niet meer hoe we de natuur nog kunnen redden,” zegt Lola. 

De vriendjes kijken naar Lola en de andere elfjes. Ze zien nu pas de zorgelijke gezichtjes. “We moeten 

jullie helpen,” zegt Lisa direct. “En de groene schat dan?” zegt Anton. “Die kan wel wachten. Als de 

natuur kapot gaat, dan kunnen we nooit meer op schattenjacht en zal er ook geen magie meer mogelijk 

kunnen zijn. De natuur is magie,” zegt Lisa. De anderen knikken. Lisa heeft gelijk. “Ik kan water 

opzuigen uit het meer met mijn slurf,” zegt Otto. “En ik kan met mijn broertjes en zusjes een lange 

slinger maken en zo emmers doorgeven,” zegt Japie. “En ik kan grote watertonnen vullen,” zegt JK. De 

vriendjes bedenken allerlei oplossingen om water naar de bomen en planten te brengen.  

Terwijl ze druk bezig zijn en een ieder zijn steentje bijdraagt zegt Sofie opeens: “Kunnen we niet beter 

een regendans doen?” De vriendjes kijken haar aan. Ze beginnen een beetje te lachen. “Werkt dat dan 
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een regendans?” zegt Anton. “Dat is toch alleen in fantasiefilms?” zegt Japie. “Daar is toch magie voor 

nodig en dat is er niet,” zegt Lisa. “Nee?” zegt Sofie, “Hebben jullie wel eens om je heen gekeken?” De 

vriendjes kijken haar ietwat vragend aan. “Kijk dan,” zegt Sofie, “JK is een draak, we werken samen 

met elfjes, we zijn allemaal bezig om de natuur te redden en met zijn allen maken we een groot 

verschil. Want zie maar hoe de planten weer opleven, hoe het gras al groener wordt en hoe de bomen 

en bloemen al meer stralen. Wij maken die magie, wij zijn de magie. Als we dit kunnen, dan kan een 

regendans toch ook wel?” 

De vriendjes begrijpen nu wat ze bedoelt en voelen het ook in hun lijf. Ze worden er opgewonden van 

en Japie begint automatisch te trommelen, Otto stampt op de grond en de elfjes rinkelen met hun 

vleugels. Al snel ontstaat er een lekker ritme en de vriendjes kunnen niet anders dan erop dansen. Ze 

lachen en genieten zo van het dansen dat ze niet in de gaten hebben dat er donkere wolken aankomen. 

Binnen enkele seconden regent het dikke druppels. De vriendjes juichen en dansen verder en de elfjes 

zoeken snel dekking onder de bladeren van de bomen. “Het is gelukt!” roepen ze uit, “Het is gelukt!” 

De lucht is nog steeds warm en zelfs de regendruppels voelen warm aan. Een heerlijke geur verspreidt 

zich van de natte grond en planten. Er ontstaat een soort gloed om hen heen. De vriendjes kijken er 

ademloos naar. “Wat is dat toch voor gloed?” zegt Isaak. Ze kijken om zich heen naar waar het vandaan 

komt. En dan zien ze een felle glinstering tussen de bloemen en planten voor ze. Ze rennen er naartoe 

en zien dan in een veld van klavertjes vier een grote groene steen liggen.  

“De schat! We hebben de groene steen gevonden!” De vriendjes springen op en neer. Ondanks dat ze 

niet zochten naar de schat, vonden ze hem toch. Ze knuffelen elkaar en lopen snel terug naar de oude 

wilgenboom om deze mooie steen veilig op te bergen in de schatkist. 

 

~ 

 

 

  



 

 
 
13 De bron van liefde  is het basisverhaal van de GRATIS Regenboogschattenjacht 3.0 van 
InnerTreasure© 

De zoektocht naar de vijfde kleur 
JK wordt wakker en wrijft in zijn ogen. Hij had een hele nare droom vannacht. Het ging over de boze 

tovenaar en het zwarte gat. Hij was samen met Isaak, Sofie en Japie in het gat gesprongen samen met 

de zeven gekleurde stenen. Maar toen ze op de bodem van het zwarte gat waren gekomen, zagen ze 

geen hand voor ogen en hoorden ze alleen maar de akelige lach van de tovenaar. De stenen waren 

helemaal niet magisch geweest en zelfs toen ze de stenen op de grond hadden gelegd gebeurde er 

niets en uiteindelijk werden ze met een enorme knal weer uit het gat geslingerd. 

JK voelt zich een beetje moedeloos. Wat als het dit keer niet gaat lukken? Wat als ze de regenboog en 

de magie niet kunnen herstellen? Hij voelt heel veel woede opkomen. Het is oneerlijk. Met loodzware 

stappen stampt JK naar het meer. Hij heeft geen zin om te vliegen. Zijn vriendjes rennen al enthousiast 

rond het meer en zien en horen JK van verre aankomen. Het luide gedreun herkennen ze maar al te 

goed. Ze staan direct stokstijf stil. De herinnering aan de tijd waarin JK nog boos was en hij het dorp en 

het bos onveilig maakte door vuur te spuwen en alles kapot te maken zit nog in hun geheugen gegrift. 

Als vanzelf gaan ze heel dicht bij elkaar staan in de hoop dat ze dan wat veiliger zijn. 

JK komt hard stampend bij het meer aan en snuift diep en luid door zijn neusgaten waardoor er een 

beetje vuur meekomt. Dan ziet hij zijn vriendjes met grote ogen dicht bij elkaar staan. Wat is er met ze 

aan de hand, denkt JK. Maar dan in een flits beseft hij dat ze bang voor hem zijn. Ook hij herkent het 

van vele jaren geleden. Hun ogen, hun opengesperde angstige ogen en hun in elkaar gedoken 

lichamen. Het raakt hem diep en hij voelt zich direct heel erg rot dat hij zich weer zo heeft laten 

meeslepen met zijn eigen angsten. Hij zucht diep en loopt dan rustig naar zijn vriendjes. 

“Het spijt me echt heel erg,” zegt JK direct als hij bij ze is. “Ik had vannacht zo’n nare droom over dat 

het ons dit keer niet zou lukken om de magie te herstellen en daardoor was ik zo bang en verdrietig 

geworden. Maar ook boos en machteloos. Ik had helemaal niet in de gaten dat ik weer precies 

hetzelfde deed als toen. Het spijt me echt. Ik wil jullie niet bang maken. En ik wil zeker niet weer mijn 

hart sluiten. Dan komt de magie echt nooit meer terug.” 

De vriendjes halen opgelucht adem en Lisa en Sofie rennen direct op hem af om hem een dikke knuffel 

te geven. JK voelt de boosheid en angst wegzakken. Er gaat toch niets boven de liefde en steun van 

mijn vrienden, denkt hij en hij slaakt nogmaals een diepe zucht. Hij wil nooit meer terug naar hoe het 

toen was. Hij wil zijn hart open houden en zich nooit, nooit meer zo afsluiten. Dat helpt hem niet, maar 

is ook niet goed voor zijn vriendjes. 

“Ahum,” horen ze dan de wijze oude uil luid kuchen, “volgens mij hebben jullie nog wat stenen te 

zoeken.” De vriendjes knikken en lopen snel naar de uil die weer op de onderste tak van de wilgenboom 

zit. Hij heeft de volgende aanwijzing al uit de schatkist gehaald en als iedereen om hem heen verzameld 

is leest hij hem hardop. En nog voor hij uitgelezen is roepen de vriendjes hardop: “Hemelsblauw, de 

vijfde kleur van de regenboog is hemelsblauw! Dus die moeten we nu zoeken. Die vinden we vast bij 

de hoge rotsen, want daar kun je de lucht bijna aanraken.”  

Snel pakken ze de spullen die ze mee willen nemen en in een hoog tempo lopen ze naar de hoge 

bergen. “Hemelsblauw ik hou van jou,” zingt Japie. “Is de hemel vandaag grauw, morgen is hij weer 

blauw,” zegt Sofie. De vriendjes kijken haar aan. “Dat is een hele mooie,” zegt Isaak. “En helemaal 

waar,” zegt JK, “Vanmorgen zag de dag er somber uit, maar nu zie ik het al weer veel positiever.” Al 

huppelend lopen de vriendjes verder en onderweg kijken ze goed of ze naast in de lucht, ook in het 

bos de kleur hemelsblauw kunnen vinden. 
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Het duurt niet lang voor ze bij de hoge bergen zijn. Ze moeten de lange klim omhoog maken en dat 

valt niet mee. Het pad is normaal al zwaar en stijl, maar nu lijkt het alsof iemand het ook nog expres 

heeft kapotgemaakt. Overal zitten gaten en er liggen heel veel stenen en grote stammen op het pad. 

Na een tijdje geven sommige vriendjes het op. Mini kan gewoon niet verder. Het is veel te zwaar. En 

ook Lisa en Anton haken af. De vriendjes stoppen even en overleggen met elkaar wat ze moeten doen. 

Het makkelijkst zou zijn als JK alleen naar boven zou vliegen. Maar mocht er dan wat zijn, dan kan 

niemand hem helpen. Dus dat is geen goed plan. Dus besluiten ze toch met een klein groepje te voet 

verder te gaan. 

JK neemt Japie en Sofie op zijn rug en samen klimmen ze verder. Otto gaat ook mee, zodat hij de 

blokkades van boomstammen en stenen van het pad kan halen. En Streep gaat mee, zodat hij de 

anderen snel kan waarschuwen als ze toch meer hulp nodig hebben. De vriendjes vinden het een heel 

goed plan en zijn trots dat ze niet opgeven, maar in oplossingen blijven denken. En terecht. Want al 

snel zijn ze boven op de eerste hoge berg.  

Het uitzicht is prachtig. De hemel is strakblauw en de zon schijnt op de bergtoppen. En dan zien ze op  

de hoogste berg een hemelsblauw licht schitteren. De vriendjes weten direct dat dit de vijfde steen 

moet zijn. JK vliegt er snel naartoe en pakt de steen voorzichtig van de bergtop. Als hij terug is bij Japie, 

Sofie, Otto en Streep lopen ze samen de berg weer af naar de ontmoetingsplek met de rest van hun 

vriendjes. Daar laat hij de fonkelende steen zien aan de vriendjes. Hij is nog mooier dan ze dachten. 

Alsof de hemel is gevangen in de mooiste steen die ze ooit hebben gezien. 

Met zijn allen lopen ze terug naar de oude wilgenboom en onderweg zingen ze luid: “De schat! We 

hebben de schat gevonden!” Ze lachen en springen en als ze bij de schatkist zijn, doen ze de 

hemelsblauwe steen er snel in. 

 

~ 
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De zoektocht naar de zesde kleur 
JK is die morgen vroeg wakker. Het is nog heel donker buiten. Het regent hard en het lijkt wel alsof het 

hagelt. Hij loopt zijn grot uit en bij de ingang ziet hij het direct. Dikke donkere onweerswolken hangen 

boven de vallei. Hagelstenen zo groot als pingpongballen vallen uit de lucht en kletteren luid op de rots 

waar hij woont. De bomen en planten buigen onder het natuurgeweld en JK denkt direct aan zijn 

vriendjes. Hij zit veilig in zijn grot, de muren zijn zo sterk hij heeft geen last van dit weer. Maar de 

dieren in het bos wel. En de magische wezens zullen het helemaal zwaar hebben. Ze kunnen nu niet 

vliegen en zullen moeten schuilen. Ik moet ze helpen, denkt JK en ondanks de harde hagel die op hem 

valt, vliegt hij zo snel als hij kan naar de groene weide waar de magische wezens wonen. 

Zodra JK aankomt bij de groene weide ziet hij direct dat het nog erger is dan hij dacht. De bloemen 

liggen geknakt op de grond, het gras is helemaal platgeslagen en er liggen overal afgebroken takken 

en bladeren. JK vraagt zich af waar iedereen is gebleven. Hij zoekt onder de omgevallen 

boomstammen, schuift bladeren aan de kant en blaast de hopen grond weg. Maar nergens ziet hij een 

teken. Zou het ze toch gelukt zijn om naar de andere wereld te gaan? Normaal gaan ze via de 

regenboog, maar die is er niet meer. JK voelt zijn hart ineen krimpen. Wat als er iets is gebeurd? 

JK voelt dan pas hoe hard de hagel is. Pok. Pok. Pok. Het valt bovenop zijn hoofd en rug en maakt een 

hard dof geluid. “Au,” zegt hij hardop en snel loopt hij richting het bos om te schuilen. Als hij onder de 

bomen staat sluiten de bomen hun takken en bladeren en daardoor heeft JK al minder pijn. Het wordt 

zelfs droog onder het bladerdak. JK kijkt omhoog. Dat is vreemd. Hij wist dat dit een magisch bos was, 

maar dat bomen nu ook al kunnen meedenken en meebewegen is nieuw voor hem. 

Maar wat is dat? Hij kijkt omhoog en dan ziet hij al zijn magische vriendjes. Hij begint te lachen en voelt 

een zucht van opluchting door zijn lijf gaan. “Jullie zijn er nog!” roept hij uit. Zijn magische vriendjes 

komen naar beneden zweven en moeten ook lachen. “Ja natuurlijk,” zeggen ze, “We kunnen dan niet 

naar onze eigen veilige wereld, maar dat hoeft ook niet. We kunnen de wereld hier ook veilig maken. 

Zeker als er een tovenaar alles eraan doet om ons bang te maken.” JK kijk de magische wezens met 

grote ogen aan? “Denk je dat de tovenaar hierachter zit?” vraagt hij. “Ja natuurlijk. Wat dacht je dan? 

Hij wil natuurlijk niet dat we de stenen vinden en de regenboog herstellen,” antwoorden de magische 

wezens. 

Nu begrijpt JK het. Tijdens alle vorige schattenjachten naar de stenen gebeurde er ook iedere keer wat 

vreemds en kregen ze keer op keer een uitdaging die ze moesten overwinnen. “Wisten jullie dat al die 

tijd al?” Vraagt JK. De magische wezens knikken: “Jazeker. Doordat we rustig bleven kijken naar alles 

wat er gebeurde begrepen we al snel dat er meer aan de hand was en alle aanwijzingen wezen naar 

de tovenaar.” “Ohhh,” zucht JK. Hij is even stil. Dan zegt hij: “Maar dit moeten de anderen weten. Kom 

vlug, we hebben nog twee kleuren te zoeken en nu we dit weten zal dat een stuk makkelijker gaan.” 

Zo snel als ze kunnen gaan ze naar de oude wilgenboom. Hun vriendjes en de wijze oude uil zitten al 

te wachten. De bladeren en takken van de wilg beschermen de vriendjes. JK en de magische wezens 

leggen alles uit en dan begrijpen ook de andere vriendjes wat er aan de hand is. De tovenaar probeert 

ze gewoon tegen te houden. En zij waren iedere keer zo gefocust op het vinden van de schat, dat ze 

vergaten om zich heen te blijven kijken. Daarom viel het ze niet op dat dingen niet klopten. Misschien 

hield de tovenaar ze ook al die tijd wel in de gaten? 

JK pakt de volgende aanwijzing uit de schatkist en leest hem voor, maar nog voor hij uitgesproken is 

roepen ze allemaal tegelijk: “Donkerblauw! We zoeken donkerblauw. Net als de lucht!” “Maar waar 

moeten we dan zoeken?” vraagt Lisa. “De wolken hangen heel laag, dus we hoeven niet naar de hoge 
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bergen,” zegt Japie. De vriendjes denken na en kijken om zich heen. “Waar is het donkerste blauw?” 

mijmert JK hardop. Ze hebben geen idee.  

Maar dan denkt JK aan wat de magische wezens hem net hebben geleerd. “Als de tovenaar dit weer 

heeft gecreëerd om ons tegen te houden. Dan moet hij in de buurt zijn. Maar dan moet ook de 

donkerblauwe steen in de buurt zijn. Want door het slechte weer kunnen we nergens anders heen. 

Misschien hoeven we niet een schat te gaan zoeken, maar is die hier al.”  

De vriendjes begrijpen wat JK bedoelt. Ze mogen loslaten dat ze iets moeten doen en kijken naar wat 

er is. Dan in een seconde kijken ze allemaal tegelijk naar het meer. De donkere wolken zijn erin 

weerspiegeld. Het water is zo donkerblauw dat het bijna zwart is. “De steen ligt in het meer!” roepen 

ze in koor. En precies op dat moment zien ze een glinstering omhoog komen vanuit de diepte van het 

meer. “Ik haal hem wel,” zegt Bina de Bever en hij duikt het water in. Hij zwemt dieper en dieper. En 

na wat misschien wel uren leek, maar slechts enkele spannende seconden waren, komt hij weer 

omhoog met de donkerblauwe steen in zijn poot. De vriendjes juichen en helpen hem uit het water.  

Maar dan zien ze in het water de weerspiegeling van de tovenaar. Hij kijkt boos en stoom komt uit zijn 

oren. “Wacht maar, jullie zijn nog niet van me af. Het zal jullie niet lukken!” roept hij met een akelig 

enge stem. De vriendjes rillen even, maar zijn zo blij met deze blauwe schat, dat ze zich snel omdraaien 

en de steen in de schatkist leggen. Ze hebben de kist nog niet gesloten of de donkere wolken 

verdwijnen als sneeuw voor de zon. De lucht klaart op en warme zonnestralen verwarmen hun natte 

lichamen. Ze lachen opgelucht. Ze hebben de schat weer gevonden. 

 

~ 
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De zoektocht naar de zevende kleur 
De zon staat al hoog aan de hemel. Het bos kleurt prachtig en de bladeren van de bomen wuiven 

zachtjes heen en weer. De magische wezens maken vrolijke rinkelgeluidjes en JK en zijn vriendjes 

spelen onderweg naar het meer tikkertje in het bos. Ze zijn vrolijk en opgewekt, want vandaag gaan ze 

de laatste schat zoeken. Dan hebben ze alle stenen compleet voor de laatste opdracht.  

“Kijk eens wat mooi,” zegt Japie en hij wijst naar een hele grote gele zonnebloem middenin het open 

veld. Ze rennen ernaar toe. Ze hebben nog nooit zo’n grote zonnebloem gezien. Hij is prachtig. De 

vriendjes zijn er stil van. En dan valt ze pas op dat het hele veld vol kleurrijke bloemen staat die heerlijk 

ruiken. “Het lijkt al bijna of alle kleuren weer terug zijn,” zegt Lisa. De vriendjes knikken. Het is een 

magisch gezicht. “Dan zullen we vandaag de paarse steen ook wel vinden,” zegt Anton, “dat kan niet 

anders.” 

“Kom we moeten gaan. De oude wijze uil zit vast al op ons te wachten,” zegt JK. De vriendjes rennen 

snel richting de oude wilgenboom. En jawel, daar zit de uil zoals altijd al op de onderste tak. Hij heeft 

de laatste aanwijzing open liggen en als de vriendjes voor hem zijn gaan zitten begint hij direct te lezen. 

En weer, nog voor hij klaar is, roepen ze in koor: “Paars, we zoeken de paarse steen!” Ze beginnen te 

lachen en gaan direct uitdrukkingen en vergelijkingen bedenken met paars. Maar dat blijkt nog niet zo 

makkelijk.  

“Ik ken wel paars fruit: zoals bosbessen, of druiven of bramen,” zegt Anton. “Maar die zijn niet echt 

paars, het sap wel, maar de buitenkant lijkt meer blauw,” zegt Lisa. “Een aubergine is wel paars,” zegt 

Japie. Er ontstaat een gezellige discussie over wat nu precies wel en niet paars is. Dan zegt JK: “Ik weet 

er één: het paars van het latje halen.” De vriendjes proesten het uit van het lachen. “Wat betekent dat 

nu weer?” vraagt Lisa lachend. 

“Dat betekent dat je er alles aan doet,” zegt JK. “En dat doen we!” zeggen de vriendjes tegelijk, “Kom 

laten we de laatste steen gaan zoeken. De magie lijkt nu wel weer bijna terug te zijn, maar het zwarte 

gat is er nog steeds en dus kan het altijd weer misgaan. We moeten dus snel de eindopdracht 

vervullen,” zegt Japie. De gedachte eraan maakt de vriendjes stil. Zou het moeilijk zijn? Zouden ze de 

tovenaar tegenkomen? De laatste keer dat ze hem zagen was hij woest. Brr, ze moeten er nog even 

niet aan denken. 

Ze schudden de gedachten aan de tovenaar snel van zich af en gaan op pad. Ze weten eigenlijk direct 

waar ze naartoe moeten. Er is een hele grote fruit en groenten boerderij net iets buiten het bos aan 

de rand van het dorp. Daar zal vast de paarse steen verstopt liggen. “Hoe kan het eigenlijk dat we 

ondanks dat de aanwijzingen helemaal geen duidelijke plek of route aanwijzen we toch iedere keer 

weten waar we de steen moeten zoeken?” vraagt Lisa. De vriendjes kijken haar aan. Ze hebben 

eigenlijk geen idee. 

“Ik denk dat het te maken heeft met je intuïtie,” zegt JK. “Je wat?” vraagt Isaak. “Je intuïtie, je innerlijk 

weten. Je weet dan iets zonder er over na te hoeven denken,” zegt JK. “Maar hoe werkt dat dan?” 

vraagt Lisa. “De uil heeft mij ooit verteld dat als je je hart open houdt, je niet alleen verbonden bent 

met je eigen wijsheid, waardoor je veel beter voelt wat je nodig hebt en wat je grenzen zijn, maar ook 

verbonden bent met alle wijsheid die er in het leven is. Zodat als je dan iets wilt weten of ergens heen 

moet, je niet meer na hoeft te denken, omdat het antwoord dan al als vanzelf komt.” 

De vriendjes denken even na. “Eigenlijk net als dat de uil de zin niet meer af hoeft te maken en we 

direct weten welke kleur we zoeken,” oppert Japie. “Of net als al die keren dat we wisten dat één van 
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ons hulp nodig had, zonder dat hij het vroeg,” zegt Sofie. De vriendjes knikken begrijpend. Ze hebben 

al zoveel avonturen met elkaar beleefd, ze weten precies wat de ander nodig heeft en hoe ze kunnen 

helpen. Vaak zonder erover na te hoeven denken. Ze voelen en weten het gewoon. “Eigenlijk is het 

net alsof we samen één zijn,” zegt Anton dan. De vriendjes kijken hem aan. “En dat is het precies 

Anton,” zegt JK dan, “We zijn allemaal met elkaar verbonden. Dus ook met al het leven. En als je je hart 

open houdt kun je daar dus gebruik van maken.” 

De vriendjes vinden dat een fijne gedachte en vrolijk lopen ze verder naar de boerderij. Als ze bij de 

rand van het veld komen weten ze direct dat ook dit keer hun gevoel gelijk had. Het veld staat vol met 

paars fruit en paarsgekleurde groenten. Er staan zelfs hier en daar paarse bloemen. Voorzichtig lopen 

de vriendjes door het veld. JK en Otto blijven aan de rand wachten. Ze willen niets kapot trappen. De 

anderen speuren de grond af naar de paarse steen. Maar ze vinden niets.  

JK besluit om boven het veld te gaan vliegen om te kijken of hij vandaar de steen wel ziet. Eenmaal in 

de lucht ziet hij dat de vriendjes al lopend door het veld een patroon hebben achtergelaten. “Jullie 

hebben een spiraal gemaakt!” roept JK naar zijn vriendjes. Ze kijken omhoog. “Waar dan?” vragen ze. 

“Daar!” roept JK en hij wijst naar beneden, “Daar waar jullie gelopen hebben. En daar aan het einde in 

het midden zie ik wat glinsteren. Misschien is het de schat.”  

De vriendjes volgen de spiraal en daar vinden ze inderdaad een prachtige fonkelende paarse steen. Ze 

pakken hem op en lopen voorzichtig het veld uit. Dan beseffen ze opeens dat ze de tovenaar nog niet 

hebben gezien vandaag. De angst slaat ze om het hart. Ze moeten daar weg. Zo hard ze kunnen rennen 

ze terug naar de schatkist. Ze leggen de steen naast de anderen stenen. Morgen zullen ze de 

eindopdracht krijgen. Maar dat betekent ook dat ze in het zwarte gat moeten springen en de tovenaar 

moeten verslaan. Ze rillen al bij de gedachte. En in gedachten verzonken lopen ze ieder voor zich naar 

huis. 

 

~ 
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De ontmoeting met de tovenaar 
Het is JK en de vriendjes gelukt om de zeven stenen te vinden. De gekleurde stenen fonkelen in de 

schatkist. Maar wat nu? Ze zitten bij elkaar om de schatkist onder de wilgenboom en wachten op de 

oude wijze uil. Hij zit rustig op de onderste tak en lijkt geen enkele haast te hebben. De vriendjes 

schuifelen onrustig heen en weer. De uil kijkt niet op of om. Hij lijkt wel in gedachten verzonken. Maar 

dan opeens schraapt hij zijn keel en zegt: “Goed lieve vriendjes, zijn jullie er klaar voor?” 

De vriendjes geven geen antwoord. Ze hebben geen idee of ze er klaar voor zijn. Ze weten ook helemaal 

niet wat ze moeten doen, wat ze te wachten staat en eigenlijk zijn ze best bang voor het zwarte gat en 

zeker voor de tovenaar. Bij de gedachte aan hem alleen al lopen de koude rillingen weer over hun rug. 

Brrr.  

De uil kijkt de vriendjes nog steeds vragend aan. Maar omdat niemand iets zegt begint hij te vertellen: 

“Jullie hebben alle zeven kleuren van de regenboog gevonden. Zoals jullie zien zijn het hele mooie 

prachtige stenen. Maar ze zijn ook heel krachtig. Zeker als je ze samen gebruikt. En dat zullen jullie 

vandaag gaan ontdekken. Ik vertelde jullie eerder al dat het zwarte gat ook de bron is waar alles begint. 

De kleuren van de regenboog zijn er nu wel in verdwenen, maar met de juiste stappen kun je ze er ook 

weer uit laten ontstaan.” De uil is stil en kijkt de vriendjes aan.  

“Maar hoe dan uil?” vraagt Sofie. “Moeten we de stenen erin gooien?” vraagt Japie, “Want ik durf daar 

echt niet in.” De andere vriendjes knikken eenstemmig. Ze hopen niet dat ze in het donkere zwarte gat 

dat nog steeds hoog boven het meer hangt moeten springen. “Er is één beweging die in de natuur heel 

veel voorkomt en die zowel naar binnen als naar buiten kan gaan, of als je hem anders bekijkt op en 

neer kan gaan. Als je de stenen in die vorm vastlegt zullen ze een magische kracht krijgen. Als jullie 

weten welke vorm deze beweging heeft dan hebben jullie het geheim ontdekt van het zwarte gat en 

de bron van liefde. Dan kunnen jullie erin gaan om de stenen op de bodem te leggen en de tovenaar 

verslaan.” 

De vriendjes slikken. Pfoe, het is nog moeilijker dan ze dachten. “Wat als we niet weten welke vorm 

het is?” vraagt JK. “Het is heel belangrijk dat jullie weten welke vorm het is voor jullie naar binnen 

gaan, zodat jullie er ook weer uit kunnen komen. De stenen moeten namelijk op de bodem van het 

zwarte gat in dezelfde vorm worden gelegd als die jullie eruit kan halen. Als dat niet gebeurt dan zullen 

jullie vast blijven zitten in het zwarte gat en zal alle magie voorgoed verdwijnen,” antwoordt de uil. 

Het duizelt de vriendjes een beetje. Ze zoeken een vorm die in de natuur terug komt en die zowel naar 

binnen als naar buiten kan gaan, of op en neer net hoe je het bekijkt. “Weet jij het uil? Kun je ons 

helpen?” vraagt Lisa. Maar nog voor de uil antwoord kan geven, horen ze een akelige lach. Ze 

herkennen hem direct. Het is de machtige tovenaar. Het wordt plotseling heel donker, 

bliksemschichten knallen door de lucht en boven het zwarte gat hangt de tovenaar in de lucht. 

“Hahaha, jullie zijn te laat. Mijn krachten zijn nu zo groot geworden dat ik voorgoed het zwarte gat kan 

sluiten!” roept hij luid. 

De vriendjes kijken geschokt omhoog. Het zwarte gat sluiten. Maar dat mag niet. Dat kan niet. En toch 

gebeurt het. De tovenaar zwaait met zijn staf en langzaam aan wordt het gat kleiner en kleiner. “Snel, 

we moeten iets doen!” roept Japie. “Pak de stenen, we gaan het gat in!” schreeuwt Isaak. Zonder enige 

aarzeling en zonder nog verder na te denken pakken ze de zeven stenen uit de schatkist en springen 

via de bomen en vasthouden aan de rug van JK in het steeds kleiner wordende zwarte gat. Ze hebben 

geen idee waar ze aan begonnen zijn en hoe ze er weer uit moeten komen, maar één ding weten ze 

zeker: ze gaan de magie redden. 
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Na wat een urenlange val lijkt in het zwarte niets raken de vriendjes de bodem van het gat. De herrie 

van de bliksemschichten is verstomd. Ze horen de tovenaar niet meer lachen. Het is muis en muisstil. 

“JK waar ben je?” vraagt Sofie, “Kun je wat vuur maken? Dan zien we weer wat.” JK probeert te snuiven, 

maar er gebeurt niets. “Ik denk dat magie hier niet mogelijk is,” zegt JK. “Maar wat dan wel? Hoe weten 

we nu waar we de stenen moeten laten?” vraagt Anton. “Wie heeft de stenen eigenlijk?” vraagt Japie. 

De vriendjes beginnen dwars door elkaar te praten. “Sttt,” zegt Lisa dan, “het helpt niet als we niet 

naar elkaar luisteren. Ik heb de stenen, maar al zou ik al weten in welke vorm ik ze moet neerleggen, 

en waar ik ze moet neerleggen, ik weet niet welke steen welke kleur heeft. Ik zie geen hand voor ogen. 

We moeten een oplossing bedenken. We kunnen de tovenaar niet laten winnen en ik wil zeker niet de 

rest van mijn leven hier in dit gat blijven zweven.” De vriendjes mompelen door elkaar. Lisa heeft gelijk. 

“Ik zou willen dat ik me net zo moedig voelde als toen ik de rode steen uit de beek haalde,” zucht Isaak. 

“En ik zou willen we net zo creatief waren als toen we de oranje steen vonden,” zegt Mini. “En ik zou 

willen dat we net als toen met de gele steen bang zijn voor niets,” fluister Anton zachtjes. “Als de 

stenen nu maar zo konden fonkelen in het donker als dat ze in het licht deden,” mijmert Sofie. En met 

dat Sofie is uitgesproken worden de vriendjes stil. Niet omdat ze bang zijn, of het niet meer weten, 

maar omdat ze opeens allemaal tegelijk weten wat ze moeten doen. 

Het is alsof de vriendjes het tegelijk voelen en weten. En nog voor ze iets tegen elkaar hoeven te 

zeggen, voelen ze een warme stroom langs hun lichaam glijden. Een tinteling van opwinding gaat door 

ze heen en langzaam zien ze diezelfde energiestroom oplichten. Feller en feller, totdat er een gouden 

ringen van licht om de vriendjes heen is gevormd. Grote banen licht cirkelen om ze heen. “We lijken 

wel op de planeet Saturnus,” zegt Japie lachend. De anderen lachen mee. Ze hebben weer licht in de 

duisternis. Wat een opluchting. 

De vriendjes zijn dan weer stil. Ze hebben nu wel licht, maar het blijft een zwart gat en ze hebben nog 

steeds geen idee hoe ze de stenen moeten neerleggen. Ze denken na en kijken om zich heen of ze een 

teken vinden. “Wat zouden die ringen betekenen?” vraagt Otto. De vriendjes weten ondertussen dat 

alles een betekenis heeft, dus ook dit zou een teken kunnen zijn over de vorm die ze zoeken. “Ik weet 

het niet. Maar een cirkel gaat niet naar binnen en buiten of op en neer. Die gaat alleen maar rond,” 

zegt Japie. “En toch denk ik dat die ringen ons de uitweg gaan geven,” zegt Otto, “Ik weet alleen nog 

niet hoe.” 

Ze denken na. “Zou je ze kunnen aanraken?” vraagt Mini en ze loopt richting de energiestroom. Met 

haar kleine pootje tikt ze tegen de stroom energie. “Hihi,” lacht ze, “Dat kietelt.” Ze doet het nog en 

keer en dan gebeurt er iets bijzonders. De energiestroom verandert van vorm. Eén ring komt los van 

de ander en gaat iets hoger zweven. Automatisch tikt Mini nog een keer tegen de energiestroom. En 

weer laat een ring los. 

“Zouden we er een trap van kunnen maken? Is dat de vorm die we zoeken? Een trap?” roept Japie 

enthousiast. Zo snel als hij kan probeert hij van de ene ring naar de andere te springen. Maar iedere 

keer als hij de ring raakt zakt de vorm weer in. “Het blijft niet stabiel. Hij zakt iedere keer in,” zucht 

Japie teleurgesteld.  

De vriendjes kijken beteuterd naar de grond. Wat moeten ze nu? Lisa loopt naar de energiestroom en 

steekt haar hand erin. “Er moet toch iets zijn dat we over het hoofd zien,” zegt ze, “we moeten ze op 

de één of andere manier met elkaar kunnen verbinden. Nu zijn het alleen maar losse ringen.” “Dat is 

het!” zegt JK enthousiast, “Bij alle uitdagingen die we hadden kwamen we eruit, omdat we het samen 

deden. We moeten de ringen met elkaar verbinden. Maar hoe?” 
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De vriendjes worden stil en weer komt het antwoord bij allemaal tegelijk: “Als een spiraal! Via een 

spiraal kun je op en neer!” Die zie je ook in de natuur terug. Egels rollen zich op en uit. Bladeren rollen 

zich in en uit. En in het groenten veld ontstond ook een spiraal. Dat is het! Ze gaan in een grote kring 

staan en houden elkaars handen vast. Dan pakken Lisa met de ene hand een ring vast en met de andere 

de ring erboven. JK pakt ook die bovenste ring met zijn ene klauw, en met zijn andere de ring die 

daarboven zit. En zo verder. De energiestroom komt in beweging en verandert in een spiraal die van 

de bodem tot bovenaan het zwarte gat reikt. 

De vriendjes kijken naar de spiraal en de ruimte vult zich met licht. Nu pas zien ze dat op de grond een 

zelfde soort platte spiraal ligt met zeven gaatjes erin. “Daar moeten de stenen in,” zegt Japie. Lisa legt 

de stenen één voor één in de gaten in de volgorde van de regenboog. En als ze de laatste steen neerlegt 

ontstaat er een grote heldere vonkenregen. De vriendjes worden bijna verblind door het licht. Een zee 

van kleuren komt uit de grond en via de spiraal gaan ze uit het zwarte gat. De vriendjes springen op de 

spiraal en worden als vanzelf door de energiestroom meegenomen omhoog. 

Ze worden uit het zwarte gat gelanceerd en dan horen ze een luide knal. Ze vallen op de grond en 

krabbelen snel overeind om te kijken wat er aan de hand is. Dan zien ze dat het zwarte gat is versteend 

en in het meer valt. Snel duikt Isaak erin om het te vangen. Als hij weer op het droge is kijken ze naar 

het stuk steen. Er zit de vorm van een spiraal in en de zeven stenen in de volgorde van de regenboog.  

“Wat mooi,” horen ze iemand zuchten. Ze kijken om en zien de tovenaar staan. Hij staat er beteuterd 

bij. Hij schuift heen en weer met zijn voeten over de grond. “Het spijt me dat ik de magie wilde laten 

verdwijnen,” zegt hij, “Maar ik was zo ongelukkig en zo alleen, dat ik wilde dat iedereen ongelukkig 

zou zijn. Maar nu ik heb gezien hoe jullie omgaan met elkaar en met uitdagingen op jullie pad, weet ik 

dat het verkeerd was.”  

De vriendjes kijken elkaar aan en dan naar de tovenaar. “Oh daarom deed je zo gemeen,” zegt JK, “Je 

hebt je hart gesloten. Net als ik vroeger. Toen deed ik ook zo boos tegen anderen.” De vriendjes 

knikken begrijpend. “Ik schaam me wel een beetje. Ik had bijna alles verpest,” zegt de tovenaar. Maar 

dat is nergens voor nodig vinden de vriendjes. “Iedereen zit wel eens in een zwart gat en ziet het dan 

niet meer zitten. Maar daar heb je vrienden voor. Om je dan te helpen, zodat je je hart open houdt. 

Want anders ga je steeds dieper het gat in. Maar door liefde kom je er weer uit,” zegt JK. 

Op het moment dat JK het zegt begrijpen de vriendjes eindelijk de rijmpjes. Die gaven ook elke keer 

een op en neer gaande beweging aan. Ze gaven tips over hoe ze om kunnen gaan met de uitdagingen, 

en met emoties en gedachten die ze tegenhouden, en hoe ze dat weer kunnen veranderen zodat ze 

wel hun doel zouden behalen. 

JK houdt de versteende spiraal in zijn handen. “Zullen we deze aan de tovenaar geven als herinnering 

dat als hij het zwaar heeft hij vooral zijn hart open moet houden en de liefde moet laten stromen?” 

Dat vinden de vriendjes een goed idee. De tovenaar is zo blij dat hij ze één voor één omhelst. En vanaf 

die dag hebben de vriendjes er weer een nieuwe vriend bij met wie ze vast en zeker vele magische 

avonturen gaan beleven. 

 

~ 
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