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Het is een stormachtige dag. Alles is nat en de wind giert.  
Rietje het roodborstje twijfelt. Blijven schuilen? Of een lekker hapje zoeken? Een 
dikke kever, of een slakje, of een spin. Dat zou zo smaken. 
Maar die wind. Die blaast wel heel hard. Dat is moeilijk vliegen. 
En toch. Haar buikje voelt zo hol en leeg. 
En hangt daar geen besje aan die struik? 
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‘Ik waag het er op! Met een stevige aanloop zal het mij wel lukken!’ 
Rietje spreidt haar vleugels wijd open. Met een sprong duikt ze het diepe in. 
'Tsjiepetjieieieieieieieieie' 
De wind speelt tussen haar veren, maar ze houdt zich sterk. Daar is de struik al. En het 
besje. 
Ze steekt haar pootjes uit om te landen, maar dan gaat het mis. 
Een rukwind schept Rietje op en ze wordt hoog de lucht in geblazen. Hoger dan ze 
ooit gevlogen heeft.   
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Het park, de huizen, alles wordt piepklein onder haar. Ze flappert wel met haar 
vleugels, maar ze kan niets veranderen aan de richting die ze uitvliegt. 
 
Plots verandert de wind. Rietje voelt hoe ze naar beneden begint te duikelen.  
Haar vleugels zijn te moe om te bewegen. Sturen met haar staartje lukt nog net. Ze 
zweeft naar beneden op de wind. De aarde komt snel dichterbij.  
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Maar waar is het park? Het gras? De bomen?  
Met een plof landt Rietje op het zand.  
Ze heeft nog steeds honger. 
   
‘Waar zou ik hier iets kunnen vinden om te eten? Er groeit hier niets. 
En wat is dat geruis…  
Welke vreemde vogels zie ik daar?  
Zijn zij aan het eten? Tsjiepetsjaa, daar moet ik zijn!’ 
  5
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'Hallo, ik ben Rietje en ik heb honger. Wat zijn jullie aan het eten?' 

'Dag Rietje, wij zijn Ole en Evie, de scholeksters en we eten heel graag kokkels. Heb jij 
dat al eens geproefd?' 

'Tsjiepetsjee… Nee! Dat heb ik nog nooit gegeten. Waar kan ik ze vinden? Ik zie niets.' 

'Er zitten hier veel kokkels, hoor. Ik zal het je tonen. Je kijkt heel goed naar het 
zandoppervlak. Tot je een wit stipje ziet, of een bultje in het zand. Daar zit er één. Dan 
moet je snel zijn. En goed mikken met je snavel. Precies in de opening tussen de twee 
schelphelften wrikken tot de schelp kapot is. Zo kun je lekker slijmerig kokkelvlees 
eten. Probeer maar.' 

'Rietje, Ik pak het anders aan dan Evie. Ik hamer met mijn snavel op de schelp tot hij 
stuk is. Veel makkelijker.' 

'Mij is het om het even, als ik maar eten kan… Bah, al dat zand in mijn bekje en ik voel 
niets zitten!' 

'Je moet een beetje dieper graven, Rietje!' 

'O nee, zand in mijn ogen… Het lukt echt niet.
Ik kan er gewoon niet aan. Volgens mij is mijn snavel niet lang genoeg. 

 Ik geef het op. Misschien vind ik iets anders.' 
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‘Wat ligt er hier? Zou ik dat kunnen opeten? Pik, pik… nee, zo hard.’ 
'Wel, kleine roodborst? Wat doe jij hier aan de zee?' 
'Dag meeuw, jou heb ik wel eens in het park gezien. Ik ben meegewaaid met de wind 
tot hier. En ik heb zo’n honger dat ik zelfs dat rare beest dat hier ligt zou willen 
opeten, maar het lukt me niet.'  
'O, die krab, dat is een heerlijk hapje! Die trek ik in stukken en slik ik door. En later 
braak ik uit wat mijn buik niet aankan. O, er komt juist een braakbal, aan de kant!' 
'Tsjiepetsjèèèèèèè meeuw, wat zit daar allemaal in! Dat heb ik nu nog nooit gezien.' 
'Dat is niet vies, hoor, gewoon restjes krab, garnaal en wat schelpenstukjes, dat ligt 
nogal zwaar op de maag.' 
'Wel, dat zie ik mezelf niet ophoesten. Ik zoek liever nog wat verder.' 
'OK, dan eet ik die krab wel op. ' 
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'Waar zou ik toch iets lekkers kunnen vinden? Ik heb honger! 

O, daar zie ik vogels met een roodachtige borst! Net als ik! Misschien kan ik bij hen 
eten vinden.  

Tsjiepetsjei, wie ben jij? Heb je iets lekkers voor mij?' 

'Ik ben de Rosse Grutto en ik wil mijn nonnetjes wel met je delen.' 

'Nonnetjes? Dat zijn toch van die zusters uit het klooster? Kan je die opeten?' 

'Zusters eet ik niet, maar als ik nonnetjes te pakken krijg, slik ik ze in één keer door. ' 

'Tsjiepetjokééééééé, maar hoe pak je ze?' 

'Wel, je stapt wat rond in het water, en met je snavel tast je in de zeebodem. 
Nonnetjes verstoppen zich in het zand, maar je voelt ze zo zitten. Dat kan ik zelfs in het 
donker!' 

'Ik? In het water? Nee, nee, nee, nee nee, daar doe ik niet aan mee.'  
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‘Ben je zeker dat je niet in het water durft met oom Tureluur? De slijkgarnaaltjes en 
mosseltjes zijn heerlijk als je ze te pakken krijgt!’ 
‘O, je maakt me nieuwsgierig. En ik heb eigenlijk grote honger.’ 
‘Kom dan, er is niet veel stroming hier. Ik zal je helpen.’ 
‘OK, ik wil het proberen... Jij staat wel veel hoger dan ik. Precies op stelten.’ 
‘Ja, jij bent maar een klein opdondertje. Maar als je kunt stekken met je snavel in de 
zeebodem, komt het goed! Doe mij na. Pik pik pik, hap! Smakkerdesmak lekker 
smullen.’ 
‘Oooo tsjiepetsjabah, zo zout, zo nat, wat is me dat.  Echt niets voor mij, oom 
Tureluur.’ 
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‘Wie rent zo snel voorbij? En wat een speciaal spoor in het zand. Met maar drie 
teentjes. Stop eens eventjes, drieteentje!’ 
‘Ik heb geen tijd. Ik ben aan het eten!’ 
‘Aan het eten? Maar je rent zo snel heen en weer?’ 
‘Ja, zo doe ik dat, ik pik eens daar en ik pik eens hier. Zo vang ik zeker een lekkere 
pier.’ 
‘Mmmmm wormen, die lust ik ook. Mag ik een stukje proeven?’ 
‘Wel, ik had al een goede vangst vandaag, ik kan delen.’ 
‘Tsjiepetsij, wat maak jij mij blij! Wel een rare smaak, helemaal niet zoals de wormen 
die ik gewoon ben.’  
‘Ja, de zee geeft altijd een extra smaakje, lekker toch?’  
‘Het valt wel mee, bedankt dat ik mocht proeven.’ 
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‘Ik heb nog steeds honger. Het eten zit hier goed verstopt. 

Hmmm, wat keert die vogel daar om en om? Ziet er uit als een steen… 

Tsjiepetsdjag, zoek jij ook iets lekkers om te eten? ‘ 

‘Hey, ja hoor, van zodra de zon opstaat, begin ik te foerageren en ik stop niet tot het 
donker wordt. Dan kan ik toch niets meer zien, dus beter slapen dan. Eten zoeken is 
hard werk.’ 

‘Ik zoek ook al de hele tijd, maar het lukt me niet.’  

'De kunst is om overal tussen en onder te kijken. Maar als ik hier niets vind, dan ga ik 
dichter bij de mensen om te zoeken. Zij hebben zoveel eten dat ze altijd stukjes laten 
vallen!' 

'Ja, dat is in het park ook zo. Maar ik zie geen mensen. 
Kun

 
je me tonen waar ik ze kan vinden?'  

'Geen probleem, we moeten in de richting van
 het droge zand. Volg Ruddy Turnstone maar.' 
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‘O Ruddy, ik zie een heerlijk rode worm! Tsjiepetyes.’ 

‘Nee nee nee, Rietje, STOP! Niet doen! Niet inslikken! 

HET IS GEEN WORM!’ 

‘Wat zeg je nu? Geen worm?’  

‘Nee, het is een mensentouw.’  

‘Is dat niet eetbaar?’ 

‘Absoluut niet! Het is dodelijk. Je moet goed oppassen wat je doet, want met 
mensendingen weet je nooit. 

Kom, we vliegen verder.’ 

 'Sorry Ruddy, ik heb zo’n honger. 
 

 
  Ik zou me volproppen met om het even wat.'
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'Hier op de dijk wandelen de mensen. Zij eten van alles. En mensen eten nooit alles 
op. Ze morsen, ze kruimelen, ze lusten het niet,… best grappig eigenlijk. Nooit zo 
lekker als een vers gevangen hapje, maar je maag is direct minder leeg met een dikke 
friet erin. Soms gooien ze zelfs lekker eten weg! 
Daar gaan we, Rietje. Gewoon doen alsof je de mensen niet ziet en oppikken wat ze 
laten vallen!' 
'O, Ruddy, wat heerlijk! Pitjes, kruimeltjes, een koekje,…' 
‘ Wauw, Rietje, het is zakkendag. Wat een geluk. Kom, we gaan eens kijken.’ 
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‘Dag meeuwen, jullie hebben de zakken open gekregen. Zo goed!’  

‘Ja, kleintjes. Eet maar, er is genoeg voor ons allemaal.’ 

‘O Ruddy, zoveel lekkere dingen in die zakken!’ 

'Ja, Rietje, ik heb hier zelf een vissenkop gevonden, met ogen en al! Zalig!' 

'Mmmmm, een half opgegeten appel. Ruddy, wat een paradijs…  

Tsjiepetsjoe… Mijn buikje zit helemaal vol. Ik word er helemaal sloom en moe van. 
Weet jij hier misschien ergens een plekje om te schuilen en te slapen?' 
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'Kom mee naar de duinen. Daar staan struiken en bomen. Daar zit je goed!' 
'Tsjiepetsdjankje, Ruddy! Je hebt mijn leven gered, dat ben ik zeker. Als ik geen eten 
gevonden had, was ik nu zeker dood van de honger.' 
'Dat is waar, Rietje. Honger is verschrikkelijk. En hier aan zee is het niet eenvoudig om 
voldoende eten te vinden. Soms zit al het lekkers verstopt onder de golven, je moet 
ook oppassen dat je niet meegesleurd wordt als je even niet oppast, maar als het te 
erg is, kun je altijd bij de mensen gaan…  
O, je slaapt al… 
Droom zoet, Rietje.' 
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DOELGROEP: 3e KLEUTER – 4e LEERJAAR

VERHAAL - Lieselot Boone
ILLUSTRATIES - Marie Van Praag

Op een dag wordt een hongerig roodborstje door een stormwind naar 
zee geblazen. Hier ontdekken wat ze kan eten is een hele uitdaging. 
Een opmerkelijk prentenboek over het leven aan zee voor groot en klein.
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