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Pip fietst naar Stal Haver.

‘Ha, die Peertje!’ zegt ze, als ze de stal in rent.

Pip maakt de staldeur open.

Ze geeft Peer een dikke knuffel.

Dan ziet ze Enrik op een baal stro zitten. 

‘Hoi Enrik,’ lacht ze.

‘Heb je zin in de les vandaag?’

Maar Enrik kijkt sip.

Er rolt een traan over zijn wang.

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Pip.

Ze gaat naast hem zitten.

Hi hi hi, hinnikt Peer zacht.

Peer stapt uit haar stal.

‘Ik kom zo, Peer,’ zegt Pip.

‘Er is iets met Enrik!’

Bles moet weg

Pip heeft sinds een poos een paardje.

Peer, toffe Peer.

Ze zijn een super leuk stel.

Peer staat op stal bij Bas.

Hij is de baas van Stal Haver.

Bas heeft meer paarden.

Bles, die is oud en sloom.

Maar wel heel erg lief.

Lola is ook lief, maar wel erg klein.

En Blekkie is soms stout.
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Hi hi hi, hinnikt Peer.

Arme Bles…

Wat zal ik haar missen!

‘Waar is Bas?’ roept Pip boos.

‘Bles mag niet weg!’

Pip staat op en rent de stal uit.

Peer draaft haar na.

Doe iets, Pip! hinnikt ze.

Red Bles!!!

‘Niet met mij,’ snikt Enrik.

‘Het is Bles! 

Bles moet weg.’

‘Waarom?’ roept Pip.

‘Ze is het makste paard van stal!’

‘En het oudste,’ zucht Enrik.

‘Volgens Bas is ze te oud.’

‘Wat erg!’ roept Pip.

‘Waar gaat Bles dan heen?’

Enrik schudt zijn hoofd.

‘Dat weet ik niet.’
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‘Ik heb weer een paardje nodig voor de les.

Dat moet in de stal van Bles.

Er zit niets anders op.

Bles moet weg…’

Hi hi hi, hinnikt Peer.

Ze stampt woest met haar hoef op het gras.

Bles moet blijven, denkt ze.

Maar hoe?

Boos op Bas

Pip en Peer vinden Bas in de wei.

‘Hoe kun je dat nou doen?’ roept Pip.

‘Huh,’ zegt Bas.

‘Wat is er aan de hand, Pip?’

‘Ik hoor dat Bles weg moet,’ zegt Pip boos.

‘O,’ zegt Bas.

Hij kijkt al net zo sip als Enrik.

‘Bles is te oud voor dit werk.’

‘Nou, dan zet je Bles toch in de wei!’ roept Pip.

‘Daar gaat het niet om,’ zegt Bas.

‘In de winter moet Bles op stal.

Dat kost veel geld.

En ik heb haar stal nodig…’

‘Waarom heb je haar stal nodig?’ vraagt Pip.

‘Voor een ander paardje,’ zegt Bas.

‘Een ander paardje?’ gilt Pip boos.

Bas zucht eens diep.
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Pip zit op het hek.

Samen met Suus en Enrik.

Ze kijken naar de paarden in de wei.

Bles staat er maar sip bij.

Ze moet weg bij Stal Haver.

Maar dat wil ze niet.

Peer heeft een plan

Na de les mag Peer in de wei.

Bles staat daar al.

Ze reed niet meer mee in de les.

Pip en Peer lopen langs de hooiberg.

Naast de hooiberg staat een oude stal.

Die gebruikt Bas niet. 

Er staat alleen maar troep in. 

Peer briest en snuift.

Ze rukt aan het touw.

Ruim die stal op, denkt Peer.

Dat is een mooie plek voor Bles!

Maar Pip is te sip om Peer te snappen.


