
Een pony met een plan
Illustraties: Lisa Althaus

Emma Bergmann

ik♥lezen



Inhoud

Naar de paarden     9
Waarom huilt Rosie?   18
Rolmops troost Lina    29
Een goed idee     33
De stinkende modderpoel  42
Eind goed, al goed?    50

NUR 287/IPP102001

Bisac JUV043000 / JUV002130

© MMXX Nederlandse editie: Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.

© MMXVI Tekst: Emma bergmann 

© MMXVI Illustraties: Lisa Althaus

First published by Loewe Verlag GmbH, Bindlach 

Oorspronkelijke titel: Drei Freunde retten die Pferderanch

Nederlandse vertaling en bewerking: Paulien Smeulders

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie  

in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.

kluitman.nl

Avontuur | Paarden

ik♥lezen
♦

Er zijn heel veel leuke boeken voor beginnende lezers!
Alle titels kun je vinden op kluitman.nl

DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

2021



9

Naar de paarden

Lina fietst zo hard als ze kan. 
Samen met haar beste vrienden Ties  
en Anna. 
Net als bijna elke dag zijn ze op weg  
naar Het Wilde Westen. 
Dat is de leukste manege die er is! 
Lina heeft er een verzorgpaard. 
Hij heet Rolmops.  
Hij is rustig en braaf, en een klein beetje  
te dik. 
En volgens Lina het liefste paard  
ter wereld.
Het verzorgpaard van Anna heet Karamel. 
Dat komt door haar gladde bruine vacht. 
Die heeft de kleur van een karamel-snoepje. 
De pony van Ties is vernoemd naar  
het vlekje op zijn hoofd. Hij heet Vlokje!  

MANEGE

HET WILDE WESTEN
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Anna komt als laatste aan.
Ze wil van haar fiets stappen. Maar dan…
Vlak voor haar trekt een auto hard op.
Toeoeoeoeoet! 
Een witte sportwagen scheurt  
met gierende banden het erf af.
‘Hé, doe normaal!’ roept Anna hem na. 

De drie vrienden sjezen het lange pad af 
naar de stal.
‘Eerst!’ roept Lina. Ze springt al  
van haar fiets voor ze stilstaat.
Met een draaiend wiel belandt haar fiets  
in een hoop paardenpoep.
‘Shit,’ roept Lina.
‘Dat klopt,’ lacht Ties. ‘Dat is inderdaad 
poep.’
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De drie vrienden lopen eerst de wei in  
om hun paarden te begroeten.
Lina zet haar handen aan haar mond.
‘Leukste paardje van het land! 
Waar ben je, mijn allerliefste Rolmoppie?’ 
roept ze hard.
Ties en Anna lachen.
Rolmops hoort de stem van zijn baasje.
In draf komt hij naar haar toe.

Maar de sportwagen is al uit het zicht.
‘Wat een gek! Zag je dat?’ roept Anna.
Ties en Lina knikken geschrokken.
‘Wat moet zo iemand nou  
bij Het Wilde Westen?’ vraagt Lina.
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Hij rolt heen en weer op zijn rug.
Na een poosje staat hij weer op.  
Dan schudt hij zich wild uit.
Stof en zand vliegen in het rond.
Lina hoest ervan.
‘Rolmops…’ lacht Ties. ‘Die naam  
past echt goed bij hem!’
Intussen komen ook Karamel  
en Vlokje naar hen toe rennen.
Ook zij zijn blij om hun baasjes te zien.

Hij briest en hinnikt, en blijft dan  
vlak voor haar staan.
Hoopvol kijkt Rolmops zijn baasje aan.
‘Hé, lief Rolletje,’ zegt Lina zacht.
Ze weet al precies wat hij wil. 
Ze haalt een appel uit haar zak  
en houdt hem voor de neus van Rolmops.
Hap!
Twee keer kauwen en weg is de appel.
Tevreden laat Rolmops zich  
door zijn benen zakken.
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Karamel wiebelt met haar oren,  
alsof ze wil zeggen: jaaa! Goed idee!
Lina, Ties en Anna lopen door de wei 
richting het erf. 
De paarden stappen met ze mee. 
Midden in de wei staat een buffel.
Die is nep, maar hij lijkt best wel echt. 
Zo stoer, vindt Lina.
Het lijkt net alsof je echt  
in het Wilde Westen bent!

Karamel duwt haar zachte neus tegen  
de arm van Anna.
‘Ha ha, dat kietelt,’ zegt Anna.
Ze geeft haar pony een lekkere wortel. 
Ties geeft Vlokje een dikke knuffel.
‘Ik ga me omkleden,’ zegt Anna.
‘Zullen we dan een buitenrit gaan maken?’


