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‘Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet’. 

Dozzy stampt met haar voorpootje hard op de grond. 

 

Boer Sjeuf staat recht. Hij aait Dozzy over haar neus. 

‘Alle schapen worden nu geschoren. Dat doe ik ieder jaar.’ 

 

Dozzy wijst naar Lubbes. ‘Hij heeft ook veel wol. Hij mag ze 

wel houden’. 

 

‘Woef, woef’, blaft Lubbes. ‘Ik ben een hond. Ik kan blaffen’. 

‘Bèèè, bèèè. En ik ben een schaap. Ik kan blaten’. Dozzy 

steekt haar tong uit naar Lubbes. 

 

Boer Sjeuf zucht. ‘Niet je tong uitsteken Dozzy. Geen ruzie 

maken jullie. Een schaap heeft wol en een hond heeft haar’. 

 

Dozzy kijkt naar Lubbes. Lubbes kijkt naar Dozzy.  

 

‘Snif, snif,’ snuffelt Dozzy aan Lubbes haar. 

‘Snif, snif,’ snuffelt Lubbes aan Dozzy’s wol. 
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‘Waarom moet mijn wol er af en zijn haar niet?’ vraagt 

Dozzy aan boer Sjeuf. 

‘Waarom moet haar wol er af en mijn haar niet?’ vraagt 

Lubbes aan boer Sjeuf. 

 

Boer Sjeuf krabt op zijn hoofd. Hij denkt na. ‘Ik laat het 

jullie zien,’ zegt hij. Hij loopt naar de kast en pakt er een 

dikke trui uit. 

‘Van schapenwol kun je lange draden maken. Dat noemen 

we spinnen. Dat kan niet met hondenhaar. Van die lange 

draden wol kun je een warme trui maken. Zoals deze hier.’ 

Boer Sjeuf laat de trui aan Dozzy en Lubbes zien.  

 

‘Snif, snif,’ snuffelt Lubbes aan de trui. ‘De trui ruikt niet 

naar Dozzy.’ 

‘Snif, snif,’ ook Dozzy snuffelt aan de trui. ‘De trui ruikt 

helemaal niet lekker.’ 

 

‘Ha, ha,’ lacht boer Sjeuf. ‘De wol wordt eerst goed gewassen. 

Daarom ruikt de trui niet meer naar Dozzy.’  
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Dozzy kijkt vragend naar boer Sjeuf. ‘Waarom kan ik 

mijn wol niet houden?’ 

 

‘Als de lente komt en de zon schijnt, is de wol te warm,’ zegt 

boer Sjeuf. ‘Ik draag dan ook geen dikke trui.’  

‘Woef’, blaft Lubbes, ‘Maar nù draag je wel nog een trui.’ 

‘Beee,’ blaat Dozzy, ‘Dan wil ik ook mijn wol nog even zelf 

houden.’ 

 

Boer Sjeuf denkt na. ‘Goed dan doen we het volgende week.’ 

 

Dozzy is blij. Boer Sjeuf krabt door haal wol en Dozzy gaat 

er lekker bij liggen. Lubbes vindt het best grappig.  

 

 

Einde. 


