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ngemakkelijk schuift hij met zijn bips over de achterbank van de 

auto. Hij kijkt naar de blonde rechtopstaande haren van zijn 

moeder voor zich. Senn vindt het een spannende dag vandaag. De 

eerste keer een buitenrit met Vasco, zijn paard. Senn zit op paardrijles 

bij manage De Hoef. Hoe zou dat zijn in de vrije natuur? Hij denkt dat 

Vasco het wel leuk vindt. Of zou ze net onrustig worden buiten? Ze 

zal toch niet gaan steigeren? Of bokken? De auto staat nauwelijks stil 

als Senn gehaast het portier opent. Hij wil uitstappen, maar dat gaat 

niet. “He, Senn,” lacht zijn moeder, “je moet de gordel eerst openen 

voordat je kan uitstappen.” Senn mompelt iets onverstaanbaars, maakt 

de gordel los en holt naar de stallen. Zijn moeder loopt rustig achter 

hem aan met het poetskistje. In dit kistje zit een borstel, een 

paardenkam, een hoevenkrabber en een paar wortelen. 

Vasco snuift als Senn de deur van haar hok wegschuift. Zij drukt haar 

hoofd tegen de borst van Senn. Dat is haar manier om ‘hallo’ te zeggen. 

Senn klopt Vasco op haar hals. Dan loopt hij naar zijn moeder en grist 

de borstel uit het kistje. Vasco vindt het fijn als ze geborsteld wordt. 

Senn gaat meteen aan het werk. Hij heeft alleen oog voor de vacht van 

het paard. Voor de buitenrit moet die extra glimmen. Zijn mond gaat 

open en zijn tong bungelt een stukje naar buiten. Ondertussen maakt 

zijn moeder de hoeven schoon. Als Vasco er piekfijn uitziet, gaat zijn 
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moeder naar de zadelkamer. Ieder paard heeft haar eigen bit met 

teugels en een eigen zadel. Vasco moet altijd even wennen aan het bit 

in haar mond. Ze maakt van die rare bewegingen met haar lippen. Je 

kunt dan haar grote tanden zien.  

Als Vasco helemaal klaar is, loopt Senn met haar naar buiten. De 

andere leerlingen komen ook één voor één met hun paard naar buiten. 

De paarden zijn onrustiger dan normaal. Wilma, de juffrouw die les 

geeft, wijst in welke volgorde de paarden moeten lopen. Vasco moet 

helemaal achteraan. Zijn moeder helpt Senn in het zadel. Zij wrijft 

over zijn rug. “Veel plezier jongen en doe voorzichtig,” zegt ze tegen 

hem. Wilma stapt met haar paard helemaal naar voren. Ze draait zich 

om en roept naar de groep: “Voorlopig alleen stappen. Ik geef wel een 

seintje als we in draf kunnen.” 

De stoet vertrekt. Senn klopt Vasco in haar nek, neemt de teugels en 

drukt met zijn hielen tegen haar buik. Dat doet hij goed en Vasco 

begint als laatste in de rij te lopen. Ze gaan meteen een onverhard 

weggetje in. Senn vindt het heel bijzonder om buiten te rijden. Als ze 

midden in het veld zijn, stopt Vasco plotseling. Zij steekt haar hoofd 

hoog in de lucht. Spert haar neusgaten ver open. Ze snuift en snuift. 

Dan knikt ze heftig met haar hoofd op en neer. Met haar rechter 



 
 

voorvoet schraapt ze onrustig over de grond. Ze wil Senn iets duidelijk 

maken, maar wat? De groep is doorgestapt en niet meer te zien. Senn 

kijkt om zich heen, maar ziet niets bijzonders. Dan draait hij zich om.  

Rook! Grote zwarte rookpluimen stijgen in de lucht. Dat heeft Vasco 

natuurlijk geroken. Maar, maar… daar ligt de manege, denkt Senn. 

Hij handelt meteen, laat Vasco draaien en spoort haar aan. Het mag 

eigenlijk niet van Wilma, maar hij gaat in galop naar de manege. Zo 

snel heeft Senn nog nooit gereden. Als hij bij de manege aankomt, ziet 

hij vlammen uit het dak slaan. Er staan nog paarden binnen, denkt hij. 

Hij springt van Vasco en rent naar de stal. Door de rook kun je haast 

niets zien. Om zo weinig mogelijk rook in te ademen, trekt hij zijn trui 

aan de bovenkant omhoog tot over zijn neus. Hij kruipt zo laag 

mogelijk bij de grond de stal dieper in. De paarden hinniken en 

stampen onrustig. Door de dikke rook ziet hij niet waar de boxen zijn. 

Met zijn hand voelt hij waar de schuifdeuren zijn. Eén voor één opent 

hij de deuren en bevrijdt de paarden. Ze draven snel naar buiten. De 

vlammen komen kort bij en Senn krijgt het snikheet. Als alle paarden 

bevrijdt zijn, kruipt Senn naar buiten. Hoestend door de vieze 

brandlucht die hij door zijn trui heeft ingeademd. 

De paarden zijn weggelopen. Alleen Vasco staat trouw te wachten. 

Senn is uitgeput. Met zijn rug tegen een boom rust hij uit. Vasco stapt 



 
 

naar hem toe en likt over zijn arm. Senn aait over haar neus. Plots ziet 

hij vanuit zijn ooghoek iets bewegen. Hij buigt zijn lichaam naar rechts, 

zodat hij langs Vasco kan kijken. Maar verdorie! Daar lopen twee 

Jakkies. Dit is de eerste keer in zijn leven dat Senn een Jakkie ziet. Er 

wordt verteld dat Jakkies een soort boeven zijn. Een Jakkie is zo groot 

als een hond, heeft vier poten, twee armen en handen zonder vingers 

maar wel drie duimen aan elke hand. Op het hoofd geen haren, twee 

grote spitse hoorns, ronde ogen, geen neus, alleen twee gaten midden 

in het gezicht. Verder hebben ze dikke lippen en een lange baard. Eén 

Jakkie draagt een kan met benzine en de andere Jakkie houdt lucifers 

in zijn handen. Oh nee, die Jakkies hebben beslist de stal in brand 

gestoken, denkt Senn. Rotbeesten! Ze hebben de paarden in 

levensgevaar gebracht! Ze gaan toch niet nog meer in brand steken?  

Dat kan niet, dat mag niet, dat moet ik voorkomen. Ik ga ze vangen en 

naar het politiebureau brengen, denkt Senn. Hij gaat staan, maar dan 

zien de Jakkies hem en rennen ze hard weg. Senn wil ze achterna 

lopen, maar de Jakkies zijn te snel. Hij denkt niet lang na, hijst zich op 

Vasco en gaat in galop achter de Jakkies aan. 

  



 
 

  

 

  



 
 

Na een poosje ziet Senn de Jakkies niet meer. Hij denkt even na. Dan 

trekt hij aan de teugels en galoppeert in volle vaart naar de watertoren. 

De watertoren is heel hoog, achtendertig meter, en wordt daarom ook 

wel de Reus van Schimmert genoemd. Senn denkt: als ik boven ben, 

kan ik de hele omgeving zien en speuren waar de Jakkies zijn. Hij 

springt van Vasco en rent naar de deur. De deur is dicht. Hoe Senn 

ook duwt, hij krijgt hem niet open. Dan hoort hij Vasco hinniken en 

zij duwt hem met haar neus aan de kant. Ze gaat met haar kont voor 

de deur staan. Dan trapt ze heel hard met beide hoeven tegelijk tegen 

de deur. De deur springt met een knal open. Senn geeft Vasco een 

klopje en rent hard de trappen omhoog. Pff, wat zijn dat veel trappen, 

denkt hij. Hij hijgt als hij helemaal boven is. Er is geen tijd te verliezen. 

Hij houdt zijn hand boven zijn ogen en speurt als een indiaan in het 

rond. Twee brandweerauto’s rijden naar de manege. Gelukkig, denkt 

hij, ze zijn er snel bij. Hij draait zijn hoofd naar rechts. Daar! De Jakkies 

lopen achter Arensgenhout in een weiland. Hij loopt zó snel de 

wenteltrap naar beneden dat hij een beetje misselijk wordt. Vasco staat 

iets gebukt op hem te wachten en hij springt in het zadel. Nog voordat 

hij zijn laarzen in de stijgbeugels heeft, begint Vasco al te lopen. Senn 

leidt Vasco in de goede richting. Hij heeft nog nooit met Vasco 

gesprongen. Hij schrikt als Vasco na een harde aanloop over een hek 



 
 

het weiland in springt. Als ze op de plek aankomen waar Senn de 

Jakkies vanaf de toren heeft gezien, is er niemand meer. Verdorie, ze 

zijn te snel voor me, denkt hij. Hij laat zich van Vasco glijden en zoekt 

op de grond naar sporen. Hij loopt naar een dicht struikgewas. Daar 

ziet hij niets. Dan hoort hij plots zijn naam roepen. 

“Senn, Senn.” Hij schuift wat takken opzij. Neen maar, wie is daar? 

“Sjonn en Wimmie,” roept Senn. “Wat leuk dat ik jullie hier tref!” 

Sjonn en Wimmie zijn twee Bostjoeps. Normaal zorgen Bostjoeps 

ervoor dat mensen ze nooit kunnen zien, maar Senn mag dit wel. Hij 

heeft Sjonn en Wimmie ooit goed geholpen toen er iets van hun 

gestolen was. Bostjoeps zijn eigenlijk kleine mensen, maar dan heel 

anders. Een Bostjoep is ongeveer dertig centimeter lang. Ze hebben 

een erg grote neus. Sjonn heeft de dikste neus van allemaal. Daar is hij 

trots op. Want hoe dikker de neus, hoe beter een Bostjoep kan ruiken. 

Ze hebben dik haar. Het haar begint direct boven de ogen en op de 

wangen, naast de mond. Het haar wordt heel lang en groeit naar 

achteren, over de rug tot op de grond. Bostjoeps kunnen hard rennen 

en heel snel in bomen klimmen. 

  



 
 

  



 
 

 “Sjonn, Wimmie. Dat is een poosje geleden dat ik jullie voor het laatst 

heb gezien. Zijn jullie hier al lang? Hebben jullie toevallig twee Jakkies 

gezien?” vraagt Senn. “Ze hebben de manege in brand gestoken. Ik 

moet ze vinden, voordat ze nog meer in brand steken.” 

“Jakkies? Oh nee toch? Die rotbeesten! Hier? Weet je het zeker?” Senn 

knikt: “Ik weet het heel zeker.” Sjonn en Wimmie houden elkaar vast. 

“Senn, wij zijn pas net aangekomen op deze plek. Maar wacht…”  

Sjonn komt uit de struiken, bukt zich en ruikt links en rechts aan het 

gras. Dan loopt hij vastberaden recht door, kijkt om en wenkt naar 

Senn. Senn, Vasco en Wimmie volgen Sjonn die om de twee meter aan 

het gras ruikt. Op die manier controleert hij of hij nog in de goede 

richting loopt. 

“Senn, hoe ga je dat aanpakken? Hoe denk je die Jakkies te vangen?” 

vraagt Wimmie. Senn haalt zijn schouders op. “Dat weet ik nog niet, 

maar we bedenken wel iets. Wimmie, heb jij al eens eerder Jakkies in 

dit gebied gezien?”  

Wimmie wrijft door zijn haar, hij denkt na. “Ja, maar dat is al enkele 

jaren geleden. Hoe lang precies, weet ik niet meer. Sjonn en ik hielden 

ons schuil in een boom. Het waren drie Jakkies. Ze hebben ons toen 



 
 

niet gezien. Weet je, Bostjoeps zijn bang voor Jakkies. Of ja, in ieder 

geval een beetje.”  

Sjonn ruikt lang aan het gras. Hij draait zich om, legt zijn wijsvinger 

op z’n mond en zegt heel zachtjes: “Wees stil, we zijn in de buurt, de 

geur wordt sterker.” Hij wijst met zijn vinger naar voren. “Ik vermoed 

dat ze achter die heuvel zijn.” 

Senn knikt. Hij gebaart naar Sjonn, Wimmie en Vasco dat ze daar 

moeten blijven staan. Hij loopt gebukt voetje voor voetje de heuvel 

op. Als hij bijna boven is, gaat hij op zijn buik liggen en kruipt net zo 

ver naar de top van de heuvel tot hij in het dal kan kijken. Daar! De 

Jakkies liggen aan de rand van een vijver. Hoe krijgt hij ze gevangen? 

Ze zijn veel sneller dan hem. Als ze me zien aankomen, rennen ze snel 

weg, denkt hij. Sjonn en Wimmie kunnen wel zo snel lopen, maar die 

durven de Jakkies niet te pakken en Vasco kan ze niet grijpen. Nee, 

Senn moet het zelf doen, maar ze mogen hem dus niet zien aankomen. 

Dan krijgt hij een idee. Hij kruipt weer terug de heuvel af. Het laatste 

stuk rent hij gebukt tot hij bij zijn vriendjes is. Hij legt zijn wijsvinger 

op zijn lippen, pakt Vasco aan de teugels en loopt zachtjes naar een 

struikgewas. Hij doet Vasco het bit en teugels af. De teugels maakt hij 

los van het bit. Een eind bindt hij vast aan de onderkant van een grote 



 
 

struik. Het andere eind bindt hij aan het zadel vast. Vasco beweegt haar 

hoofd op en neer. Zij heeft het begrepen en loopt stap voor stap van 

de struik weg totdat de teugel strak gespannen staat. Dan nog een stap 

en nog een stap. Vasco trekt daardoor de struik beetje voor beetje uit 

de grond, totdat die helemaal los is. Senn klopt Vasco op haar hals en 

aait over haar manen. Hij maakt de teugel los van het zadel en de 

struik. De teugel rolt hij op, doet hem over zijn hoofd en hangt hem 

als een ketting om zijn nek. Nu heeft hij twee handen vrij en houdt hij 

de struik voor zich. Hij loopt samen met Vasco naar Sjonn en Wimmie. 

Hij fluistert in hun oren: “Ik houd mij schuil achter deze struik en kruip 

langzaam naar ze toe. Ben ik er kort genoeg bij, dan probeer ik ze te 

pakken. Als ik ze vast heb moeten jullie snel komen om mij te helpen. 

Hier.” Hij geeft de teugels aan Wimmie. Sjonn en Wimmie kijken 

benauwd, maar knikken. Voor Senn een teken dat ze het begrepen 

hebben. Met de struik voor zich loopt Senn de heuvel weer op. Het 

laatste stuk kruipt hij en duwt hij de struik voor zich uit. Zo kruipt hij 

meter voor meter in de richting van de Jakkies. Als toevallig een Jakkie 

zijn kant opkijkt, blijft hij roerloos achter de struik liggen. Ze hebben 

niets in de gaten. Stukje voor stukje komt hij dichterbij. Dan is hij vlak 

achter ze. De struik houdt hij strak voor zich, zodat ze hem niet kunnen 



 
 

zien. Hij durft bijna niet te ademen. De ene Jakkie zegt plots tegen de 

andere: 

“He, stond die struik hier net ook al? Dat is me niet opgevallen.” De 

Jakkies kijken elkaar aan. “Nee. Die stond hier niet, dat weet ik zeker. 

Kom we gaan er samen eens naar kijken.” De twee Jakkies lopen op de 

struik af. Senn houdt zijn adem in en wacht tot ze net voor de struik 

staan. Hij springt achter de struik vandaan en pakt tegelijk beide 

Jakkies vast. De Jakkies zijn verrast. Senn pakt met zijn linkerarm een 

Jakkie onder de buik vast en tegelijkertijd pakt hij de andere Jakkie 

onder zijn rechterarm. Snel tilt hij ze omhoog zodat ze niet meer weg 

kunnen lopen. Hij roept heel hard: “Ik heb ze!” Even later hoort hij het 

hoefgetrappel van Vasco. De Bostjoeps zitten achter elkaar in het 

zadel. Als ze zien dat Senn de Jakkies goed vasthoudt, durven ze van 

het paard te springen. “Sjon, pak jij het ene uiteinde van de teugel en 

jij, Wimmie, het andere.  Binden jullie daarmee de vier poten en de 

twee armen van die Jakkies aan elkaar. Sjon, jij doet de rechter Jakkie 

en jij, Wimmie, de linker.” De Jakkies schreeuwen dat ze los willen, 

maar Senn houdt ze stevig vast. De bostjoeps kunnen heel goed knopen 

leggen. In een mum van tijd zijn beide Jakkies geboeid. De een aan het 

ene uiteinde van de teugel, de ander aan het andere uiteinde. Nu de 



 
 

Jakkies stevig vastzitten, durven Sjonn en Wimmie ook weer te praten. 

“Hoe krijgen we die Jakkies hier nu weg, Senn?” vraagt Wimmie. 

“Met hulp van Vasco,” zegt Senn. Hij gaat tussen de geboeide Jakkies 

staan en pakt het middenstuk van de teugel vast, tilt het iets omhoog 

en wenkt naar Vasco. Het slimme paard heeft begrepen wat de 

bedoeling is. Ze loopt naar Senn toe en als ze bij hem is, gaat ze door 

de knieën. Senn kan nu het middenstuk van de teugel over het hoofd 

van Vasco tillen, tot bijna bij het zadel. Vasco gaat recht staan en trekt 

de Jakkies mee omhoog. Omdat ze bij de poten zijn vastgebonden, 

hangen ze nu met hun rug naar beneden, links en rechts aan Vasco. 

Sjonn moet lachen, het ziet grappig uit.  

“Zo, dan gaan we deze brandstichters naar de politie brengen,” zegt 

Senn. 

“Hmm… Senn, dan nemen we hier afscheid van je. De mensen hè… 

ze mogen ons niet zien.” Sjonn geeft Senn een hand. Wimmie grijpt 

met zijn twee handen de hand van Senn. 

“Ik begrijp het. Sjonn en Wimmie, hartstikke bedankt. Zonder jullie 

hulp was dit nooit gelukt. Ik hoop dat ik jullie binnenkort weer zie.”  

  



 
 

  



 
 

Senn geeft ze beiden een aai over hun hoofd. Zwaaiend lopen de 

Bostjoeps de andere kant op. Vasco hinnikt. Senn en Vasco lopen door 

het weiland terug naar de weg. Senn doet het hek open. Met de twee 

Jakkies die aan Vasco hangen, is springen te gevaarlijk. Als ze het dorp 

in lopen, stromen de mensen uit hun huizen. Ze doen een hand voor 

hun mond van verbazing. Even daarna klappen ze hard voor Senn en 

Vasco. Auto’s stoppen, mensen springen eruit, kijken eerst met grote 

ogen en klappen dan mee. Senn hoort een sirene en niet veel later rijdt 

een politieauto met blauw zwaailicht naar hem toe. Twee agenten 

stappen uit, ze klappen eerst met de mensen mee. Daarna lopen ze 

naar Senn toe en kloppen hem op zijn schouders. “Dit is een echte 

heldendaad, jongeman,” zegt de politieagent met de grote snor. “Het 

is nog nooit iemand gelukt om een Jakkie te vangen. Jij hebt er zelfs 

twee tegelijk gevangen. Wat een prestatie!” Ze kloppen Senn nog een 

keer op zijn schouder. Ze lopen naar de Jakkies en nemen ze van 

Vasco’s rug. De Jakkies spartelen tegen en schreeuwen, maar de 

agenten houden ze stevig vast. De mannen dragen ze naar de 

politieauto en sluiten de brandstichters op. De politieauto rijdt weg. 

Senn besluit terug te gaan naar de manege. De brandweer is net klaar 

met blussen. Zo te zien valt de schade nog mee. Wilma heeft alle 

paarden weer gevangen, die staan keurig in de wei. Ze loopt naar Senn 



 
 

en omhelst hem. “Super wat je gedaan hebt. Alle paarden zijn gered. 

Bedankt, heel erg bedankt Senn,” zegt ze. “Je hoeft in het vervolg niet 

meer te betalen voor de rijlessen. Je kunt zo vaak komen als je wil.” 

Wilma zoent Senn op zijn wang. Dan neemt ze het zadel af van Vasco. 

“Het bit en de teugels heb ik helaas niet meer,” zegt Senn. 

“Maakt niet uit. Ze krijgt alles nieuw, dat heeft ze verdiend. Laat haar 

maar bij de andere paarden in de wei lopen,” antwoordt Wilma. 

Senn slaat zijn armen om de hals van Vasco en fluistert in haar oor: 

“Bedankt! Jij bent het beste en liefste paard van de hele wereld. Tot 

volgende week.” Hij opent het hek, Vasco hinnikt, beweegt haar hoofd 

op en neer en loopt dan naar de andere paarden.  

Als Senn zich omdraait, rijdt een oranje-wit Volkswagenbusje het erf 

van de manage op. In de bus zitten zijn moeder en vader die samen 

met Nine en Wess hem komen ophalen. Hij loopt naar hen toe. 

“Mama, papa, Nine, Wess, dat was een spannende buitenrit. Dat moet 

ik aan de oma’s en opa gaan vertellen.”  

 

Einde 


