Dit is Stip, een ondeugende, grappige en lieve Shetlandpony met
stippen. Hij is kampioen ontsnappen en door de modder rollen,
en hij is altijd in voor een avontuur (en een lekker hapje).
Stip bestaat echt. Kom je hem een keer knuffelen
bij Avonturenboerderij Molenwaard?

Bekijk ook de filmpjes van Stip op YouTube.

Sam Verhoeven

Pony met streken

Spannend

‘Hoi Stip!’ Emma fietst het erf van de boerderij op.
‘Hiiiii!’ Stip hinnikt en draaft naar het hek om Emma te
begroeten. Zijn oren staan vrolijk naar voren.
‘Ik kon niet wachten tot de school uit was,’ zegt Emma,
terwijl ze afstapt en haar fiets wegzet. ‘Ik ben meteen
hierheen gekomen.’
Ze maakt het hek open en slaat haar armen om Stips nek.
‘Ik kan wel een knuffel gebruiken,’ zegt ze.
Stip kijkt Emma nieuwsgierig aan.
‘De meester vertelde vandaag dat we een spreekbeurt
moeten houden. En ik ben volgende week al aan de beurt!
Maar… dat vind ik superspannend. Ik durf niet zo goed.’
Emma leunt met haar hoofd tegen Stips nek en aait zachtjes
over zijn zachte, gestipte vacht. ‘Op mijn vorige school
moest ik ook een spreekbeurt houden. Toen ik eenmaal voor
de klas stond, wist ik opeens niet meer wat ik moest zeggen.
En ik had nog wel dagenlang geoefend. En nu… Ik ben zo
bang dat dat nu wéér gebeurt. En dat de hele klas me dan
uitlacht.’
Ze zucht diep. ‘En ik heb nog niet eens een onderwerp…’
‘Brrr!’ Stip briest en schudt zich los. Dan kijkt hij Emma aan
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en stampt met zijn hoef op de grond.
‘Wat zeg je?’
Opnieuw gooit Stip zijn hoofd in zijn nek.
‘Bedoel je… dat ik mijn spreekbeurt over jou moet doen?
Over pony’s?’
Emma geeft Stip een kus op zijn snuit. ‘Dankjewel, Stip. Wat
een goed idee! Het is een stuk minder eng om over iets te
vertellen wat ik heel leuk vind.’
‘En waar je al veel over weet,’ klinkt het opeens achter
Emma. Daar staat Mads.
Mads is haar eerste vriend sinds ze hier is komen wonen. Ze
hebben elkaar ontmoet bij de wei van Stip. En nu is Stip hun
verzorgpony.
Emma kijkt Mads een beetje verlegen aan. Heeft hij alles
gehoord wat ze tegen Stip zei? Hopelijk vindt hij het niet
stom dat ze tegen Stip praat.
‘Sorry,’ zegt Mads. ‘Ik wilde je niet afluisteren. Maar ik kwam
net aanlopen en ik hoorde je iets zeggen over een spreek
beurt over pony’s.’
Emma knikt. ‘Klopt. Maar ik vind het best eng, eerlijk
gezegd.’
‘Misschien kan ik je wel helpen,’ zegt Mads terwijl hij naar
Stip loopt. ‘En Stip ook!’
‘Hiiii!’ hinnikt Stip.
‘Helpen?’ vraagt Emma. ‘Hoe dan?’
‘Nou,’ zegt Mads. ‘Ik kan filmpjes maken van hoe jij Stip
verzorgt. Die kun je dan laten zien in de klas. Dan is het nog
gemakkelijker om er iets over te vertellen. Je kunt laten zien
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hoe je zijn vacht moet borstelen. Of hoe je zijn hoeven
uitkrabt. En hoe je zijn manen kunt invlechten.’
‘Jaaa, goed plan!’ Emma geeft Mads een high five. Opeens
lijkt die spreekbeurt een stuk minder eng! Want over Stip
raakt ze nooit uitgepraat.
‘En nu lekker paardrijden!’ roept Mads. ‘Ga je mee, Stip?’

