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DE ZILVEREN 
KOETS

De eenhoorns draafden met gelijke tred door de 
lucht en op de bok zat iemand die me maar 

al te bekend voorkwam! Hij brulde: 

 Haast je, we moeten 
gaan! O Ridderrr, het spijt me, 
ik moet je nu natuurlijk aanspreken 

met Prins derrr Gevleugelden.’
Ik kon mijn ogen  niet geloven en 
riep: ‘Hè? Piep? 

De koetsier sprong nu van de bok 
op mijn vensterbank. Ja, hij was 

het, onmiskenbaar … mijn 

al te bekend voorkwam! Hij brulde: 

‘Ridderrr! Klaarrr voorrr

 Haast je, we moeten 

RRiiddddeerrrrrr!! KKKllKlKKlK aaaarrrrrr vvvooovovvovvov oorrrrrrrrKK
een nieuw avontuurrr?

Wie, wat,  waar?’
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 DE ZILVEREN KOETS

vriend Prulletje Prulschrijver!
Prulletje Prulschrijver, de prozapad en mijn 

officiële gids door Fantasia!
Hij maande me: ‘Kom op, PRINS, spring erin! 
We moeten gaan!’
Ik voelde me wel vereerd, maar toch niet zo op 
mijn gemak bij die PRINSENTITEL. Ik ben een 
bescheiden man, eh muis, dus zei ik: ‘Ridder 
is mooi genoeg, Prul, en verder moet ik mijn 

koffer nog pakken … en mijn bed 
opmaken … en het licht uitdoen … en …’

Prulletje Prulschrijver
Deze zeer zeldzame prozapad is afgestudeerd 
aan de Universiteit van Paddenburg in de Bazel-, 
babbel- en beuzelpraat en de Filosofi e van de 
fantasie. Hij is een lopende encyclopedie als het 
gaat om heksen, sirenen, draken, aardmannetjes, 
reuzen en feeën. Hij is de offi ciële gids van 
Geronimo in het Fantasiarijk. ‘ E N  N U  …  I N  G A L O P ! 
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 DE ZILVEREN KOETS

Prul riep ongeduldig: ‘Ook goed, Ridderrr en niet 
Prins! Genoeg gekwaakt, Fantasia is in rep en 
roerrr, anders was ik hierrr nu niet! 
De koningin is onvindbaarrr!’
Ik was op slag klaarwakker. 
‘Onvindbaar? Florina de Fleur? 
Maar dat is verschrikkelijk! 
Ik kom er nu aan!’

 trok ik mijn kleren 
aan en sprong ik in de zilveren koets, 
die voor mijn raamkozijn in de lucht 
hing. Prulletje zei: ‘Ridderrr, welkom 
aan boord van de ZILVEREN 
KOETS ,  waarrr ik de koetsierrr van ben!’
Voor ik kon antwoorden kwaakte hij al verder: 

Breng ons met de snelheid van het licht naarrr 
Fantasia!’

verschrikkelijk!

aan en sprong ik in de zilveren koets, 
die voor mijn raamkozijn in de lucht 

, welkom 

We vertrekken!

‘ E N  N U  …  I N  G A L O P ! 

15
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 DE ZILVEREN KOETS

O, o, mijn luchtziekte! Maar 
daar hielden ze geen rekening mee, sterker nog, ze 
deden er nog een schepje bovenop en gingen met 
zo’n vaart vooruit dat ik bijna achterover viel. 

IN GALOP, STEIL OMHOOG … IN GAGAG LOP, STEILILI OMOMO HO G

DE EENHOORNS VERTROKKEN 

 
Fantasia

Piep!
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IN GALOP, STEIL OMHOOG … 
DE EENHOORNS VERTROKKEN 

 
Fantasia
Fantasia
Fantasia
Fantasia
Fantasia
Fantasia
Fantasia
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EEN KASTEEL ZO
HELDER ALS KRISTAL

Pas na een tijdje zag ik dat er nog meer passagiers 
in de koets zaten. Prulletje stelde me een voor een 
aan hen voor: ‘Ridderrr, dit is Bobbelina, onze 

stewardess en vluchtassistente. 
Ze is het nichtje van 
Bobbeltje, 
de kameleon.’

Ach ja, Bobbeltje, die heb 
ik op mijn eerste en tweede reis 
naar Fantasia ontmoet!
Prulletje wees nu op een klein, 
grappig vleermuisje met een gitaar.
‘Dat is VLEDERRR MINSTREEL, hij zal 
ons muzikaal begeleiden op zijn 
gitaarrr.’
De stewardess riep: ‘Ridder! Doe 

stewardess en vluchtassistente. 

naar Fantasia
Prulletje wees nu op een klein, 
grappig vleermuisje met een gitaar.
‘Dat is 

Stewardess 
Bobbelina

Vleder 
Minstreel

20
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je veiligheidsgordel om en blijf op je plek 
zitten!’
Met snorharen die trilden van angst riep ik: 
‘Natuurlijk blijf ik zitten waar ik zit! Ik ben bang! 
Rattenrats!’
De zilveren koets  inmiddels met een 
monsterlijke snelheid van links naar rechts, 
waarbij we de ene na de andere duikvlucht 
maakten en dan plotseling weer opstegen.

O, o, wat was ik luchtziek!
Prulletje brulde: 

Aangemoedigd door zijn kreet, galoppeerden 
de eenhoorns nóg harder, terwijl de koets op en 
neer bleef st ru ei nte en Bobbelina in mijn oor 
kwebbelde. Ze bood me drankjes en hapjes aan, 
maar ik was veel te misselijk om aan eten en 
drinken te denken!
‘Ach, wat is Prulletje toch behendig! Kijk eens hoe 

 EEN KASTEEL ZO  HELDER  ALS KRISTAL

edele onderdanen van Florina!’

        
                       ‘Snellerrr,

21
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 EEN KASTEEL ZO  HELDER  ALS KRISTAL

goed hij door de bochten gaat, hup, en nog een 
beetje extra vaart. We vliegen als een 
speer door de lucht!’
Vleder ramde  op zijn gitaartje en zong zo vals 
als een kraai:

‘We vliegen naar de regenboog,
sneller en sneller gaan we omhoog.

Kijk eens hoe hard het gaat.
Wiew, we gaan in volle vaart!
Wow, je ziet een beetje groen.

Tja, daar is niks aan te doeoeoeoen!’

sneller en sneller gaan we omhoog.sneller en sneller gaan we omhoog.

Tja, daar is niks aan te doeoeoeoen!’Tja, daar is niks aan te doeoeoeoen!’Tja, daar is niks aan te doeoeoeoen!’

Help!

N
og

 e
en

 hapje

of
 e

en
 d

ra
nkje?

22

GS_F10_005-090.indd   22 17-08-15   10:25



23

 EEN KASTEEL ZO  HELDER  ALS KRISTAL

Ik stotterde: ‘Heb medelijden, hou alsjeblieft op! 
Straks slaan we nog te pletter!’
Hij giechelde: ‘Ik ben niet bang, ik heb vleugels, ik 
kan vliegen!’
Bobbelina, die zag dat ik nu 

werd, liet me een piepklein parachuutje zien dat ze 
onder haar uniform droeg. ‘Maak je geen zorgen, 
ridder, we zijn op alles voorbereid. Kijk, ik heb 
mijn parachute al om, sterker nog, die 
doe ik nooit af …’
Af en toe schudde en trilde de koets zo erg, dat 
ik dacht dat hij elk moment in tweeën kon barsten. 
We denderden op en neer en Prul riep: 

Na een lange reis door de nacht riep Prulletje 
ineens plechtig: ‘Uw koetsierpiloot kondigt 
aan dat wij het KRISTALKASTEEL 
naderen, overrr twintig minuten zullen we landen. 
Cabinepersoneel, bereid de landing voorrr!’

 Gordels vast!’
          

‘Turbulentie!

l i jkb leek
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 EEN KASTEEL ZO  HELDER  ALS KRISTAL

Stewardess Bobbelina kwam kijken of ik nog vast 
zat en zei vermanend:  

     Doe je gordel om! Zet je stoel rechtop, 
we gaan dalen! Opschieten, ridder!’

Ik lag uitgestrekt op de bank en 
mopperde: ‘Gelukkig, we gaan 
landen. Ik kan niet meer!’
Op hetzelfde moment kwaakte 

Prul: ‘Kristalkasteel in zicht! 

De koets zwenkte en maakte een 
enorme duikvlucht. Mijn hart klopte in mijn 

keel en mijn snorharen trilden. 
Opeens trok Prul de koets op in een 
achterwaartse salto waardoor 
mijn maag samentrok en mijn 
oren suisden. Toen landden we 

we gaan dalen! Opschieten, ridder!’

‘Ridder, zo vliegen we 
niet veilig, hè!

DALING INGEZET!’

Dat kon ergerrr!’

Hebben we onze

Genoeg!

gordels vast?
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 EEN KASTEEL ZO  HELDER  ALS KRISTAL

met een doffe dreun en slaakte Prul een enorme 
vreugdekreet: 

Bobbelina gaf hem een schouderklopje. ‘Mooie 
landing! Je zou niet zeggen dat je pas gisteren hebt 
leren vliegen!’
Ik stotterde wiebelig: ‘Hè? Heb je pas gisteren 
leren vliegen?’
Hij knikte tevreden en pochte: ‘Dat heb ik dus 
goed gedaan, of niet soms?’
‘Jij PADDENGEBROED!’  brulde ik. 
‘Brokkenkoetsier piloot! Dat had je me weleens 
mogen vertellen. Ik wist niet dat ik mijn leven in de 

poten van een beginneling legde …’
Maar Prulletje hupte vrolijk weg en riep: ‘Bewoners 
van Fantasia, de RIDDERRR ZONDERRR VREES OF 
BLAAM is gearriveerd!’

Dat kon ergerrr!’
 

    we zijn errr!
        

                            ‘Joepie,
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2

3
dreun stond de 

koets stil! 

… en na een enorm

e 

De landing … 

een nachtmerrie!

… en maakten 
een duikvlucht 
gevolgd door

Ooooooo!

htt
oorr

Help!

een achterwaartse 
salto …
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1
zwenkten vrij
plotseling …

De eenhoorns
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 IN EEN “PLOP”
GEDINGEST …

De koets werd omringd door een bonte menigte 

fantasiastische wezens. Ze 
mompelden: ‘De ridder! De Ridder zonder Vrees 
of Blaam is er! Hij zal onze koningin redden … 
en het hele Fantasiarijk!’

De Ridderrr is er!

Slik!

Hallo, Dinges!
Welkom!

Hè?

Ooo!
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Op datzelfde moment werd het deurtje 
van de koets opengerukt en verscheen 
er een bekende snuit in de opening. Een 
stemmetje RIEP: ‘Dinges, wat heb je er 
lang over gedingest om hier te dingesen. 
We hebben dingesvallig op je gedingest! 

Schiet op, dinges uit dat ding!’ 
(Ridder, wat heb je er lang over gedaan om 
hier te komen. We hebben angstvallig op je 
gewacht! Schiet op, kom uit die koets!)

Daar is hij!

 Mooi zo!

Ooo!

De 
ridder! Welkom terug!

Welkom 

terug, ridder!

      Hij is er!
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 IN EEN “PLOP”  GEDINGEST …  

O ja, ik herkende hem onmiddellijk, hij sprak 
Dingelaans! Het was mijn goede vriend Krap de 
krab, die ik had ontmoet tijdens mijn zevende 
reis door Fantasia! Ik schudde zijn 
krabbenpoot en zei: ‘Hallo, vriend Krap, ik heb 
je gemist! Vertel, hoe gaat het in Fantasia?’
Krap schudde zijn kop. ‘Ach, dinges, eh ridder, 
het is zo dinges, zo angstaanjagend. 
De koningin is in een plop gedingest …’
Ik riep bezorgd: ‘Wat? Wat is er gebeurd met de 
koningin? En wat bedoel je met “plop”?’

 is i
n een plopDe koningin 

gedingest!

Wat?
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 IN EEN “PLOP”  GEDINGEST …  

Hij herhaalde: ‘Gewoon, gedingest in een plop.’
Mijn snorharen trilden van frustratie en ik 
brulde: ‘Ik begrijp er geen krabbensnars van! Wat 
heeft die “PLOP” ermee te maken?’
Hij antwoordde: ‘Ik ben toch dinges, ik heb 
gedingest dat het gedingest was in een plop, we 
waren natuurlijk allemaal gedingest … zeg maar 
behoorlijk gedingest!’
Nu was het genoeg. Plop? 
Wat is dat, een plop?
Gelukkig kwam er net iemand 
aangelopen, die het me vast 
kon uitleggen: het was mijn 
vriend SANGRE AZUL! Hij 
keek me aan en zei: ‘Knager, 
eh ridder, wat Krap je probeert 
te vertellen is dat koningin 
Florina verdwenen is in een 

“PLOP”, in een oogwenk 
dus. We zijn reddeloos, om 
niet te zeggen radeloos!’

gedingest … zeg maar 

Sangre  Azul
De ridder kwam hem op 

zijn zesde en negende reis 
door Fantasia al tegen …
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Hij sprak verder: ‘Het ergste is nog dat er tegelijk 
met haar een machtig en krachtig tover-
voorwerp verdwenen is, één van de drie 
machtigste en krachtigste tover voorwerpen van 

heel Fantasia … het Duizend 
Spreuken Boek! Als dat in 
verkeerde handen of poten valt, kan 

het een mega-gevaarlijk wapen zijn!’
Ik stond versteld, ik had nog nooit 

eerder van dat boek gehoord!
Sangre Azul fluisterde: ‘In het 
boek staan alle, maar dan ook alle 

toverspreuken van Fantasia. 
Je begrijpt dat het bovenaan staat 

op de verlanglijstjes van alle heksen en tovenaars die 
hier leven! Hoe goed ken je de geschiedenis van 
Fantasia, ridder?’
Ik krabde op mijn kop en antwoordde: ‘Eh, tja, 
dat wil zeggen, wel een beetje, alleen wat ik heb 
opgeschreven in mijn boeken … Fantasia, 
Fantasia II, Fantasia III, Fantasia IV, Fantas…’

machtigste en krachtigste tover voorwerpen van 

Het eerste machtige, 
krachtige tovervoorwerp 

Het Duizend
Spreuken Boek

 IN EEN “PLOP”  GEDINGEST …  
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1) Het Duizend Spreuken Boek
2)De Kristallen Bol

3) Het Lispelende Toverstokje

 IN EEN “PLOP”  GEDINGEST …  

Krap onderbrak me: ‘Dinges, ik dinges je wel. 
Dingessie! Heel veel dingessen geleden …’ (Ridder, 
ik help je wel. Makkie! Heel veel jaren geleden …)

 n nam Sangre Azul het van Krap 
over: ‘Eh… misschien is het beter als ik je dat stukje 
van onze geschiedenis vertel. Ken je Floris Fabelfee, 
de grondlegger van het geslacht der Gevleugelden 
nog? Hij heeft het KRISTALKASTEEL 
en Florissant, het rijk van de feeën, gebouwd. Het 
was een enorme klus, die jaren duurde. Floris 
Fabelfee werd geholpen door de Kristalkabouters, 
die voor het kostbare louterkristal uit Kristalonië 
zorgden. Maar wat je nog niet weet, is dat hij 
ook gebruikmaakte van drie machtige, krachtige 
tovervoorwerpen: 

En nu is niet alleen Florina, maar ook het Duizend 
Spreuken Boek “plop” verdwenen …’
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