
 

 

 

              

 



 

 

Ooit dichtbij een afgekapt bos woonde een oude man. De 

legende zegt dat hij in een spookslot gevangen was 

genomen. Het was een groot slot met ratten, spinnen en 

vleermuizen. De oude man was eigenlijk een jonge muzikant 

die ooit betoverd was door Graaf van Vleermuizenstein. Als je 

er heen wou moest je eerst de poort zoeken die bij het slot 

uitkwam.  

 

Het slot heette: Vleermuizenstein. Je kon de poort vinden als 

je de kaart had. Maar als je eenmaal in het slot was kwam je 

er nooit meer uit. De enige uitweg was via de geheime deur 

maar om die te vinden moest je 4 uitdagingen overleven.  

 

Je moest over vuurbergen lopen, over zombie trollen rollen, 

met slangenlianen over het betoverde water zweven en door 

de vleermuizengrot lopen.  

 

Als je de 4 uitdagingen had overleefd vond je niet alleen de 

geheime deur maar bevrijdde je ook de oude man van zijn 

betovering zodat hij weer de prachtigste liedjes kon spelen op 

zn gitaar… 

 

 

 

 

 

 
  



Op een mooie dag spelen Timmy, Rosa en Bob aan de rand 

van een afgekapt bos; ze vangen insecten en stoppen deze 

in een potje.  

 

Opeens dwarrelt er een briefje uit de lucht.Timmy zei tegen 

Rosa: “oh het is de kaart, kom laten we hem snel pakken. 

Maar Rosa zei: “Is dat wel zo’n goed idee want dadelijk raken 

we de weg kwijt en dan kunnen we niet meer naar huis. 

“ Stel je niet zo aan we zijn toch samen” zegt Timmy. “Dat 

klopt” zegt Rosa dan.  

 

Timmy rende achter de kaart aan, net op tijd kon hij m 

pakken voordat ie in de rivier terecht kwam. Rosa zei dat het 

16:00 uur was en dat ze richting huis moesten maar Bob en 

Timmy wilden de kaart bekijken. 

 

Het werd langzaam donker en eng. Rosa pakte de kaart ,er 

zat heel veel stof op de kaart. Timmy blies het stof van de 

kaart af. Het is een kaart die de weg wijst naar spookslot 

Vleermuizenstein. De kinderen kennen het verhaal van het 

spookslot en besluiten op pad te gaan.  

 

 

 

 

 



Timmy zei: “het lijkt mij wel leuk” en even later zei Bob: “Lijkt 

me ook wel leuk. Rosa zei: “volgens mij leidt deze kaart naar 

vleermuizenstein. Maar eerst nemen ze de kaart mee naar 

huis. Thuis laten ze de kaart trots aan papa en mama zien. 

Papa zei: “goed gevonden,  kom we gaan de geheime deur 

zoeken”! Papa zei: “Ik heb namelijk gehoord dat er een 

geheime deur is alleen weet niemand waar die is”.  

 

In de nacht gingen ze op pad. Ineens stond er een duivel 

voor hun neus. De duivel zei: “wat doen jullie hier en gaat 

opeens rennen. “Aaaaaaaaaaaaaa!!! roept Rosa, 

Aaaaaaaaaaaaaa roept Bob, Aaaaaaaaaaaaaaaaa roept 

Timmy.  

 

De duivel rent heel hard en dan valt hij, maar heeft Bob bij 

zijn been vast. Bob roept heel hard: “Hellup, de duivel heeft 

mijn been vast”. Bob komt zelf gelukkig net met zijn been los 

en rent zo hard hij kan weg. Ze rennen snel met z’n drieën 

weg totdat ze bij een hangbrug aankomen. Ze moeten snel 

over de hangbrug en daar waren overal spinnenwebben en 

vieze dikke spinnen. Hier hielden ze alle drie niet zo van. 

Maar van de duivel waren ze af.  

 

  



Gelukkig hadden ze in het bos altijd een zaklamp bij zich voor 

als ze weg kwijtraakten. Met de zaklampen konden ze in 

ieder geval goed kijken waar ze moesten lopen en zouden ze 

niet vallen.  

 

Op de achterkant van de kaart stond nog iets!!! Het was de 

plattegrond van het slot…maar ojee wat stond daar allemaal 

op…vuurbergen, zombietrollen, slangenlianen.  

 

Help, hoe moeten we dat allemaal overleven roept Rosa!!! 

Maar Timmy en Bob denken dat ze dit allemaal wel kunnen. 

Op de kaart staat ook nog een geheime deur. Maar waar zou 

die zijn? We zullen het gaan zien, eerst maar eens de 

uitdagingen gaan overleven…  

 

Om er te komen moeten ze door het afgekapte bos waar 

wolven en beren wonen. En toen gingen ze verder in het bos 

en ze wisten niet waar ze uit kwamen. Misschien bij de oude 

man of in een spookslot… Ze wisten het helemaal niet en 

waren bang voor alles wat ze tegen kwamen. Komen ze bij 

de man uit, was hij heel eng, springt er eentje uit het bos??? 

Ze wisten niet wat hun te wachten stond. 

 

 

  



Ze lopen over het pad dat op de kaart staat en al na een klein 

stukje lopen worden ze achterna gezeten door een groep 

hongerige wolven. De kinderen rennen zo hard ze kunnen en 

verstoppen zich uiteindelijk in een grot. Ze zijn te moe om 

verder te gaan en hopen dat de wolven hen niet kunnen 

vinden in de grot zodat ze even kunnen uitrusten. Gelukkig, 

de wolven verdwijnen. 

 

 Als ze weer een beetje op adem zijn, besluiten ze op de 

kaart te kijken hoe ver ze nog moeten lopen. Gelukkig nog 

een klein stukje en dan zijn ze bij het slot. Maar, wat horen ze 

daar….zijn de wolven terug gekomen? O nee…de grot is het 

huis van een familie beren die de kinderen als een lekker 

tussendoortje zien… De kinderen rennen er weer als een 

haas vandoor.  

 

Bob zag een hele dikke harige spin op de kaart en zag dat er 

een spinnenspoor naar het slot liep. Eindelijk komen ze aan 

bij de poort van het slot. “Zullen we naar binnen gaan” zegt 

Rosa. “Ok” zegt Timmy “maar ik vind het wel eng hoor”. “Boe” 

zei Bob tegen Rosa. “Haha heel grappig” zegt Rosa,”ik lach 

me dood”. “ Geen ruzie maken”, zegt Timmy “we hebben het 

al erg genoeg. We kunnen nu niet meer zo makkelijk naar 

huis.” 

 

Ze proberen of ze de poort open kunnen krijgen en ja 

hoor…de deur zwiept met een grote zwaai open en de 

kinderen staan nu op de binnenplaats van het grote slot.  

 

  



Ze horen iemand praten en diegene zegt: “jullie zijn hier en 

moeten 4 uitdagingen aan gaan. Dan pas kunnen jullie naar 

huis. 

 

 Ze moeten een beetje huilen…Trillend op bevende benen 

lopen ze het spinnenspoor achterna door de poort. De poort 

valt krakend achter hun dicht. Toen dacht Rosa: ik wil er nu 

meteen uit! Timmy en Bob wilden er ook uit maar de poort zat 

op slot. Nu moesten ze wel door het slot lopen Waar zou de 

oude man zijn?  

 

Ze kijken om zich heen en zien een enorm spinnenweb. Hey 

dat lijkt wel een tunnel! Zullen ze daar doorheen moeten en 

durven ze dat wel? Rosa, die de dapperste van de drie is, 

gaat voorop en de jongens volgen haar. Wat is het hier eng!!! 

De ratten schieten voor hun voeten weg, de vleermuizen 

fladderen rond hun oren en er zit er zelfs 1 in de haren van 

Timmy. Iiieeuw wat een enorme spinnen zitten er naar hen te 

gluren. Aan het eind van de tunnel zien ze een grote dikke 

deur. Ze proberen of ze de deur open krijgen en met veel 

gepiep en gekraak gaat de deur open.  

 

Daar zien ze de oude man op de grond zitten. De ratten uit 

de gang zijn ook uit de deur gelopen en rennen om de oude 

man heen. Zo kunnen ze nooit weg uit deze kamer. 

 

  



De kinderen vragen de man op zijn fluit te spelen en daar 

schrikken de ratten zo van dat ze heel hard wegrennen.Zou 

de oude man weten hoe ze uit het slot moeten komen? De 

man keek verbaasd en riep: “hey hierzo help!!!” 

 

Timmy Rosa en Bob renden naar de man toe en keken 

verbaasd. De kinderen vroegen: huh wat doet u nou in het 

slot? De man zei: er is een oude legende en die bestaat.  

“Wat voor legende” vragen de kinderen en de man zei: “ik 

ben de legende!” Ooooooo wat cool!!! Toen zei de man: “dat 

is niet cool want de legende vertelt dat ik hier gevangen ben 

genomen door Graaf van Vleermuizenstein”.  “Hoe kunnen 

we u bevrijden?” Toen zei de man heel zachtjes: “ik weet niet 

of het jullie gaat lukken, maar je moet 4 uitdagingen kunnen 

doen om mij te bevrijden.” 

 

De drie vroegen hoe het moest en de man zei dat ze over de 

vuurbergen moesten lopen, over de zombietrollen moesten 

rollen en met de slangenlianen over het betoverde water 

moesten zweven en dan…  

 

De oude man werd onderbroken door de kinderen. Ze 

stotterden van iiikkk weet nieniet of ik dat wel dddurf. Toen 

zei de man: “jullie zijn de dapperste kinderen die ik ken”. 

“Oke” zeiden ze toen… De man ging weer verder en op het 

laatst zei de man dat ze DOOR DE VLEERMUIZENGROT 
moesten lopen. De kinderen rilden van angst maar zeiden 

toch: “Oké, we gaan het proberen en ze gaven elkaar een 

high five. De man was heel blij dat ze het gingen proberen en 

zei: “wat zijn jullie dapper “ en wenste hen veel succes.  

 
Maar hoe weten we hoe we de route moeten lopen? Hij 

vertelt hen dat ze op zoek moeten naar een geheime deur en 

hij wijst naar een lange donkere gang. Timmy en Rosa gaan 

voorop en Bob volgt hen met de oude man. De man zegt dat 



ze nu op de kaart moeten kijken om verder te komen. Toen 

ze de kaart oppakten ging een stuk grond weg en kwam er 

een trap naar beneden. Toen ze met hun drieën naar 

beneden gingen hoorde ze harde knallen. Rosa begon te 

zingen: “Lang zal ze leven” en nog veel meer liedjes. Toen 

kwam een vleermuis en weer praatte er iemand: “als jullie de 

uitdagingen goed uitvoeren dan komen jullie weer uit het 

geheime slot”!!! En toen nog een geluid…maar dat was 

gewoon Timmy die lollig wilde zijn.   

 
Na eens goed te hebben gekeken zagen ze het eerste 

onderdeel: Vuurbergen. In de verte zagen ze een berg die 

vuur deed vlammen. Ze liepen verder want ze wilden niet 

voor altijd in het slot blijven. Rosa zei: “Nee ik ga niet door de 

bergen want dan word ik geroosterd als een dode vis. 

Opeens trok Bob zijn schoenen uit en ging op z’n knieën 

zitten. Hij begon te zingen voor de vuurbergen. Hij zong: 

“Lang leven mijn leven, zou ik dit overleven” Al snel zien ze 

een heel fel licht; vuurbergen doemen voor hen op. Hoe 

komen ze hier overheen??? De kinderen rennen zo hard ze 

kunnen. Timmy en Bob trekken Rosa mee, wat was dat heet, 

en Rosa schreeuwde: “NEE NEE NEE!!! En ja hoor het is 

gelukt om langs het vuur te komen.  

 

 

  



Ojee, wat zagen ze daar nou voor akeligs en wat ligt daar 

boven aan de trap… Het zijn zombie trollen…Rosa dacht “iew 

kijk daar die smerige slijmerige zombie trollen” en ze stond te 

beven als een rietje. De kinderen besluiten op de buik van de 

trollen te gaan zitten en van de trap te rollen. Rosa voelde 

een hand op haar rug en ineens rolde ze tussen de trollen 

door. Achter haar rolden Timmy en Bob. Ze zaten alle drie 

onder het groene en gele slijm. Maar goed dat ze zo snel zijn. 

Bob’s been wordt gepakt, maar Timmy weet de zombietrol te 

schoppen en dan kunnen ze heel snel ontsnappen.  

 
Dan komen ze net voor een blauw, groen bubbelend water tot 

stilstand. Wat zagen ze nou weer? Betoverend water met 

slangenlianen! De slangen sissen: SSSSSSSSSSS!!!  

 

Oh wat eng zei Rosa. Het was zo eng dat zelfs een klein visje 

er niet doorheen durfde. “O nee” schreeuwde Timmy, “ik val 

naar beneden.” Uit het water komen allerlei enge dieren met 

2 koppen of 6 armen tevoorschijn en overal hangen slangen 

in de bomen. De enige weg ligt aan de andere kant van het 

water. Hoe komen ze daar toch en zou de fluit van de man 

hen nóg een keer kunnen helpen?  

 
De oude man blaast op zijn fluit en de slangen worden 

helemaal rustig zodat ze deze kunnen gebruiken om over het 

water te slingeren. Toen moesten ze wel alle drie een 

slangenliaan vastpakken en zwierden ze erover. Gelukkig 

hebben ze op school altijd heel goed geoefend aan de 

touwen dus dit lukt heel goed.  

 

Zouden ze al bijna bij de geheime deur zijn?  

  



Eindelijk komen ze in een grote kamer wat net een grot lijkt. 

Wat was het daar donker en eng. Ze hoorden de vleermuizen 

langs hun hoofd fladderen, wat waren ze bang. Ze poepten 

bijna in hun broek. “Ik ben wel bang” zegt Rosa, “maar zullen 

we gewoon gaan kijken?” Ze liepen de grot in en zagen enge 

beelden van een man in een zwarte mantel met een 

vleermuis in de hand. Aan het plafond hangen honderd 

duizend grote enge vleermuizen die schrikken van de 

kinderen en de oude man waardoor ze gaan rondfladderen.  
 

Bob zegt dat ze de vleermuizen moeten afleiden met eten. 

Zouden ze daar het potje insecten voor kunnen gebruiken? 

Ja!!! Het werkt!! De vleermuizen vliegen weg en aan de 

overkant van de grote kamer zien ze een deur.  

 

Langzaam sluipen ze de vleermuizengrot uit. Zou dat de 

geheime deur zijn? Ze rennen er naartoe, de deur zwaait 

open en opeens staan ze weer aan de rand van het 

afgekapte bos.  
 

Ze zien een klein huisje staan en lopen er naartoe. De 

kinderen waren zo blij dat ze uit het spookslot waren dat ze 

niet meer op de oude man hebben gelet. Ze kijken om zich 

heen waar hij is gebleven en ze zien hem niet meer. Ze 

zagen een grote kooi waar de oude man in zat.  

 

  



Voor de kooi stonden bewakers en de graaf van 

Vleermuizenstein. Ze pakten een grote tak en daar sloegen 

ze de bewakers mee. Toen keek de graaf om en zijn sleutels 

vielen uit zijn zak. De man sloeg met zn hoofd tegen de deur 

en riep: “pak de sleutels en bevrijd me”! Ze maakten de kooi 

los en de man kwam eruit en hij werd weer een jongen.  

 

Een jongen met krullen en een gitaar die meteen heel mooi 

begon te zingen: “Ik ben bevrijd, ik ben zo blij”. Hij speelt 

schitterende liedjes en bedankt de kinderen dat ze hem gered 

hebben uit het spookslot en dat het gelukt is de betovering te 

verbreken.  

 

De kinderen zingen en dansen met hem mee. Hij loopt met 

de kinderen mee naar hun huis en zegt tegen de ouders van 

de kinderen dat hij ze zo dankbaar is. De kinderen hebben 

zijn leven gered!!! Elke week zien de jongen en de kinderen 

elkaar. Hij speelt liedjes op zijn gitaar en de kinderen zingen 

erbij. 
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