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Midden op de oceaan vaart een groot schip. Op 
het dek staan Fleur en Sanne. De 
kapitein van het schip is Fleurs oom. 
Daarom mag ze zo vaak meevaren als ze wil, elke 
vakantie. Nu dus ook en haar vriendin Sanne mag 
ook mee. 

Fleur: hallo, kunnen we jullie helpen? 
Bart: nee, dat hoeft niet maar bedankt. 

Meestal maken de matrozen de hele dag door 
grapjes. Maar deze reis zijn ze allemaal een beetje 
droevig. Dat komt omdat er iets heel ergs aan de 
hand is: Fleurs oom Johan moet zijn schip 
verkopen! Zijn geld is op. Dit is zijn laatste reis ... 
Er moet toch een oplossing te vinden zijn. 
Ineens bedenkt Fleur iets. 

Fleur: Oom Johan, hebt u wel aan de schat van 
overgrootvader Janus gedacht?' 
Oom Johan: natuurlijk heb ik daaraan gedacht. 
Ik zoek al tien jaar in alle hoeken en gaten naar die 
driedubbelovergehaalde schat!' 
`Maar wat heb ik aan een schat die ik niet kan 
vinden!' 

Op het dek, matrozen drinken en zingen. 

Fleur en sanne: `Kennen jullie het verhaal van de 
schat van overgrootvader Janus?' 



Jasper: Nee, vertel. 
Sanne: overgrootvader Janus, was de rijkste 
zeeman van de wereld. Hij had een enorme kist vol 
met gouden munten en sieraden op zijn boot. 
Fleur: Ineens kwamen er wel 10 piraten op hem af. 
Janus nam de kist mee en begroef het op het 
eiland Rossa del Bossa. 
Bart: `En toen?' 
`Fleur: de piraten konden de schat niet vinden. 
"Net voordat hij doodging, heeft hij een brief aan 
oom Johan gestuurd.' 
Bart: `Met een schatkaart?' 
Sanne: nee. 
`Hij had een tekening van het schip gemaakt en 
daaronder stond: "Akxe 
ijndjdm!!". Dat is Rossa del Bossa's voor "goede 
reis".' 
Oom heeft de schat nooit gevonden. 

Avond, iedereen slaapt. Alleen Bart en Jasper zijn 
nog wakker. Ze hebben de hele nacht nagedacht 
over het verhaal van Fleur en Sanne. Plotseling 
wordt er op de deur van Fleur en Sanne geklopt. 

Bart: 'Het is geen Rossa del Bossa's! 
Fleur: Waar heb je het over?' 

`Jasper: Akxe ijndjdm! Dat is gewoon Nederlands, 
maar dan in geheimtaal!' 



Bart: Blijf zoeken betekent het. 
`Kom, ik weet waar die brief ligt.' 

Ze sluipen met zijn vieren naar de kamer van oom 
Johan. 
Ze vinden de kaart van het schip en bekijken het. 

Fleur: Hé! Er zit een gaatje in het papier. Ik weet 
het!' 
Fleur: `Luister maar, Janus moest wegrennen voor 
de piraten. Maar hij kon natuurlijk niet rennen. 
Sanne: Natuurlijk, die schatkist was veel te zwaar. 
Hij ging op de vlucht zonder kist! Alle piraten 
renden achter hem aan, terwijl de schat 
gewoon nog in de boot lag! 
Jasper: Dus de schat is al tien jaar gewoon aan 
boord!' 
Sanne: `Er zit een gaatje in de kaart. Hij is 
doorgeprikt! 
Dit is de schatkaart!' `De schat ligt in het schip, op 
de plek van het gaatje. 
Bart: Dat is het onderste ruim. 

Met zijn vieren gaan ze onderin naar het onderste 
ruim van het schip. 
Ze zien daar tonnen staan. Ze gooien de tonnen 
om, want ze denken dat daar het goud in zit. 
Maar er zit alleen maar zout in, geen schat! 

`Fleur: Kom, we gaan hier zitten nadenken. 



Ze zitten samen op de bank en dan ineens roept 
Sanne heel hard, Ik weet waar de schat is. 
Ze maakt het bankje open waar ze op zitten en 
haalt hier sieraden en munten uit. 
Ze gaan snel naar de hut van oom Johan. 

Oom Johan:`Hé, hé! "Waarom liggen jullie niet in 
bed?' 
`Fleur: Kijk wat we hebben gevonden, oom Johan. 
We zijn super rijk! 
We hebben de schat gevonden. Oom Johan zegt; 
dat vieren we met een feest. 

Feest 
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