
Toverles (door Greta Hendrickx) 

‘Toverles! Kayla, de toverles begint!’ Het elfje Althea trok aan Kayla’s mouw. 
Kayla, een roodharig meisje met wel honderd sproeten en appelblauwe ogen, zat 
als enig mensenkind in een klas met boselfjes. Tussen de hoge bomen van het 
Altenabos luisterden ze aandachtig naar juffrouw Yesenia, een fruitfee. De olijke 
juf gaf les in een hippe jurk met kersenprint. In haar framboos roze haren  scholen 
blauwe bessen. De elfjes zaten in een kring op paddenstoelen. Dan nog raakten 
hun voeten de grond niet. In de wind ritselden hun elfenrokjes als groene 
bladeren. 
‘Vandaag leren we hoe we van bosbessen een chocoladetaart maken’, zei 
juffrouw Yesenia.  De juf nam haar toverstaf, plukte een blauwe bes uit haar 
haren en dreunde de spreuk op :  
 

Bosbesje, bosbesje, ik eet je niet op. 

Ik tik wel drie maal op je kop. 

Wie heeft honger als een paard? 

 

De fee keek even rond in de klas en vroeg : Hoe luidt de volgende zin?’ De 
boselfjes joelden allen in koor:  
 

Word nu een chocoladetaart! 

 
Roetsj! Alle elfjes vlogen als uitgehongerde wolven op de lekkere taart.  
     ‘Afblijven!’ riep juffrouw Yesenia streng. ‘Ik heb de spreuk nog niet uitgelegd!’ 
Te laat, er bleven slechts wat kruimels over.  
     ‘Tring! Tring!’  rinkelde de bel van de toverschool voor de elfjes.    
     ‘Joepie, pauze!’,  juichte Althea.  Samen met Kayla klauterde ze in de bomen. 
 
'Kijk', wees het boselfje, 'daar zijn de kabouters'.  Zij kregen les van meester 
Timbal. De kaboutermeester toonde zijn leerlingen hoe ze konden vliegen met 
een bezem. Het leek alsof hij een paard beklom, zo sloot hij zijn korte benen rond 
de steel. 

 

Bezem, bezem, uit de kast 

ik heb je nu stevig vast. 

Vlieg mij maar op een zucht 

naar boven in de lucht! 

 

 
  



Daar zoefde Meester Timbal tussen de bomen omhoog.  Zijn bruine krullen 
dansten onder zijn rode pinnenmuts. Met open mond keken alle kabouters hem 
na.  De meester werd boos want beneden had kabouter Opido de muts van zijn 
vriendje afgepakt.  
 
     ‘Jullie moeten opletten!’ waarschuwde Timbal vanuit de lucht. 
     Pats! Boem! De verstrooide meester vloog tegen een hoge eikenboom. 
Duizend sterretjes cirkelden rondom hem. Meester Timbal landde met trillende 
knieën weer op de grond. Een joekel van een bult verscheen op zijn voorhoofd. Hij 
droop af naar de leraarskamer. Juffrouw Yesenia gaf een klinkende zoen op de 
bult die als bij toverslag verdween. Mm, ze ruikt naar appeltjes ! glunderde 
Timbal. 
 
Tijd voor een volgende toverles. De boselfjes werden in vier groepen verdeeld. 
     ‘We maken een oud heksenrecept om onzichtbaar te worden. Het eerste 
groepje zoekt toverkruiden in het bos. Het tweede groepje schept een emmer 
wonderwater uit de grot. De derde groep plukt vijf appels en de vierde groep 
tenslotte, haalt wat mos uit het bos.’ 
     De elfjes repten zich naar buiten en zochten wat hun juf hen opgedragen had. 
Daarna legden ze alles wat ze gevonden hadden vooraan in de klas. Juffrouw 
Yesenia zwaaide met haar toverstaf en ratelde de spreuk af : 

 

Ik doe toverkruiden in een pot 

Met wonderwater uit de grot 

Giet het in een ketel boven een vuur 

Doe er wat appels bij maar niet te zuur 

Nog wat mos uit het bos 

Laat alles sudderen voor een uur 

Dan is het drankje klaar 

Drink dit op en je bent onzichtbaar! 

 

     ‘Wie durft het toverdrankje drinken?’ vroeg juffrouw Yesenia.   
    ‘Ikke! Ikke!’ riep Kayla. Haar wijsvinger zwaaide wild in de lucht. De juf gaf haar 
de beker. Een zurig luchtje kringelde omhoog. Kayla trok een vies gezicht maar 
dronk het in één teug leeg. Het tintelde en kriebelde in haar lichaam. 
     ‘Zien jullie mij?’ vroeg ze popelend.  
     ‘Neen, waar ben je?’ riep iedereen.  
     Joepie, ze was onzichtbaar!  Ze sprong van de ene paddenstoel op de andere, 
trok gekke snuiten naar de juf, liep op haar handen en niemand zag het, leuk! 
Voor even toch, want na een uur was Kayla dit spelletje beu. Stel dat niemand 



ooit nog met haar kon spelen. Dat haar mama haar nooit meer kon zien! Ze 
gluurde in een plas water. Waar was haar spiegelbeeld?  
     ‘Juffrouw, juffrouw, ik ben bang!’  
     Snel zwaaide de fruitfee met haar toverstaf : 
 

Kastanjes en rijstebrij. 

Het toveren is nu voorbij. 

Jij had even pret voor tien 

maar wij willen je weer zien! 

 

Iedereen wachtte vol spanning. Juffrouw Yesenia liep heen en weer. Zoete 
zweetdruppels parelden op haar gezicht. Ze had toch de juiste spreuk gebruikt?  
Voor alle zekerheid controleerde ze het nog eens in haar grote 
toverspreukenboek.  Het meisje had volgens het boek al lang weer zichtbaar 
moeten zijn.  Wat nu? 

 
Kayla weende.  Althea ging in haar buurt 
staan en stelde haar vriendin gerust : ‘onze 
juf vindt er wel iets op, wees maar niet 
bang!’   
     ‘Dat is waar’, antwoordde de juf. Ze 
belde met haar tovermobieltje naar de 
directeur, een wijze uil, en legde hem het 
probleem uit. Drie seconden later stond hij 
al in de klas van juffrouw Yesenia. 
     ‘Wat heb ik toch verkeerd gedaan?’ 
vroeg de fruitfee met trillende lippen. ‘Was 
de toverspreuk niet krachtig genoeg?’   
     De directeur haalde hoofdschuddend 
zijn schouders op. Vervolgens toonde de 
juffrouw hem haar toverstaf. Hij zette zijn 
uilenbril op en bekeek het stokje van alle 
kanten. 
    ‘Oehoe! Dat ziet er heel normaal uit’, 
besloot hij. De toveruil krabde eens in zijn 
veren. Kayla werd wanhopig. Zelfs de wijze 
uil vond geen oplossing!  Hoe zou zij ooit 
weer zichtbaar worden? 
  



     Na een lange stilte merkte de directeur het vuile elfenstof. ‘Aha!’ riep hij plots. 
‘Juffrouw Yesenia, dit is oud en versleten! Het elfenstof moet vernieuwd worden. 
Vannacht, Yoehoe! is het volle maan en toveren we het weer super krachtig.’ 
 
'Kayla, hoor je dat? Alles komt in orde', juichte Althea en halsoverkop vloog ze 
naar haar paddenstoelenhuisje aan de rand van het bos.  
     ‘Althea, laat me niet alleen!’ riep Kayla haar na. Helaas! Niemand zag haar en 
iedereen ging naar huis. Het grote Altenabos leek nu helemaal verlaten. Wachten 
tot middernacht, hoe zou ze dat overleven? Wie weet welke gevaarlijke dieren er 
hier rondliepen! Ze zouden haar oppeuzelen, met huid en haar. Langzaam sloop 
de schemering het park binnen. Met een bang hart doolde het meisje rond, 
tussen de struiken, over het bruggetje, langs de vijver. Na het blauwe uur ging de 
avond over in de nacht. Akelig gehuil. Geritsel in de bladeren. De haren op Kayla’s 
armen kwamen recht omhoog. Twee grimmige ogen weerkaatsten in het 
maanlicht. Zwarte haren, witte tanden, dreigend gegrom. Een wolf! Stokstijf bleef 
Kayla staan. Ze hield haar adem in. Het beest kwam dichter en dichter, 
besnuffelde haar. Met zijn tong kwijlend uit zijn bek draaide hij rond het meisje. 
Hij gromde vervaarlijk. Kayla bibberde op haar benen en kneep haar ogen toe. 
Toen ze een halve minuut later haar blauwe ogen weer opende, was de wolf 
verdwenen. Natuurlijk, hij kon haar niet zien! 
 
Spoedig daarna klonk er gestommel en gegiechel. De elfjes en kabouters! Allen 
zetten ze zich  in een cirkel rond een ketel met wonderwater, midden in het 
Altenabos. De directeur gooide het oude elfenstof in de ketel en keek naar de 
hemel.  Oehoe! Volle maan!  Het koken kon beginnen. Vuile groene bubbelbellen 
stegen op uit de pruttelende pot. Het spetterde en sputterde. Splash! Vieze bellen 
vlogen als vuurwerk de lucht in. Tien tellen later dwarrelde er frisgroen elfenstof 
naar beneden. De elfjes en kabouters hadden allen samen een grote doek vast om 
het op te vangen. Juffrouw Yesenia nam haar toverstaf en verstoof hem met het 
vernieuwde elfenstof. Terwijl ze zenuwachtig op wat kersen knabbelde, prevelde 
ze de toverspreuk om Kayla weer zichtbaar te maken. Bang wachtte iedereen af.  
Weldra roken ze iets zoets. Kijk, daar verscheen iemand. Dat was echter geen 
meisje, neen, dat was een fruitelfje! Haar rossige staartjes wiebelden tussen haar 
wapperende vleugels. Rond haar kersenrode wangen kon je, als je heel goed keek, 
wel honderd sproeten tellen.  Verbaasd keek het elfje met appelblauwe ogen 
omhoog.  
     ‘Oehoe!’ huilde de uil. 
     ‘Ojee!’ jammerde de fee. Wanhopig schudde ze met haar hoofd waardoor 
enkele bosbessen uit haar haren op de grond tuimelden.  
  



     De piepkleine Kayla raapte een bosbes op en riep dapper: 
 

Bosbesje, bosbesje, ik eet je op 

want het toveren was een flop. 

Na een blauwe wervelwind 

word ik  weer een mensenkind ! 

 
Als uit het niets blies een enorme blauwe windhoos doorheen het bos. Elfjes en 
kabouters vlogen de lucht in. Bladeren waaiden wild omhoog. Het bos geurde en 
kleurde bessenblauw. Nadat de wind weer was gaan liggen en iedereen op het 
zachte mos was geland, verscheen op een open plek een meisje. ‘Kayla!’ galmde 
het overal en er volgde een zucht van opluchting. 
 
Dat moest gevierd worden! Alle elfjes en kabouters dansten en feestten tot de 
ochtendzon weer tussen de bomen kwam piepen. Gelukkig was dit goed 
afgelopen, dacht Kayla.  Ze duizelde. Een hele nacht lang had ze gedanst. Het leek 
alsof ze er niet mee kon stoppen. In het midden van een kring met paddenstoelen 
danste Kayla nog uren verder op de tonen van betoverende elfenmuziek. En 
misschien, ergens in een ver toverbos, danst ze nu nog! 
 

 
 
 


