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Manfred wil zwemmen. Echt héél graag.  

De andere schapen vinden het een slecht idee,  

maar Manfred zit uren aan de waterkant te dromen over  

de vlinderslag, snorkelen en bommetjes maken in de sloot.  

Alleen... hoe krijgt hij dat voor elkaar?
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Manfred wil héél graag zwemmen. Niet een beetje poedelen of 

pootjebaden, maar echt zwemmen met een diploma en een duikbril.



Hij zit hele dagen langs de waterkant. Alle andere 

schapen uit de kudde blijven liever wat verder 

weg van het water.

Manfred droomt van de schoolslag, de rugslag en de vlinderslag. 

En ook van duiken, snorkelen en bommetjes maken in de sloot.



Manfreds moeder vindt een zwemmend schaap geen goed idee. 

“Nèèhèè!” roept ze. “Ga weg bij dat water! Straks val je erin.”

Ook zijn vader maakt zich zorgen. “Nèèhèè,” zegt hij. 

“Schapen zijn te wollig om te zwemmen.”



Manfred kijkt naar de vissen, de eenden en de kikkers. 

Die kunnen het toch ook?

Op een dag verzamelt hij al zijn moed. Als de andere schapen 

niet kijken, springt hij met een grote boog het water in.
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