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Ooit van een zeevarken of zeemuis 
gehoord? Of van een zeekoe? 
Nee? Ze bestaan echt! Hond 
heeft zijn verre verre verre neef 
de zeehond zelfs al ontmoet. Hij 
vertelt er enthousiast over aan zijn 
vriendjes.
Als er boerderijdieren in zee 
leven, is er ook vast een zeekip, 
denkt Kip blij. Ze knutselt een 
duikpak in elkaar en gaat op zoek.
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Er is iets aan de hand bij de hooischuur. 
Alle dieren van de boerderij staan om 
Hond heen. Hij heeft het hoogste woord 
en iedereen luistert aandachtig.

“Luister!” roept hij. “Ik was op 
het strand en weet je wat ik daar 

zag? Vlak bij de golven lag een 
zeehond. Een hond, net als ik, 

maar dan met een vissenstaart. 
En vinnen. We speelden en 

we blaften, en toen namen we 
afscheid en dook hij weer in zee!”



“Een zeehond?” vraagt Koe 
verbaasd. “Je bent niet wijs! 
Honden kunnen toch niet in 
zee leven?” 
Hond draait een rondje van 
plezier. “Echt wel! Daarom heet 
het ook een zeehond. Dat is mijn 
verre verre verre neef!” Trots 
kijkt hij in het rond. “En zal ik je 
eens wat vertellen? Er bestaan ook 
zeekoeien en zeepaardjes!”

Iedereen roept door elkaar van opwinding. 
“En een kip?” kakelt Kip schel. “Is er ook een zeekip?”
Hond denkt even na. “Nee, die niet,” zegt hij dan beslist.



Iedereen staart Kip 
sprakeloos aan. 
“Maar... hoe wil je dat 
dan doen?” sputtert 
Hond. “Jij kan helemaal 
niet zwemmen!”

“Nee?” Kip zet beledigd haar vleugels in haar zij. “Wedden van wel? 
Als er een zeehond en een zeekoe en een zeepaard is, dan is er ook een 
zeekip. Hij is alleen nog niet ontdekt. Dus dat ga ik doen.”

“Grote ontdekkingsreizigers 
laten zich niet tegenhouden 

door een beetje water,” zegt 
Kip. Trots steekt ze haar 

snavel in de lucht en loopt op 
hoge poten weg. 



De dagen daarna zien de andere dieren Kip slepen met koperen buizen, 
kurken, rubberen slangetjes en nog veel meer. Alles wat Kip kan gebruiken 
brengt ze naar de schuur.
Dag en nacht probeert ze aan de tekentafel het perfecte duikpak te ontwerpen. 
En daarna horen ze haar zwoegen. Ze zaagt en last en timmert en plakt. 
Dan is ze eindelijk klaar.
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