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Op een ochtend besluit ridder Pepijn een bad te nemen 

in een meertje. Hij zingt en spettert erop los, totdat hij 

bedenkt dat hij zijn handdoek is vergeten. Pepijn is dan 

ook blij als hij er zomaar eentje ziet hangen in de struiken. 

Maar als hij eraan trekt, blijkt het helemaal geen handdoek 

te zijn. Het is een lange lap stof waarvan hij het begin niet 

kan zien. Van wie is die lap? En waar gaat hij heen?  

Behulpzaam als een ridder hoort te zijn, is Pepijn van plan 

de stof terug te brengen naar de eigenaar.
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In een groot, groen bos klinken geluiden van spetter en spatter en tralala. 
Ze komen bij een meer vandaan. Daar neemt ridder Pepijn een bad. De 
hele ochtend heeft hij rondgedwaald op zijn paard en hij is blij dat hij zich 
even kan wassen. Intussen zingt hij luidkeels wat liedjes die zijn moeder 
hem heeft geleerd. 

Ineens stopt hij geschrokken met zingen. Hij is zijn handdoek vergeten! 
Hoe moet hij zich nou afdrogen? 
Hee, maar wacht eens... Wat een geluk, daar hangt een handdoek over 
een struik! 



Ridder Pepijn pakt de handdoek en trekt eraan. Hij is zo lang dat 
hij blijft steken achter de takken. Pepijn gluurt over de struik.
De handdoek is helemaal geen handdoek: het is een heel lange lap 
stof, die verdwijnt tussen de bomen. Waar zou hij heen kronkelen? 
Pepijn droogt zich af en kleedt zich razendsnel aan. Hij is dol op 
raadsels en avonturen, en dit lijkt een raadsel én een avontuur. 



Deze enorme lap stof is vast van iemand, denkt ridder Pepijn. Maar dan moet ik 
hem terugbrengen. Want je bent een ridder, of je bent het niet. 
Terwijl zijn paard stapvoets de witte strook volgt, verzamelt ridder Pepijn de stof 
op de rug van het paard. Hier en daar zit de lap in de knoop of haakt hij vast aan 
de takken. Dan maakt Pepijn hem voorzichtig los.
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