Grottenloog
Geschreven door Lange Doener
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Zijn de bevers stoer, sterk en niet bang in het donker? Dat moet wel, want Lange Doener
heeft een afspraak met een grottenloog. Een loog is iemand, die ergens heel veel vanaf
weet, in dit geval van grotten. Maar voordat de bevers met Lange Doener mee mogen,
moeten ze laten zien, dat ze sterk genoeg zijn. Ze moeten minstens 10 seconden aan de trap
kunnen hangen. Dit is uiteraard geen enkel probleem, dus Lange Doener roept de
grottenloog.

Boven aan de berg verschijnt een hoofd met een helm erop. Het is het hoofd van de
grottenloog. Ze nodigt de bevers uit om naar boven te komen.
Om hen een handje te
helpen, gooit ze een touwladder langs de rotswand naar beneden. Het is een gevaarlijke
klimpartij naar boven. Gelukkig zijn er geen ongelukken voorgevallen.

Boven aangekomen zien de bevers een opengewerkte grot. Hierin mogen ze van de
grottenloog een keer oefenen. Daarna begint het echte werk in een heuse grot boven in de
bergen. De grottenloog gaat voorop met een lampje. De bevers volgen aan een touw. Na een
benauwde tocht door het hart van de berg komen de bevers bij een schitterende uitkijkpunt
onder een overhangende rots. Dat deze rots overhangt, hebben verschillende bevers
proefondervindelijk ondervonden.

Er wacht een welverdiend bekertje ranja een kleine versnapering op dit uitkijkpunt. Daarna
volgen de bevers het touw terug naar de uitgang van de grot. Het is nog even wachten op de
grottenloog. Zij moet zich ervan verzekeren, dat geen enkele bever is achter gebleven in de
grot. Daarna wacht nog een gevaarlijke afdaling langs de touwladder naar beneden.

Lange Doener is vandaag zeer tevreden over de bevers. Ze hebben laten zien
en sterk zijn en absoluut niet bang zijn in het donker.

dat ze stoer
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