


ze zijn met heel veel.

Pliep heeft een heleboel 
broertjes en zusjes. 
Het zijn er zo veel dat moederkip 
ze bijna niet uit elkaar kan houden. 
Bijzonder zijn, dat is wat Pliep wil. 
Zodat zijn moeder hem 
meteen herkent. 
Zijn broertjes en zusjes rennen de hele 
dag achter moederkip aan, maar Pliep 
doet daar niet aan mee. 
Rennen is niks bijzonders, 
vindt Pliep. 
Hij vliegt liever voor moederkip uit. 
Als een echt haantje-de-voorste. 



pliep wil niet doen wat de 
rest doet.

In koor roepen zijn broertjes en zusjes: ‘Piep!’ 
Pliep niet, want piepen is niks bijzonders. 
Hij zegt liever ‘pliep!’
En als op maandag om vijf voor twaalf 
het Grote Gevaar langssluipt, kruipen 
zijn broertjes en zusjes rillend onder 
moeders linkervleugel. 
Pliep niet. Pliep kruipt liever rillend 
onder moeders rechtervleugel. 
Maar zelfs dat vindt hij niet bijzonder genoeg.
Hij wil nog bijzonderder zijn.
Nóg bijzonderder dan hij al is. 
Maar hoe doe je dat, écht bijzonder zijn? 
Hoe hard hij ook nadenkt, 
hij kan helemaal niets bedenken. 
Daarom besluit Pliep op 
onderzoek uit te gaan.   



hij vraagt wol aan 
het schaap.

Eerst gaat hij naar juffrouw Schaap. 
‘Juffrouw Schaap, mag ik een 
beetje wol?’ vraagt Pliep. 
‘Waarom wil je dat?’ 
mekkert juffrouw Schaap vriendelijk. 
‘Met al die wol ben ik bijzonder,’ 
antwoordt Pliep. 
Juffrouw Schaap knikt en geeft 
Pliep wat van haar wol. 
Hij slaat de wol als een deken 
om zich heen. 
Maar algauw heeft hij er genoeg van. 
‘Pfff. Het is een beetje te warm 
voor mij,’ puft Pliep.



pliep graaft met 
de mol mee.

 Hij loopt naar meneer Mol. 
‘Meneer Mol, mag ik u helpen 
met graven?’ vraagt Pliep. 
‘Waarom wil je dat?’ 
mompelt meneer Mol. 
‘Een gang graven is heel bijzonder,’ 
antwoordt Pliep. 
Meneer Mol knikt traag en 
maakt plaats in zijn molshoop. 
Pliep graaft mee. 
Maar algauw heeft Pliep 
er genoeg van. 
‘Het is een beetje te donker voor mij,’ 
zegt Pliep en hij klopt wat aarde 
van zijn veren.



hij neemt een duik, 
maar vindt het vies.

Dan gaat Pliep maar naar 
mevrouw Varken.
‘Mevrouw Varken, mag ik in uw 
modderbad?’ vraagt Pliep. 
‘Waarom wil je dat?’ 
knort mevrouw Varken. 
‘Een modderbad nemen is 
bijzonder,’ antwoordt Pliep. 
Mevrouw Varken knikt vanuit 
haar modderbad en schuift 
een stukje opzij. 
Pliep neemt een duik in de modder. 
Maar algauw heeft hij er genoeg van.
‘Het is een beetje te vies voor mij,’ 
zegt Pliep.  



pliep zwemt mee met 
de vis.

Snel gaat Pliep verder 
naar meneer Vis.
‘Meneer Vis, mag ik met u 
meezwemmen?’ vraagt Pliep. 
‘Waarom wil je dat?’ blupt meneer Vis. 
‘Zwemmen is heel bijzonder,’ 
antwoordt Pliep. 
Meneer Vis knikt en 
zwemt rustig verder. 
Pliep duikt in het water 
en zwemt een rondje. 
Maar algauw heeft hij er genoeg van. 
‘Het is een beetje te nat voor mij,’ 
zegt Pliep en hij schudt zijn 
veren droog.  
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