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DE SLURFLOZE OLIFANTSKOP

De Kerkhof Kids zijn op een deftig feestje in het Museum 
voor Peperdure Snuisterijen. Om hen heen nippen mensen 
met smaak aan glaasjes bubbelende champagne.
‘Ik kan haast niet wachten,’ zegt een dame met een 
kloddertje kaviaar in haar mondhoek.
‘Ik ook niet,’ voegt een meneer met een buikje daaraan toe. 
‘Maar de prins zal er vast snel zijn om De Slurfloze 
Olifantskop te onthullen.’
Borre, Radijs, Ovi en Elle kijken koortsachtig in het rond. 
Niemand hier ziet eruit als een diamantrover.

Eerder die dag, toen De Kerkhof Kids in hun onderbroek 
op het dak van hun geheime clubhuis lagen te zonnebaden, 
belde inspecteur Kops.
‘Ik heb een opdracht voor jullie,’ kraakte zijn oude stem door 
de walkietalkie. ‘In het Museum voor Peperdure Snuisterijen 
is vanmiddag een feest. Prins Badaboem van Archaië heeft het 
museum een diamant geleend. Deze diamant, die De Slurfloze 
Olifantskop heet, is de grootste diamant ter wereld. Maatje 
kokosnoot, zeg maar. De prins komt hem vanmiddag in hoogst 
eigen persoon bij het museum afleveren en dat wordt samen met 
de gasten gevierd met hapjes en drankjes. De commissaris van 
politie vreest dat dit partijtje ruw verstoord zal worden door 
De Sneker Snaken. Deze boevenbende uit het noorden van 
het land is gespecialiseerd in het roven van edelstenen. En zo’n 
knoeperd als De Slurfloze Olifantskop zullen ze niet aan hun 

neus voorbij willen laten gaan. Daarom wil de commissaris dat 
jullie vanmiddag op het feestje de diamant bewaken. Over.’
‘Dat is prima,’ zei Borre. ‘Maar kan de politie dat zelf 
niet doen? Over.’
‘Al die uniformen, handboeien en pistolen; daar wordt een 
fuif niet gezelliger van, vindt de commissaris,’ zei Kops. 
‘Bovendien zullen De Sneker Snaken nooit verwachten 
dat jullie de beveiliging zijn. Gaan jullie nu maar snel 
naar het museum; de directeur wacht al op jullie. Over en 
slie-sla-sluiten.’ 

‘Daar is hij eindelijk!’ roept een mevrouw met een mal 
hoedje enthousiast. Tussen twee lijfwachten ingeklemd, 
betreedt prins Badaboem van Archaië het vertrek. 



Statig stapt de vorst door de mensendrukte. Hij duwt een 
steekkarretje voor zich uit. ‘Oeh!’ en ‘Aah!’ zeggen de 
aanwezigen bij het zien van zijn met groene smaragden 
versierde tulband en met rode robijnen afgezette mantel. 
Op het steekkarretje staat iets rechthoekigs met een 
laken eroverheen.
‘Daar zit die Slurfloze Olifantskop onder,’ fluistert 
Borre tegen Radijs. 
In het midden van de zaal staat de museumdirecteur.
‘Welkom, welkom!’ zegt hij.
De prins zet zijn steekkarretje neer en schudt de uitgestoken 
hand van de directeur. 
‘Wat ontzettend fijn dat u er bent, Uwe Hoogheid,’ zegt 
deze laatste. Hij richt zich dan tot de aanwezigen en spreekt 
plechtig: ‘Dames en heren, ik ben zeer verheugd dat u 
allen gekomen bent. Prins Badaboem zal nu De Slurfloze 
Olifantskop onthullen!’
Sierlijk zoals alleen iemand van 
adel dat kan, trekt de prins 
van Archaië het doek weg. 
De mensen klappen verrukt 
in hun handen. 
Op een roodfluwelen 
kussen in een glazen 
vitrine ligt de grootste 
diamant ter wereld te 
fonkelen alsof de bliksem 
erin gevangenzit.

‘Dat ding is niet alleen slurfloos,’ zegt Elle, ‘er zitten ook geen 
oren of slagtanden aan. Het lijkt voor geen meter op een olifant!’
Maar de museumbezoekers geven daar niets om. Ze 
verdringen zich om de diamant goed te kunnen bekijken. 
Tussen al dit opgewonden bewonderen van de diamant 
komt een suppoost van het museum aansnellen met 
een grote cadeaudoos.
‘Dit werd zojuist voor u aan de deur afgeleverd, meneer de 
prins,’ zegt de man en hij geeft Badaboem het pakket.
‘Wat leuk,’ spreekt de prins. ‘Een cadeau! Vast van een 
liefhebber van edelstenen, die me wil bedanken voor het 
uitlenen van De Slurfloze Olifantskop.’
Badaboem trekt het rode lint rond het pak los en BOEF 
klinkt een doffe knal. Uit de doos golft een dikke, paarse 
mist die binnen enkele seconden de gehele museumzaal vult.
‘Een rookbom!’ hoest Ovi. Hij is allergisch voor rookbommen 
en als er een ontploft, slaat dat altijd meteen op zijn longen.
‘Ik zie geen hand voor ogen!’ zegt Radijs.
In paniek rennen mensen gillend door elkaar heen en tegen 
elkaar op. Dan klinkt het gekletter van gebroken glas. Een 
stevige tocht waait door de ruimte.
‘Au!’ gilt de prins van Archaië. ‘Iemand heeft mij geslagen!’
Als even later de lucht geklaard is, zien De Kerkhof Kids 
dat de ramen zijn ingeslagen. Overal liggen glasscherven. 
De prins zit met een blauw oog op de grond en de 
vitrinekast is leeg.
‘De Slurfloze Olifantskop!’ roept de museumdirecteur. 
‘Hij is weg!’



‘Dit moeten De Sneker Snaken gedaan hebben,’ zegt 
Borre tegen de andere Kerkhof Kids. ‘Ze zijn door de ramen 
binnengekomen en weer weggevlucht. Snel, erachteraan!’
Vlug springen ze naar buiten.
Borre kijkt links en rechts en ziet nog net iemand een 
steeg in verdwijnen.
‘We moeten ze in kunnen halen,’ zegt Borre. ‘Met die 
Olifantskop kunnen ze nooit zo snel rennen als wij. 
Dat ding weegt minstens tien kilo.’
Ze hollen de steeg in. Daar zien ze drie iele mannetjes: 
De Sneker Snaken. Ze dragen zwarte bolhoeden, zwarte 
boevenmaskertjes en strakke pakken die voor de helft geel 
en voor de andere helft zwart zijn. Een van hen heeft een 
dikke, walmende sigaar tussen zijn tanden geklemd. Met 
veel moeite torst het misdadige drietal de enorme diamant 
tussen hen in.
Ze moeten fout gelopen zijn, want de steeg loopt dood.
‘Hé, stelletje flappies,’ roept Elle. De Sneker Snaken kijken op.
‘Jullie zijn er gloeiend bij!’
Langzaam lopen De Kerkhof Kids op De Sneker Snaken toe. 
Die kunnen geen kant op. Ze staan met hun rug tegen de 
muur. De Kerkhof Kids zijn met zijn vieren en De Sneker 
Snaken zijn maar drie kleine mannetjes. Het lijkt er niet op 
dat ze pistolen of ander gevaarlijk spul bij zich hebben. Het 
wordt een makkie om deze diamantrovers in de kraag te 
grijpen en vast te houden tot de politie komt. 
Ze staan tegenover elkaar. Oog in oog. De Sneker Snaken 
vertrekken geen spier, maar ze weten dat hun spel uit is.

‘Halt, snoodaards!’ galmt het plots.
Zowel De Kerkhof Kids als De Sneker Snaken kijken omhoog. 
Het is moeilijk te zien, zo tegen de zon in, maar staan daar 
op het dak van dat kantoorgebouw nou twee enorme vogels?
‘Geen beweging. Wij zijn de sterke vleugel der wet!’
Roesj! De vogels slaan hun vleugels wijd uit. Even hangen ze 
stil in de lucht, de steeg in een donkere schaduw hullend, en 
zeilen dan naar beneden. Als koelkasten.



SMAK! De vogels knallen boven op De Kerkhof Kids, 
die omknikkeren als bowlingkegels.
‘Au! Waar is dat goed voor?!’ roept Elle. ‘Ga van me af, 
joh, domme dodo!’
‘Ze ontsnappen!’ kermt Ovi vanonder een vleugel.
De Sneker Snaken klimmen snel over het hoopje vogel 
en Kerkhof Kids heen, schuiven een putdeksel opzij en 
verdwijnen met De Slurfloze Olifantskop in het riool.
Radijs is de eerste die weer overeind staat. Ze rent naar de 
put en steekt haar hoofd door het gat. Als ze weer opstaat, 
schudt ze zuchtend haar hoofd.
‘Het gaat daar beneden zes richtingen op,’ zegt ze. 
‘Ik zag ze niet meer. Ze waren al een hoek om. Die zijn 
we dus kwijt.’
‘Kijk nou wat jullie gedaan hebben,’ zegt Elle kwaad tegen 
de vogels. ‘We hadden ze zo goed als te pakken. Wie zijn 
jullie eigenlijk? Soepkip en uilskuiken?’
‘Ik ben Valkman en dit is Musmeid,’ zegt de grootste vogel, 
een man in een valkenpak. Het meisje dat naast hem staat 
en verkleed is als mus, knikt instemmend.
‘Maar maak jullie geen zorgen,’ gaat Valkman verder. 
‘Dit is allemaal onderdeel van ons plan. Wij eh... eh... Wij 
moeten ervandoor!’ Hij grijpt Musmeid bij een vleugel en 
samen rennen ze de steeg uit.
‘Vreemde vogels,’ vindt Ovi.
Borre haalt zuchtend de walkietalkie uit zijn kontzak 
tevoorschijn: ‘Ik zal Kops maar bellen en zeggen dat we 
De Sneker Snaken en De Slurfloze Olifantskop kwijt zijn.’

KES EN DOMINO

‘Wat een ellende,’ zegt inspecteur Kops, als Borre de oud-agent 
vertelt dat De Sneker Snaken er met De Slurfloze Olifants-
kop vandoor zijn. ‘Nou, ik durf het de commissaris niet te 
vertellen, hoor. Doen jullie dat maar. Over en slie-sla-sluiten.’ 
‘Op naar het politiebureau dan maar,’ mompelt Borre.

‘Het viel ook eigenlijk wel te verwachten,’ zegt de commissaris, 
als De Kerkhof Kids hem het slechte nieuws hebben gebracht. 
‘Tegen dat gekluns van die Valkman en Musmeid kan niemand op.’
‘U kent Valkman en Musmeid?’ vraagt Borre.
‘Helaas niet. Wisten we maar wie er achter die gesnavelde 
maskers schuilgaan.’ De commissaris staat stram op uit zijn 
bureaustoel en loopt naar het raam. Zijn vinger in zijn krulsnor 
draaiend staart hij naar buiten. ‘Ze denken dat ze ons helpen, 
die Valkman en zijn tortelduifje,’ bromt de commissaris. ‘Maar 
iedere keer als we een misdadiger op het spoor zijn en hem 
bijna in de kladden hebben gegrepen, vliegen die vogels ons 
voor de voeten en ontsnapt de dief. We vangen geen boef 
meer. De gevangenissen staan leeg en het gespuis loopt vrij 
rond en doet maar. Ik zou ze wel willen oppakken, maar eerst 
moeten Valkman en Musmeid gestopt worden! Maar hoe?’
‘Je zou ze kunnen verjagen,’ grinnikt Elle. 
‘Met een vogelverschrikker.’
‘Lollig,’ zegt de commissaris met een uitgestreken gezicht. 
‘We worden overspoeld door een golf van criminaliteit en 
jij maakt grapjes.’



‘Wat ik me afvraag,’ zegt Ovi, ‘is hoe Valkman en Musmeid 
weten waar en wanneer er een misdaad gepleegd wordt.’
‘Een goede vraag,’ zegt de commissaris. ‘Ze zijn er altijd als 
de kippen bij. Vaak nog eerder dan wij. Hé, dat rijmt...’

Op hetzelfde moment, ergens anders, maar niet zo heel ver van 
het politiebureau, zit een jongeman thuis achter zijn computer. 
‘Domino?’ roept hij.
‘Wat is er, Kes?’ roept Domino terug.
‘Is er nog spuitkaas, Domino?’
‘Ik zal even voor je in de koelkast kijken.’
Enkele seconden later stapt Domino het rommelige 
kamertje binnen met een spuitbus vloeibare kaas.
‘Kijk eens, Kes,’ zegt ze.
Zonder van het beeldscherm op te kijken neemt hij de 
spuitbus aan en spuit sissend een dikke klodder gele prut 
met kaassmaak in zijn mond. Ondertussen blijft hij met 
één hand venijnig op de spatiebalk klikken.
‘Ben je al bijna game over?’ vraagt Domino. Ze pakt de bus 
en spuit een flinke kwak in haar mond.
‘Nog lang niet,’ mompelt Kes. ‘Ik heb alle trollen met mijn 
elfen om de oren geslagen en hoef nu alleen nog maar de 
eindbaas van level achtendertig in een gnoom te veranderen.’
‘Maar wanneer mag ik dan?’
‘Als ik game over ben.’
‘Maar je gaat nooit af. Ik wil ook...’
WÈTÈTÈTÈ-WÈTÈTÈTÈ!
Verschrikt kijkt Kes van zijn computerspel op.

‘Musmeid,’ zegt hij tegen Domino. ‘Dat is het valkalarm! 
Snel, naar het valkennest!’
Kes drukt op een korst in een verder lege pizzadoos die 
open op het bureau ligt. Hierdoor schuift in de hoek van 
de kamer een boekenkast opzij. In de ruimte erachter staan 
twee palen zoals je die ook wel in brandweerkazernes ziet. 
Kes en Domino zoeven via deze valkpalen omhoog.
In hun valken- en mussenpak betreden ze een verdieping hoger 
het geheime valkennest met de glazen koepel dat ze een paar 
weken geleden boven op het dak van hun huis gebouwd hebben. 
‘Kijk, Musmeid,’ zegt Valkman, terwijl zijn vingers razendsnel 
over het toetsenbord van de Valkcomputer gaan. ‘Het zijn 
die Sneker Snaken weer! Ze hebben de Bivalvabank op de 
West-en-Wardstraat beroofd! Ditmaal zullen we ze grijpen! 
Naar de valkmobiel!’
Vlug springt het tweetal op hun tandem, ze zoeven het dak 
af en slingeren de straat uit. 



DE SCHAAR VAN DE KONING

Op het politiebureau komt op hetzelfde moment een 
politieagent het kantoor van de commissaris binnen hollen.
‘Alarm bij de Bivalvabank, meneer de commissaris!’ hijgt 
de diender buiten adem. ‘Het zijn De Sneker Snaken!’
‘Eropaf,’ zegt de commissaris kordaat. ‘Dit keer grijpen 
we ze. En neem een extra arrestatiewagen mee, want die 
Valkman en Musmeid zullen er zeker weten ook zijn.’
‘Wij gaan mee,’ zegt Borre.
‘Een prima plan,’ vindt de commissaris. 
‘Vlug, we hebben haast!’

Met loeiende sirenes komen ze aan in de West-en-Wardstraat.
‘Jullie zijn te laat!’ roept de directeur van de Bivalvabank. 
Hij staat op de stoep wild met zijn armen te zwaaien. ‘De 
Sneker Snaken zijn er alweer vandoor! Ze hebben een kluis 
opgeblazen! In die kluis lag de schaar waarmee de koning bij 
officiële openingen de lintjes doorknipt. Dat ding is wel een 
meter groot, van puur goud en ingelegd met blauwe saffieren. 
Hij is van onschatbare waarde en De Sneker Snaken hebben 
hem meegenomen.’
‘Welke kant zijn ze op gevlucht?’ vraagt de commissaris.
‘Daarheen,’ wijst de directeur. ‘En ze werden 
achternagezeten door twee kippen op een tandem.’
‘Valkman en Musmeid!’ zegt Borre.
‘Zijn ze ons alweer voor?!’ roept de commissaris uit. ‘Hoe 
flikken ze dat toch? Ongelooflijk! Maar genoeg gekletst. 

Kom op, mannen!’
Alle agenten springen weer in hun wagens en scheuren 
plankgas de straat uit.
‘Daar zijn ze!’ roept Ovi. ‘Kijk, midden op de rotonde: 
De Sneker Snaken én Valkman en Musmeid.’
Met gierende banden omsingelen de politieauto’s de 
misdadigers. De portieren vliegen open en de agenten 
richten hun pistolen.
De Sneker Snaken liggen op de grond met de schaar van 
de koning in hun armen. Ze zitten helemaal onder een 
geelwitte smurrie.
Valkman houdt ze onder schot met een katapult met 
een ei erin.
‘Niet schieten, niet schieten,’ kermen de drie Sneker Snaken 
tegen Valkman. ‘We plakken van onder tot boven en die 
stukjes eierschaal kriebelen! We geven ons over!’
‘Het is dat gevederde tweetal gewoon gelukt dat 
geboefte te overmeesteren,’ bromt de commissaris. 
‘Het is niet te geloven.’
Hij pakt een megafoon en bedankt met tegenzin de vogels: 
‘Valkman, goed werk. Wij nemen het hier van jullie over.’ 
‘Hallo commissaris!’ zegt Valkman. ‘We hebben ze, hoor!’ 
Hij zwaait en glijdt uit in een plas eierstruif: FLATS!
De Sneker Snaken zien hun kans schoon. Twee van 
hen grijpen Valkman en de derde scharniert de enorme 
gouden schaar open.
‘Waag het niet te schieten,’ gilt de Snaak met de schaar. 
Hij bijt fel op zijn blauwe wolkjes rokende sigaar. 

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


