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Buiten Donalds huisje, in een grote iep, woonden
de twee eekhoorns Knabbel en Babbel. En zij hadden
nog helemaal niet geluncht.
‘Ik heb honger,’ zei Knabbel terwijl hij over zijn lege
buikje wreef.

‘Ik ook,’ zei Babbel. Plotseling keek hij heel blij.
‘Kijk!’ riep hij.
Knabbel keek en keek, en toen zag hij het ook.
Er hing nog één eenzame eikel aan een tak in de
eikenboom, verderop bij het meer.

*

Ze renden door de takken van de iep, naar de eik,
door naar de kruin van de boom.
‘Mijne!’ riep Knabbel en reikte naar de eikel.
‘Ik zag hem eerst!’ schreeuwde Babbel.

Ze duwden, ze trokken, ze rukten en
knokten tot... de eikel uit hun vingers
glipte en - ploink - in het meer viel.
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De twee eekhoorns keken verdrietig hoe de eikel
wegdreef. Maar Babbels gezicht klaarde snel op. ‘Kijk
daar!’ riep hij.
Knabbel keek. Op een eilandje in het midden van
het meer stond een heel grote eikenboom. De takken
hingen zwaar naar beneden gebogen, zo vol met eikels
zaten ze.

De eekhoorns renden naar de oever. Maar – brrrr –
het water was te koud om in te zwemmen.
‘Hoe komen we daar?’ vroeg Knabbel.
‘Geen idee,’ zei Babbel. Maar al snel kreeg hij een
ingeving. ‘Kijk daar nou!’ zei hij.

*
Ze konden net Oom Donalds zeilbootje zien
staan op de schoorsteenmantel.
‘Kom op,’ zei Knabbel, en daar gingen ze, hup
Donalds huisje binnen.

Ze hadden de zeilboot al naar beneden getild en waren
bijna de deur uit, toen Donald zich bewoog in zijn slaap.
‘Mooie dag voor een zeiltocht,’ mompelde hij dromerig
terwijl de boot langs hem heen gedragen werd.
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‘Ik zal die eekhoorns!’ stampvoette Donald.
Hij zocht zijn hengel en haken, en koos een
eikelkleurige dobber.
‘Dit zal ze leren,’ grijnsde hij.

Niet veel later werd Donald echt wakker.
‘Nu ga ik eens lekker mijn boot uitproberen,’ zei hij.
Opeens trok iets van buiten zijn aandacht. Het was
zijn zeilboot, op het meer! En erin zaten Knabbel en
Babbel.

*
‘Babbel, Babbel, kijk nou!’ riep Knabbel. Hij
leunde over de rand van de boot om het drijvende
lokaas te pakken.
‘Wat goed! Een noot!’ zei Babbel, ‘we gooien hem
in het ruim, dan eten we ’m als avondeten.’

Vanaf de steiger gooide hij zijn hengel zo
ver mogelijk uit. Plop! Daar landde de dobber
precies naast de boot.
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Zodra de noot aan boord was, begon Donald de lijn in
te halen. Hij trok de boot zo naar de kant. De eekhoorns
hadden niets in de gaten. Ze merkten zelfs niet dat
Donald water in de kajuit goot.

Knabbel ontdekte pas wat er aan de hand was toen hij
de kajuit binnenging.
‘Pompen!’ riep hij.
De twee eekhoorns pompten met man en macht
terwijl Donald lachte en toekeek.

*
‘Haha!’ grinnikte Donald. De eekhoorns
keken op.
‘Dus dát is het probleem,’ zei Babbel.
Hij smeet de dobber naar Donald, die al
snel verstrikt raakte in de vislijn.

Voordat Donald zich kon bevrijden, zeilden de
eekhoorns al weer uit.
En tegen de tijd dat Donald zijn kano had gepakt en
de achtervolging inzette, kwamen de eekhoorns al aan
op het eiland.
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