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Het monster van Loch Ness 
Lang geleden leefde er een magisch wezen, in een 
prachtig groen land genaamd Schotland, in de diepten 
van een groot, diep meer genaamd Loch Ness. Dit wezen 
werd bekend als de Loch Ness monster, of Nessie in het 
kort.

Gedurende honderden jaren werd Nessie vaak gezien 
door mensen die in de buurt van het meer woonden. Ze 
zwom naar de oppervlakte en speelde met de mensen, 
spattend en plezier makend in het water. De mensen die 
haar zagen waren altijd 
verbaasd over haar 
schoonheid en gratie, en 
ze hielden ervan om naar 
haar te kijken terwijl ze 
zwom.

Maar op een dag kwam 
er een slechte man naar 
het meer met de 
bedoeling om Nessie te 
vangen. Hij zette vallen 
en netten in het water, in 
de hoop om het machtige 
wezen te vangen. Maar Nessie was te slim voor hem. Ze 
wist zijn vallen te ontwijken en bleef verborgen in de 
diepten van het meer.




Vanaf die dag werd Nessie nooit meer gezien door de 
mensen die in de buurt van het meer woonden. Ze was 
te bang om gevangen te worden en gekwetst door de 
slechte man. Maar ze verdween niet helemaal. Ze had 
een geheime grot aan de bodem van het meer, waar ze 
zich kon verstoppen en waar ze veilig was.

In haar grot had Nessie allerlei prachtige dingen om 
zich mee te vermaken. Ze had boeken om te lezen, 
spelletjes om te spelen en muziek om naar te luisteren. 
Ze bracht de meeste tijd door in haar grot, maar af en 
toe zwom ze naar de oppervlakte om de prachtige 
omgeving te zien.

Hoewel Nessie erg haar best deed om niet gezien te 
worden, vingen de mensen soms toch een glimp van haar 
op. Ze zagen haar lange, slanke nek boven het 
wateroppervlak uitsteken, of een enorme golf 
achterlaten terwijl ze door het meer zwom. En als ze 
haar zagen, dan stonden ze versteld van het magische 
wezen.

Maar hoe hard mensen ook probeerden om haar in volle 
glorie te zien, Nessie zou altijd terug glippen naar de 
diepten van het meer, terug naar haar geheime grot 
waar ze veilig en gelukkig was. En ook al was ze 
verstopt in haar schuilplaats, ze bleef een legende, en 
mensen zouden altijd verhalen vertellen over het 
machtige en mysterieuze Loch Ness-monster.



