
DE ZOUTVLOED COURANT
De Zoutvloed Courant

Jaargang 1, No. 1
Oktober 2008

www.vpro.nl/zoutvloed

Niets is wat het lijkt...
Noord-Groningen, de wind waait over de verlaten weidse polders. In de 

verte aan het Wad ligt het dorpje Zoutvloed. Klein, rustig, landelijk. 

Je zou denken dat hier nooit wat gebeurt, maar... er hangt iets in de zilte 

lucht. En niets is wat het lijkt... Tekst Esther Smid, Foto’s Victor Arnolds

In de achtdelige jeugddrama-
serie Sterke verhalen uit 

Zoutvloed beleven kinderen 
tussen 10 en 12 jaar spannende, 
wonderbaarlijke avonturen. 
Avonturen die niemand helemaal 
begrijpt. Avonturen vol bijgeloof, 
onverklaarbare dingen en myste-
ries... Is er misschien meer dan we 
kunnen zien, meer dan we kunnen 
doorgronden?

Keet en kade
Sterke verhalen uit Zoutvloed  
is bedoeld voor kinderen vanaf 
9 jaar. Elke aflevering van 20 
minuten gaat over een andere 
hoofdpersoon. Zo leer je iedere 
keer een ander kind uit het af-
gelegen Zoutvloed kennen. Over 
ieder kind wordt een geheim of 
een bijzonder verhaal verteld. De 
kinderen ontmoeten elkaar bij 
de keet of op de kade van Zout-
vloed en komen terug in elkaars 
verhalen. Elke aflevering vertelt 
een afgerond verhaal. Alhoewel... 
soms snap je niet wat je ziet. Wat 
gebeurt er nou precies? Hoe kan 
dat? En hoe gaat het nu verder? 
De verhalen blijven maar door je 
hoofd spoken...  

Stinkende zwerver
Een terugkerende figuur is Tepper, 
gespeeld door Frank Lammers. 
Tepper ziet eruit als een stinkende 
zwerver, een opvallend type. Hij 
kent de geheimen van de kinderen 
en hangt net als zij graag rond op 
de kade van Zoutvloed. Hij blaast 
mysterieus tegen een belletje in 
zijn haar en verliest hier en daar 
een veertje... Wie of wat is hij?
Tepper: ‘Ik hoor alles, ik zie alles, 
ik weet alles. Ik ken de geheimen 
van gisteren, van morgen en van 
vandaag. Wat er op mijn rug zit? 
Ha! Dat is geen bochel, het zijn...’

Groningse cast
De kinderen die in de serie 
spelen komen bijna allemaal uit 
 Groningen. Je maakt kennis met 
het meisje Storm, dat gepest wordt 
om hoe ze heet. Door het kale, lege 
landschap gaat zij op zoek naar het 
mysterie van haar naam.
De twee broers Daan en Vincent 
beleven ’s nachts een spannend 
avontuur met het dode wolven-
pootje van hun oma.
Jorinde roept met haar drumstok-
jes een wit paard op en...
Wat is er aan de hand met de 

nieuwe vriendin van Eva’s vader?
Sjoerd gaat fotograferen, maar 
leert ook zijn vader kennen...
In de top van een boom ziet Berend 
geesten en engelen. Of zwetst hij 
maar wat? Dagenlang zit Femke 
op de sokkel waar eerst een stenen 
griffioen stond. Waarom?
Tot slot leren we Mike kennen, die 
zijn vader niet los wil laten. Mike’s 
vader gaat met Tepper mee. Zou hij 
ooit nog terugkomen?

Durf jij de Sterke verhalen 
uit Zoutvloed (9+) aan? 
Vanaf 26 oktober 2008 kun je 
de serie bekijken bij VPRO’s 
Villa Achterwerk op Nederland 
3. Op maandag 20 oktober 
2008 gaat de serie in première 
op het Cinekid-festival in 
Amsterdam. Op dinsdag 21 
oktober kun je naar een ma-
rathonuitzending van Sterke 
verhalen uit Zoutvloed op het 
Cinekid-festival (om 13.30, 
14.45 en 16.00 uur).

Wil je meer weten over Zoutvloed en de kinderen die daar wonen? 
Op www.vpro.nl/zoutvloed vind je een gedetailleerde kaart 
van Zoutvloed en omgeving. Je kunt precies bekijken wat waar 
gebeurd is. Waar ontmoet Storm de oude visser? Waar gebeurde 
het auto-ongeluk met Jorindes ouders? Waar ligt Sebastiaan 
Rozendaal begraven? Waar is de keet van Kingma?

Ben je zelf goed in het verzinnen van spannende verhalen? Op de 
site www.vpro.nl/zoutvloed zijn verschillende geheime ‘marks’ 
verstopt, die het begin zijn van een nieuw verhaal. Schrijf jouw 
eigen mysterie en mail het met je naam, leeftijd en adresgege-
vens naar zoutvloed@vpro.nl. De tien beste inzendingen winnen 
de dvd van de serie Sterke verhalen uit Zoutvloed.


