
                      

 



          



 

 

     



 

 



Vissie Vis en sy maats 

Vissie Vis is ‘n pragtige vissie wat saam met sy maats diep onder in die see bly. Sy 
beste maatjie is Seeskilpad. Hulle swem altyd saam orals waar hulle gaan. Seeskilpad 
se mamma het haar eiers in die sand gelê waarna dit uitgebroei het. Seeskilpad en sy 
boeties en sussies het so vinnig hulle kon na die water gekruip nadat hulle uitgebroei 
het. 

‘n Ander maatjie van Vissie Vis is die krap. Krap loop nie reguit nie maar beweeg 
sywaarts waarheen hy ookal wil gaan. Krap het twee groot en sterk knypers waarmee 
hy kos vang en vashou as hy eet.  

Die seeperdjie is ook ‘n maatjie van Vissie Vis. Almal maak altyd grappe met 
Seeperdjie omdat hy so klein is. Seeperdjie se kop lyk soos die van ‘n perd en hy het 
‘n stert wat kan krul. Hy is sommer baie kleiner as ‘n perd! 

Die drie maatjies het lekker saam gespeel toe hulle sien dat al die visse vinnig in ‘n 
ander rigting swem en tussen rotse skuiling soek. Te laat het die drie maats vir Haai 
gesien! Dit was hy wat die visse gejaag het. Haai wil nie met Vissie Vis speel nie maar 
kom om hom te eet. Haaie het vlymskerp tande en eet klein vissies met een hap op. 

 Jellievis het gesien dat Haai vir Vissie Vis wil eet. Hy probeer om Haai se aandag aft e 
trek deur allerhande waggel bewegings te maak, maar dit het niks gehelp nie. Haai 
swem vinnig na Vissie Vis toe.  Hy maak sy bek groot oop reg om vir Vissie op te eet 
met een hap. 

Ewe skielik word Haai weggeruk deur agt sterk arms. Dit is Seekat wat agt arms het. 
Seekat is ;n maatjie van Vissie Vis en hou ook nie van Haai nie. Hy gooi vir Haai 
sommer ver weg van Vissie af 

Vissie is baie dankbaar en bedank vir Seekat wat hom gered het van die Haai. Die 
maats swem weer almal saam.  



 


