
Ga mee met de 
fantastische 
Meneer Vos! 
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+ Dichten met 
Dahl: volg een 
stoomcursus 

rijmen

DOE DE TEST!

Graven maar
Duik onder de  
grond met de  
familie Vos 
 

Wie is wie?  
Sjakie, Billy,  
Meneer Vos en  
Daantje: hoe goed  
ken jij ze?  

Dahls  
dieren  
Lees alles over 
de beesten van 
Roald Dahl
en doe de  
kennisquiz 

Om je vingers bij af te likken  
Verhalen om van te smullen
voor echte lekkerbekken!



WEEK
2020

TIP !
Speel het favoriete  
dierenspel. Denk aan  
je lievelingsdier.  
Je klasgenoten mogen er 
vragen over stellen. Jij 
beantwoordt de vragen 
alleen met ‘ja’ of ‘nee’.  
Na hoeveel vragen raden 
ze welk dier het is? 

DIEREN

Kikker in een kistje
Op zijn negende ging Roald naar een 
kostschool. De kinderen bleven daar 
slapen en gingen alleen met vakanties en feestdagen 
naar huis. Op Roalds kostschool droegen alle leer
lingen hetzelfde uniform en had iedereen een houten 
kistje met een slot. Wat er in dat kistje zat was strikt 
geheim, maar de meeste jongens stopten er snoep  
in en spullen als een zakmes, kompas, katapult of 
postzegels. Behalve een zekere Arkle. Hij had een 
luchtgaatje in zijn snoepkistje geboord omdat hij zijn 
kikker erin verborg. Elke dag stopte hij er slakken 
bij, zodat z’n kikker wat te smullen had. Roald vond 
het heel bijzonder dat Arkle zo goed voor zijn kikker 
zorgde. Hij nam zich daarom voor om de rest van zijn 
leven aardig te zijn voor kleine dieren.   

    Het verhaal over de kikker  
is te lezen in Boy. 

>

DE DIEREN VAN DAHL
Schrijver Roald Dahl was gek  
op dieren. Hij had een lieve
lingshond, een favoriete geit, 
een huis vol parkieten en nog 
veel meer huisdieren.  
Ook woonde hij een tijd in  
Afrika tussen de slangen,  
leeuwen en krokodillen.  
Niet zo gek dus dat dieren  
vaak een grote rol in zijn  
verhalen spelen. 

1.1
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TIP !
Teken je favoriete dier  
in de stijl van Quentin 
Blake. Hij gaf dieren  
altijd iets grappigs mee. 
Zo draagt de fantastische 
Meneer Vos een chique 
jas en een fleurig sjaaltje. 
Welk detail geef je jouw 
dier?  

DIEREN

>

Magisch duo

Quentin Blake

Roald Dahl

Wist je dat bijna alle tekeningen in Roald Dahls  
boeken gemaakt zijn door Quentin Blake?  
 
De schrijver noemde Blake: ‘De beste kinderboeken
illustrator ter wereld.’ Als Roald een verhaal af had, 
bracht Quentin de hoofdpersonen met zijn potlood 
nog meer tot leven. Alleen bij De giraffe, de peli  
en ik ging het andersom. Roald wilde een verhaal met 
drie dieren in de hoofdrol. Een giraffe leek Quentin 
leuk omdat hij er nog nooit een had getekend.  
En een pelikaan met een grote gekke snavel vond  
hij ook een goed idee. Roald wilde er een aap bij  
omdat Quentin die zo mooi had getekend voor  
De Reuzenkrokodil. Toen de twee vrienden het  
eens waren over de drie hoofdpersonen bedacht  
de schrijver er een verhaal bij.

1.2
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DIEREN

>

Niet alleen Roald was dol op dieren. Ook zijn  
dochter Tessa was er gek op. Toen ze bij een  
vriendinnetje op het platteland ging logeren, werd  
ze daar verliefd op een paar schattige lammetjes.  
Ze legde al haar zakgeld bij elkaar, kocht er twee en 
nam ze als verrassing mee naar huis. Daar vraten  
de lammetjes alle planten in de tuin op. Roald en  
Tessa bedachten een slim plan. Midden in de nacht  
smokkelden ze de dieren de wei in bij een boer uit  
de buurt. Daarna slopen ze stiekem weer naar huis. 
De boer zal de volgende dag wel vreemd hebben  
opgekeken toen hij ineens twee schapen  
meer telde!

Wat weet jij over de favoriete dieren van Roald Dahl?  
Maak Dahls dieren kennisquiz en ontdek het (werkblad 1). 

ROALD DAHL – WEEK 2020

WERKBLAD 1

Nu je meer weet over Roald Dahls favoriete dieren 
en de beesten die een hoofdrol speelden in zijn  boeken, is het tijd voor een quiz. Omcirkel steeds  het juiste antwoord. 

 1 Welk dier liet een keer een drol achter in Roald Dahls schrijfhut?a. Alma, zijn lievelingsgeitb.  Een van de lammetjes die zijn dochter  Tessa had meegenomenc.  Een kat, en de schrijver had al een hekel  aan die beesten
d. Jelly, zijn labradorhond

 2 Vossen hebben net als katten snorharen rond hun neus, maar ze hebben deze  haren ook op een andere plek. Waar?a. Bij hun oren, daardoor kunnen ze extra goed horen
b.  Op hun kin, daarmee voelen ze het als er eten op de grond ligt
c.  Op hun staart, zodat ze gevaar van achteren aan voelen komen
d.  Op hun poten, zodat ze de weg beter vinden en trillingen van de grond voelen

 3 Roald Dahl stormde in Afrika ooit in zijn blootje naar buiten omdat iemand die voor 
hem werkte bijna werd aangevallen door een 
dier. Welk dier was dit?a. Een hongerige leeuwb. Een sluwe krokodilc. Een glibberige slangd. Een trippelende schorpioen

 4 Pelikanen zijn gek op vis, maar wat eten hun jonkies eigenlijk?a. Schaaldieren, zoals mossels en garnalenb. Kleine rivierkreeftjes en waterplantenc. Opgebraakte vis uit de keelzak van hun oudersd. Kleine vissen, zoals sardientjes en ansjovis

 5Wie was de lievelingshond van  Roald Dahl?
a. Jelly, een labrador
b. Chopper, een jack russellc. Sophie, een herder
d. Takkie, een teckel

 6 De Latijnse naam voor giraffe is camelo-pardalis. Wat betekent dit letterlijk?a. Paard met een lange nekb. Kameel met luipaardvlekkenc. Okapi op hoge potend. Supersaurus met korte staart

 7 Wat was het eerste dierenboek van Roald Dahl dat Quentin Blake illustreerde?a. De fantastische Meneer Vosb. De giraffe, de peli en ikc. De reuzenperzik
d. De Reuzenkrokodil

 8 Welke dieren komen op de puntjes van dit spreekwoord: ‘Wat de … niet weet, weet 
de … ook niet.’ 
a. vos en haas
b. uil en vos
c. olifant en giraffe
d. pelikaan en olifant

 9 De kikker van een klasgenootje van Roald Dahl woonde in een snoepkistje, maar hoe 
overleeft de boskikker uit Alaska extreme kou?
a.  Hij overwintert dicht bij zijn familie, samen  houden ze elkaar warmb.  Hij bespaart energie door twee derde van zijn lichaam te bevriezenc.  Hij is de enige kikkersoort die onder de grond  overwintert

d.  Hij springt van boom naar boom om zichzelf  warm te houden

 10Toen Roald Dahl in Afrika woonde,  redde een vriend bij wie hij ging eten 
de vrouw van de kok uit de bek van een dier. 
Ze hield er geen schrammetje aan over.  Welk dier was dit?
a. Een krokodil
b. Een leeuw
c. Een zebra
d. Een walvis

Dahls dieren kennisquiz

1.3

Lieve lammetjes
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SNOEP

Als zevenjarig jongetje liep Roald Dahl elke dag langs 
een snoepwinkel als hij van school naar huis ging. Hij 
was dol op alles in die winkel, behalve op de eigena
res. Ze had een hekel aan kinderen, leek op een heks 
en graaide altijd met vieze handen in de snoeppotten. 
Roald kon haar niet uitstaan. Dus toen hij op een dag 
een dooie muis vond, besloot hij de gemene vrouw 
eens goed te laten schrikken. Met vrienden ging hij 

naar de snoepwinkel. Een jongen leidde haar af en 
Roald liet de muis snel vallen in een pot met tover
ballen. De vrouw was woedend! De volgende dag 
verscheen ze op school en Roald kreeg voor straf een 
flink pak slaag van het schoolhoofd. Tsja, zo ging dat 
in die tijd.

    Het verhaal over de dode muis is te lezen in Boy. 

>

VERHALEN OM 
VAN TE SMULLEN
Als kind was Roald Dahl al de grootste snoepkont 
van Engeland. In zijn boeken speelt snoep – vooral 
chocola – dan ook vaak de hoofdrol. Lees meer over 
zijn snoepavonturen! 

2.1
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SNOEP

Toen Roald Dahl naar een strenge kostschool ging,  
gebeurde daar iets wonderbaarlijks. De grootste  
chocoladefabriek van Engeland liet leerlingen van die 
school regelmatig de nieuwste smaken chocola testen 
en beoordelen. De schrijver was dol op deze proeverij
en en fantaseerde dat hij in de uitvindkamer van een 
chocoladefabriek werkte en zelf het lekkerste snoep 
mocht bedenken. 

    Komt dit je bekend voor? Dat zou goed kunnen, 
want Willie Wonka uit Sjakie en de chocolade
fabriek heeft precies zo’n uitvindkamer! 

>

Chocoladeproeverij

2.2
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SNOEP

>Wil je meer weten over het spectaculaire snoepgoed en de lekkernijen 
waar Roald Dahl over schreef? Doe de Lekkerbektest (werkblad 2).

2.3

Winegums 
en vis 
Ook al had Roald Dahl een pot winegums naast zijn 
bed staan en puilde het dashboardkastje van zijn auto 
uit van het snoep, de schrijver hield ook van gezonde 
dingen. Zoals verse vis! Het liefst ving hij die zelf.  
Als kind zat hij zomers urenlang met zijn zusjes  
te vissen op de fjorden in Noorwegen. Dat was  
moeilijk voor hem, want om de vissen niet af te 
schrikken moest hij heel stil zijn en hij had altijd  
zo veel te vertellen. De schrijver was zo dol op vis dat 
hij zijn zeventigste verjaardag zelfs vierde met een 
viskraam in zijn tuin! 

WERKBLAD 2

Chips, chocola of een bak frambozen? Waar mogen 
ze jou midden in de nacht voor wakker maken? Test 
wat voor lekkerbek jij bent! 

 1 Hoe ziet jouw favoriete winkel eruit?  
a.  Die staat volgepropt met suikerballen, noga en chocoladetoffees
b.   Die hangt vol gedroogde hammetjes en worstenc.   Daar verkopen ze bakken met verse vis: van  sappige zalmmoten tot pittige sardientjes

 2 Van welke snack krijg jij de  meeste trek?
a. Wonka’s roomchocola met marsepeinvulling b.  Warme gehaktballetjes in tomatensaus c.  Ongezouten nootjes 

 3 Er staat soep op het menu!  Welke eet jij het liefst? a.  Vissoep met verse kruiden b.  Kippensoep 
c.  Chocoladefondue (die lepel ik naar binnen als soep) 

 4 Hoera, je bent jarig! Welk feestmaal kies jij als avondeten? a.  Pannenkoeken met extra veel stroop b.  Garnalenkroketten op een bedje van veldsla c.  Kip, patat en appelmoes 

 5 Wat eet jij als toetje na dit  verrukkelijke feestmaal?a.  Niets, dan zit ik vol b.  Een sorbetijsje, met chocoladesaus en slagroom c.  Een kaasplankje met lekkere stinkkaas 

 6 Hoe eet jij het liefst? 
a.  Kluivend 
b.  Knagend 
c.  Sabbelend 

 7 Je bent je lunch vergeten en hebt enorme hoooooonger! Waar fantaseer je over?  a.  Tosti’s ham-kaas 
b.  Boterhammen met een dikke laag chocopasta c.  Een salade van spinazie, snijbiet en geroosterde amandelen 

 8 Je bent op een feestje en de tafel staat vol lekkernijen. Hoe vaak pak jij iets? a.  Niet vaak, ik pak 1 of 2 kleine hapjes b.   Ik kijk goed wat er allemaal is en als ik iets zoets zie, sla ik mijn slag 
c.   Ik sta permanent bij die tafel en schrans als een malle

 9 Van welke wereld zou jij kunnen  dromen?
a.   Een wereld waar altijd kippetjes in de oven staan te garen
b.   Een wereld vol noten- en fruitbomen waar je  oneindig van kunt plukkenc.    Een wereld van chocola met een chocoladerivier en een kletterende chocoladewaterval

 10 Als je zelf iets mag bereiden in de  keuken, wat maak je dan? a.  Een romige taart bedekt met marsepein en chocola 
b.  Sushi 
c.  Lasagne met extra veel gehakt

Doe de Lekkerbektest 

10 tot en met 14 punten
Jij houdt van flinke 
maaltijden. Het liefst 
met een groot stuk 
vlees. Net als Meneer 
Vos (uit De fantastische 
Meneer Vos) ga je het 
liefst voor kalkoen, eend, 
ganzen én kip! Hoe 

meer, hoe beter. Jij eet 
vooral hartige gerechten 
en houdt minder van 
zoet.  

15 tot en met 20 punten
Jij bent een zalige zoete-
kauw. Het liefst sabbel jij 
de hele dag op een eeu-
wigdurende waffelvuller. 
En van chocola krijg je 

echt nooit genoeg. Net 
als Sjakie (uit Sjakie en 
de chocoladefabriek) en 
Roald Dahl ben jij een 
echte snoepkont! 

21 tot en met 30 punten
Jij bent verzot op ge-
rechten die toevallig ook 
nog eens reuzegezond 
zijn. Het liefst eet jij een 

gevarieerd dieet van no-
ten, vis en groente. Een 
beetje zoals de dieren uit 
De giraffe, de peli en ik. 
De pelikaan is dol op alle 
soorten vis (net als Roald 
Dahl trouwens!), de aap 
houdt van noten en de 
giraffe eet het liefst de 
roze en paarse bloesem 
van de tinkeltinkelboom. 

DE UITSLAG

1  a = 2  b  = 1 c  = 3
2  a = 2  b  = 1 c  = 3
3  a = 3  b  = 1 c  = 2
4  a  = 2  b  = 3 c  = 1
5  a  = 3  b  = 2 c  = 1
6  a  = 1  b  = 3 c  = 2
7  a = 1  b  = 2 c  = 3
8  a  = 3  b  = 2 c  = 1
9  a  = 1  b  = 3 c  = 2
10  a  = 2  b  = 3 c  = 1

Tel je 
punten 
bij elkaar 
op en kijk 
wat voor 
lekkerbek 
jij bent! 
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Bolus en Bits en Biet
Eén dik, één klein en één dunne spriet.
Die ellendige schurken
Met neuzen als augurken
Een valser soort boeven vind je niet.

Dat zongen de kinderen uit de buurt altijd als zij ze 
tegenkwamen.
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RIJMEN

Als je goed naar de rijmen van Roald Dahl kijkt, zie 
je dat hij niet altijd twee zinnen onder elkaar laat 
rijmen. In het voorbeeld hiernaast rijmen zin 1 en zin 
2. Ook zin 3 en zin 4 rijmen op elkaar. Maar zin 5 rijmt 
weer op zin 1 en 2. 

Bolus en Bits en Biet 

Eén dik, één klein en één dunne spriet.

Die ellendige schurken 

Met neuzen als augurken 

Een valser soort boeven vind je niet. 

>

DICHTEN MET DAHL
Roald Dahl was een echte rijmkampioen. In veel van 
zijn boeken kom je grappige gedichten tegen. Soms 
wilde hij iets vertellen wat niet helemaal rijmde. Dat 
vond hij geen probleem, dan smokkelde hij gewoon. 

3.1
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RIJMEN

Hoe een rijm is opgebouwd kun je laten zien met  
een rijmschema. Daarbij geef je een letter aan iedere 
rijmklank. Je houdt daarbij de volgorde aan van het 
alfabet. De eerste rijmklank krijgt een a, de volgende 
een b, en zo ga je verder.   

Wij poetsen tezamen (a)

uw hoogste ramen (a)

brandschoon in één ogenblik. (b)

Wij staan met elkaar (c)

dag en nacht voor u klaar. (c)

De Giraffe, de Peli en Ik. (b)

Het rijmschema van dit gedichtje 
is a – a – b – c – c – b.

>

3.2

Rijmschema
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RIJMEN

Als je weet wat een rijmschema is, kun je elk gedicht 
ontcijferen. Zie je wat hier het rijmschema is? 

Mijn nek kan zo geweldig hoog, 

hoger dan ooit een vogel vloog. 

Als jij hem misschien

op zijn hoogst wilt zien, 

verlies je mijn hoofd uit het oog!

>

3.3

Nu jij
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RIJMEN

Weet je wat een goeie truc is als iets niet perfect 
rijmt? Een woord een klein beetje veranderen.  
Dat heet smokkelrijm. Kijk maar naar het  
gedicht hieronder. Zie je met welk woord  
wordt gesmokkeld? 

Daar gaat Veruca door ’t riool, 

’t Is weer wat anders dan naar school. 

En als ze afdaalt zal ze vinden

Een groep volkomen nieuwe vrinden, 

Niet zo beschaafd, correct en chic

Als ze achterliet in de fabriek. 

>Zin om op z’n Dahls te rijmen?  
Ga aan de slag (werkblad 3).

3.4

Smokkelen maar

ROALD DAHL – WEEK 2020

WERKBLAD 3

In dit gedicht ontbreken de rijmwoorden. Vul ze in. Tip: het rijmschema is: a-a-b-c-c-b
Een sopje gebruiken wij
wat hoop en liefde
Maar geen ladders, zoals je zietWie vindt ladders nou

dan een dier van tien meter?De Giraffe, de Peli en Ik 

Het rijmt op schol
In het boek De giraffe, de peli en ik zegt de Pelikaan dat hij zo’n honger heeft dat hij wel een belegen sardientje zou 

eten. Daarna zingt hij een liedje. Kun jij het afmaken door er twee rijmende zinnen bij te schrijven? Het rijmschema 

van het liedje is a-b-b-b, maar je kunt er ook a-b-a-a van maken. Heeft iemand misschien een rotte sardien of een emmer beschimmelde schol? 

Welk rijmschema heb je gebruikt? 

Vrolijk liedje
In het boek De fantastische Meneer Vos zingt Meneer Vos een liedje. Hij is blij, omdat hij genoeg eten en drinken 

heeft voor een groot feestmaal. Dus hij rent terug naar zijn vrouw. Kun jij zijn liedje aanvullen? Het rijmschema is 

a-a-b-b-a. 

Ik vlieg met de vaart van een treinom vlug

maar wordt wel weer fleurig 

Rijm je rot
Na al die voorbeelden van Roald Dahl, mag je nu zelf aan de slag. Bedenk een klein verhaaltje op rijm van vijf of 

zes regels. Vergeet niet onder het gedicht te zetten welk rijmschema je gebruikt hebt. Kom je er niet helemaal uit? 

Vergeet niet dat smokkelen mag. Roald Dahl deed dat ook! 

Invullen maar
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WIE IS WIE?

>

WIE IS WIE
De verhalen van Roald Dahl 
zitten vol met geweldige, 
grappige en gruwelijke  
personages.  
 
Lees er alles over in hun 
paspoortjes en leer ze  
kennen. Enne… let goed op, 
want alles wat je over ze 
weet, kun je gebruiken in 
de Wie ben ik?quiz!

16

De schietpartij

‘En, liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat mag het wezen 
vanavond?’

‘Ik denk dat we vanavond maar eens eend moesten 
eten,’ zei Mevrouw Vos. ‘Breng maar twee vette eenden 
mee, alsjeblieft. Eén voor ons samen, en één voor de 
kinderen.’

‘Goed, dan nemen we eenden!’ zei Meneer Vos. ‘De 
beste die Bits maar heeft.’

‘Zul je voorzichtig zijn,’ zei Mevrouw Vos.
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Meneer Vos

Woont: samen 
met zijn familie in 
een hol onder een 
boom in het bos

Hobby: eten  
stelen van drie 
gemene boeren

Grootste  
avontuur: een enorm gangenstelstel 
graven om de boeren te slim af te zijn

Grappig weetje: hij heeft geen staart meer,  
want die hebben de boeren eraf geschoten 

Je komt hem tegen in: De fantastische  
Meneer Vos

88

gelach en applaus). En ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik.’ Hij liet nog een kolossale boer.‘Beter in de vrije lucht dan in de nauwe buik,’ zei Das.‘Dankjewel,’ zei Meneer Vos met een brede grijns. ‘Maar nu, vrienden, nu moeten wij even ernstig worden. We moeten het hebben over morgen en overmorgen en de volgende dagen. Als we buiten komen, gaan we eraan. Waar of niet?’
‘Waar!’ riepen ze.
‘We komen geen meter ver, voor ze ons neerknallen,’ zei Das.
‘Precies!’ zei Meneer Vos. ‘Maar wie wil er nou eigen-lijk naar buiten, dat vraag ik jullie. Wij zijn allemaal gravers, stuk voor stuk. Wij haten het buiten. Het zit vol met vijanden daarbuiten. Wij gaan alleen naar buiten omdat we moeten, om eten te halen voor onze families. Maar nu, vrienden, hebben we een volkomen nieuwe situatie. We hebben een veilige tunnel naar drie van de beste opslagplaatsen ter wereld!’

‘Dat hebben we zeker!’ zei Das. ‘Ik heb ze gezien!’‘En weten jullie wat dat betekent?’ zei Meneer Vos. 
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gebeurt,’ zei Das opgewonden. ‘Man, ’t is één grote 

puinhoop! Het halve bos is weg en de hele buurt wemelt 

van de mannen met geweren. Geen van ons kan eruit 

komen, zelfs niet ’s nachts! Wij gaan allemaal dood van 

de honger!’
‘Wie is wij?’ vroeg Meneer Vos.

‘Wij gravers. Ik en Mol en Konijn en al onze vrouwen 

en kinderen. Zelfs Wezel, die toch meestal wel weet te 

ontsnappen al zit hij nog zo in het nauw, heeft zich op dit 

ogenblik verstopt in mijn hol met Mevrouw Wezel en zes 

kindertjes. Wat moeten we in vredesnaam doen, Vossie? 

Ik denk dat het met ons gedaan is!’

Meneer Vos keek zijn drie kinderen aan en glimlachte. 

De kinderen glimlachten geheimzinnig terug. ‘Mijn 
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Boer Biet

Woont: in een van de drie 
boerderijen in het dal, naast 
de twee andere boeren

Hobby: appelwijn drinken, 
hoe meer, hoe beter!

Grootste avontuur: jagen  
op de vos, die kalkoenen 
steelt 

Grappig weetje: Biet hoort 
weinig, omdat hij nooit 
in bad gaat en zijn oren 
verstopt zitten met allerlei 
viezigheid zoals oorsmeer, 
mest, stukjes kauwgom  
en dode vliegen 

Je komt hem tegen in: De 
fantastische Meneer Vos

10

Biet was een kalkoen- en appelboer. Hij had  duizenden kalkoenen en een boomgaard vol appelbomen. Hij at helemaal nooit iets. In plaats daarvan dronk hij liters en liters koppige appelwijn, die hij maakte van de appels in zijn boomgaard. Hij was zo mager als een lat en de slimste van allemaal.
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Das

Woont: in een hol 

in het bos, samen 

met zijn familie

Hobby:  

graven en  

appelwijn  

drinken (want dat 

voelt alsof je zonnestralen en regenbogen drinkt)

Grootste avontuur: Meneer Vos helpen  

met het graven van een ondergronds  

gangenstelsel

Grappig weetje: was drie dagen en nachten  

verdwaald onder de grond, gelukkig kwam hij 

Meneer Vos tegen

Je komt hem tegen in: De fantastische Meneer 

Vos

56

gebeurt,’ zei Das opgewonden. ‘Man, ’t is één grote 

puinhoop! Het halve bos is weg en de hele buurt wemelt 

van de mannen met geweren. Geen van ons kan eruit 

komen, zelfs niet ’s nachts! Wij gaan allemaal dood van 

de honger!’
‘Wie is wij?’ vroeg Meneer Vos.

‘Wij gravers. Ik en Mol en Konijn en al onze vrouwen 

en kinderen. Zelfs Wezel, die toch meestal wel weet te 

ontsnappen al zit hij nog zo in het nauw, heeft zich op dit 

ogenblik verstopt in mijn hol met Mevrouw Wezel en zes 

kindertjes. Wat moeten we in vredesnaam doen, Vossie? 

Ik denk dat het met ons gedaan is!’

Meneer Vos keek zijn drie kinderen aan en glimlachte. 

De kinderen glimlachten geheimzinnig terug. ‘Mijn 
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WIE IS WIE?4.2



WEEK
2020>

Daantje

Woont: in een oude zigeunerwoonwagen  
achter een benzinepomp

Hobby: met zijn vader aan auto’s sleutelen en 
grappige plannen bedenken

Grootste avontuur: steelt samen met zijn vader 120 fazanten uit het bos van meneer Hazel

Grappig weetje: kon toen hij zeven jaar was  
al een kleine motor uit elkaar halen en weer in elkaar zetten

Je komt hem  
tegen in: Daantje,  
de wereldkampioen

Billy

Woont: vlakbij een oud 

houten huis, waar bij

zondere nieuwe buren 

intrekken: een giraffe, 

een pelikaan en een aap

Doet het liefst: snoepen! 

Van flitswinkels uit 

China tot schuimgruizels uit Afrika. Billy proeft 

alles

Grootste avontuur: helpt de drie bijzondere  

glazenwassers Giraffe, Peli en Aap

Grappig weetje: past in de bek van Pelikaan  

en vliegt zo naar de hoogste boom

Je komt hem tegen in: De giraffe, de peli en ik 

WIE IS WIE?4.3



WEEK
2020

Jacques Stevens  
(al noemt iedereen 
hem Sjakie)

Woont: in een piepklein houten  

huisje aan de rand van de stad, samen 

met zijn ouders, opa’s en oma’s

Hobby: chocola eten. Of als dat  

niet kan: de chocoladegeur bij  

de chocoladefabriek opsnuiven

Grootste avontuur: een Gouden  

Toegangskaart in een chocoladereep 

vinden, waarmee hij een rondleiding 

wint in de chocoladefabriek

Grappig weetje: Sjakie mag een  

mok van de verrukkelijkste  

chocola proeven uit de chocolade

waterval van Willie Wonka

Je komt hem tegen in: Sjakie en de 

chocoladefabriek

Giraffe

Woont: in een oud houten 
huis, met Peli en Aap

Hobby: glazenwassen met 
zijn vrienden 

Grootste avontuur: de  
inbreker te pakken  
krijgen die het huis van  
de Hertog van Heiligerlee  
aan het leegstelen is

Grappig weetje: is de ladder 
van het glazen wassersteam 
en kan zijn nek uit 
schuiven tot aan de  
hoogste verdieping  
van ieder gebouw

Je komt hem tegen in:  
De giraffe, de peli en ik

Alle paspoortjes gelezen? Doe dan  
de Wie ben ik?quiz (werkblad 4).

WIE IS WIE?4.4

ROALD DAHL – WEEK 2020

WERKBLAD 4

1. ‘Het heet de zoete inval, want het was lang geleden een snoepwinkel. Ik heb altijd gehoopt en gehoopt  

dat er nog eens iemand zou komen die er weer een fantastische nieuwe snoepwinkel van zou maken.’

2. ‘En dan hebben we een mooie schone rozijn die propvol met slaappilpoeder zit en dat moet genoeg zijn om elke 

willekeurige fazant in slaap te krijgen. Denk je niet?’ 

3. ‘Ik kan je wel vertellen wat we níét doen. We laten hem niet ontsnappen!’

4. ‘Uwe Genade, er is een man in een van de slaapkamers op de derde verdieping. Hij trekt alle laden open en haalt 

er dingen uit. Hij heeft een pistool!’

5. ‘Het halve bos is weg en de hele buurt wemelt van de mannen met geweren. Geen van ons kan eruit komen, zelfs 

niet ’s nachts! Wij gaan allemaal dood van de honger!’

6. ‘Kijk, ik heb ’m! Kijk, moeder, kijk! De laatste gouden wikkel, die is van mij.’

7. ‘We zullen een ondergronds dorpje maken, met straten en huizen aan iedere kant – aparte huizen voor Dassen 

en Mollen en Konijnen en Wezels en Vossen. En iedere dag zal ik voor jullie allemaal boodschappen doen. En iedere 

dag zullen we eten als koningen.’

Wie ben ik? 

88

gelach en applaus). En ik hoop dat jullie er net zo van 

genoten hebben als ik.’ Hij liet nog een kolossale boer.

‘Beter in de vrije lucht dan in de nauwe buik,’ zei Das.

‘Dankjewel,’ zei Meneer Vos met een brede grijns. 

‘Maar nu, vrienden, nu moeten wij even ernstig worden. 

We moeten het hebben over morgen en overmorgen en 

de volgende dagen. Als we buiten komen, gaan we eraan. 

Waar of niet?’‘Waar!’ riepen ze.‘We komen geen meter ver, voor ze ons neerknallen,’ 

zei Das.
‘Precies!’ zei Meneer Vos. ‘Maar wie wil er nou eigen-

lijk naar buiten, dat vraag ik jullie. Wij zijn allemaal 

gravers, stuk voor stuk. Wij haten het buiten. Het zit vol 

met vijanden daarbuiten. Wij gaan alleen naar buiten 

omdat we moeten, om eten te halen voor onze families. 

Maar nu, vrienden, hebben we een volkomen nieuwe 

situatie. We hebben een veilige tunnel naar drie van de 

beste opslagplaatsen ter wereld!’‘Dat hebben we zeker!’ zei Das. ‘Ik heb ze gezien!’
‘En weten jullie wat dat betekent?’ zei Meneer Vos. 
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Biet was een kalkoen- en appelboer. Hij had  duizenden 

kalkoenen en een boomgaard vol appelbomen. Hij at 

helemaal nooit iets. In plaats daarvan dronk hij liters en 

liters koppige appelwijn, die hij maakte van de appels 

in zijn boomgaard. Hij was zo mager als een lat en de 

slimste van allemaal.
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Weet jij van wie deze uitspraken zijn? Lees en vul in!

MENEER VOS

BOER BIET

DAS

DAANTJE BILLY

GIRAFFE

SJAKIE


