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 4 Voorbereiden op theaterlezen.

Bob Marit Doeke
Ik oefen eerst ...

We lezen de tekst samen.
Ieder zijn eigen rol.

 5 Theaterlezen.
Lees de tekst samen.

Allergie
 Bob: Hee Marit, wat doe jij nou?

Ben je aan het vissen?
Jakkie ... vind je dat niet zielig?

 Marit: Wat een onzin, Bob, doe niet zo raar.
Vissen vangen is een sport.
Doeke en ik kunnen het heel goed.
En we doen de vissen heus geen pijn.

 Bob: Maar dat haakje dan?

 Doeke: Sst ... praat niet zo hard, doe eens even stil! De vissen in deze vijver  
houden niet van lawaai. Ga maar ergens anders spelen, Bob, doei.

 Bob: Ik heb niemand ... Mag ik bij jullie kijken?

 Marit: Wat vind jij, Doeke? Alleen kijken kan toch wel?

 Doeke: Nee, Marit, wij hebben toch samen afgesproken? Bob moet gewoon  
ophoepelen ... nu meteen. Hij is zo kinderachtig, hij lijkt wel een  
grote baby. Ik heb een allergie voor zulke jongens.

 Marit: Maar Bob is wel mijn buurjongen, ik kan hem niet zomaar wegsturen.
Dan krijg ik zijn boze moeder op mijn dak.

 Bob: Willen jullie een koekje?
Er zitten geen gluten in, die mag ik niet.
Van gluten krijg ik buikpijn.

WEEK 2 |  LES 4
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 Doeke: Eet ze zelf maar op, Bob. Ik heb geen allergie,  
dus ik hoef ze niet. Veel plezier op je fiets en doe  
de groeten aan je moeder.

 Marit: Wacht Bob, ik lust wel een koekje.
Maar dan laat je ons daarna rustig vissen.
Gooi er maar eentje ...!

 Bob: Nee joh, ik kom wel naar je toe.

 Doeke: Stop, Bob, blijf daar, je jaagt de vissen weg! Je kunt toch heel  
goed gooien, of niet soms?

 Bob: Heus wel, daar komt ie ... Marit ... vangen!

 Marit: Oh nee, Bob! Je gooide te hard en te hoog.
Nu ligt je koekje in het water.

 Doeke: Ja, fijn hoor, het drijft naast mijn dobber ... moet je zien.

 Marit: Kijk! Het koekje beweegt! Er zit een vis bij.

 Doeke: Een karper, wow, moet je die roze lippen zien! Hij sabbelt eraan.
Hee koekiemonster, je moet mijn broodje pakken, dat is  
pas lekker. Duik maar onder, het broodje zit aan het haakje.

 Bob: Eet die vis van mijn koekje?

 Marit: Ja, een supergrote karper met berentrek.

 Doeke: Heb je nog een koekje over, Bob?

 Bob: Ja, ik heb er nog eentje.

 Doeke: Tof Bobbie, breng hem gauw hierheen. Ik heb een geweldig  
plannetje met jouw koekje.

 Marit: Ja, Bob, ik snap wat Doeke bedoelt.
O, het wordt leuk, kom op, snel!

 Bob: Ja, ik snap Doeke ook ...  
Ze doet de koek aan de haak.
Maar daar geef ik mijn koekje niet voor.
Vissen houden niet van haken.  
Dit koekje eet ik zelf op ... Doei!

Geert van Diepen

Kijk terug 
Je las een theaterrol. Wat vond je leuk 
aan je rol? Lukte het om de leestekens 
te gebruiken bij het lezen?
Vertel het aan je maatjes. 27
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 4 Voorbereiden op theaterlezen.

 5 Theaterlezen.
Lees de tekst samen.

De mooiste hond
 Verteller: Vandaag wordt de mooiste hond van het jaar gekozen. De prijs is een beker, 

gevuld met brokken.

 Sam: Ik doe mee met Ro, de hond van mijn oom. Mijn oom heeft een Surinaams eethuis. 
Als hij moet werken, pas ik op de hond.

 Ben: Maar onder welk ras ga je Ro laten meedoen? Ro komt uit het asiel. En hij is geen 
rashond.

 Sam: Nou en? Ro is de mooiste hond van de wereld. Ik weet zeker dat hij deze 
wedstrijd wint.

 Verteller: De jongens gaan op weg. Het is druk bij de tent waar de wedstrijd is. De andere 
honden blaffen. Ro vindt die drukte maar niets.

 Ben: Houd de riem goed vast, Sam.

 Verteller: Een grote hond snuffelt onder de staart van Ro. Ro trekt zich los en rent naar  
de tent.

 Ben: O nee! Binnen in de tent zijn nog meer honden.

 Verteller: In de tent is het een geblaf en gejank van jewelste.

 Ben: Arme Ro. Hij is in het hol van de leeuw gerend.

WEEK 4 |  LES 4
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 Sam: Laten we gaan rondlopen. Misschien zien we hem ergens.

 Verteller: De jongens vragen overal of iemand Ro heeft gezien. Ze 
zeggen hoe Ro eruitziet.

 Sam: Hij heeft krullend grijs haar en blauwe ogen.

 Ben: Ik zie hem! Daar! Hij staat op een tafel bij een vrouw.

 Sam: Bedoel je die hond met die kuif op zijn kop? Die hond lijkt
meer op een poedel.

 Verteller: Het is inderdaad Ro. De hondenkapster vertelt dat hij onder de 
tafel zat. Ze dacht dat hij getrimd moest worden. Als Ro Sam 
ziet, springt hij van de tafel en rent weg.

 Sam: Hij gaat de ring in waar de honden worden getoond.

 Verteller: Door een luidspreker klinkt: ‘Dit is Juul. Ze is een poedel van 
vier jaar.’

 Sam: Kijk nou hoe Ro zich begint uit te sloven. Hij wil natuurlijk
indruk op die poedel maken.

 Ben: Maar nu verpest hij de hele wedstrijd.

 Verteller: Door de luidspreker klinkt: ‘Van wie is die andere hond die in 
de ring loopt? Hij is mooi in model geknipt.’ 
Sam aarzelt geen moment en roept:

 Sam: Dat is onze hond Ro, meneer. Hij is weggelopen.

 Verteller: De omroeper hoort de naam van Ro. ‘Geacht publiek: Ro en 
Juul zijn kampioen van deze wedstrijd.
Hun baasjes krijgen allebei een beker vol met brokken.’

 Sam: Ik zei het toch? Ro is de mooiste hond van de wereld.

 Ben: Niet alleen hij. Samen met Juul, die poedel dan.

Elisabeth Mollema

51

Kijk terug 
Je las in de tekst van Elisabeth
Mollema over een verkiezing voor
honden. Wat vind jij hiervan? Zou je
er zelf ook aan meedoen als je een
hond had? Bespreek het met je 
maatjes.
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 4 Voorbereiden op theaterlezen.

Noortje Mevrouw Slager
Ik oefen eerst ...

We lezen de tekst samen.
Ieder zijn eigen rol.

 5 Theaterlezen.
Lees de tekst samen.

Naar de slager
 Slager: Zo, beste mensen, dank voor uw geduld. U ziet het, ik sta vandaag in  

mijn eentje in de zaak. Mijn vrouw is ziek en mijn hulp ook. Maar ik doe  
mijn best ... Wie van u mag ik helpen?

 Mevrouw: Ik geloof dat ik aan de beurt ben.

 Noortje: Nee hoor, mevrouw, u bent na mij. Ik was hier al toen u binnenkwam.

 Mevrouw: O, kind, ik heb je helemaal niet gezien. Ik word oud, ga jij maar eerst.

 Noortje: Hier is een lijst, slager. Wat ik nodig heb, staat erop.

 Slager: Dat is handig, meisje, dank je wel. O, beste mensen, een vraagje ...  
Van wie is dat witte hondje dat buiten zo tekeergaat. Ik word doof van  
het geblaf.

 Mevrouw: O, die hond is van mij. Ja, ik weet ook niet waarom ze zo blaft.  
Stil Poppie! Stil! Braaf! Het vrouwtje is hier.

 Slager: Nou, dat helpt niet echt.

 Noortje: Poppie ruikt vlees, ze heeft trek in iets lekkers.

 Mevrouw: Poppie komt niets tekort, hoor. Ze krijgt elke dag brokken uit blik.  
Stil Poppie! ... Hou daarmee op! ... Sst!

 Noortje: Ik denk dat ze een stuk worst wil.

WEEK 6 |  LES 4
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 Slager: Goed idee, meisje, dat zou best eens kunnen. Kijk eens, 
mevrouw, geeft u  
dit maar aan Poppie.

 Mevrouw: Wat zit er in die worst, slager?

 Slager: Deze worst is heel bijzonder. Hij is gemaakt van 
paardenvlees en fijne kruiden.

 Mevrouw: Paardenvlees? Worst van een paard? Bah! Ik denk niet dat 
mijn Poppie dat lust.

 Noortje: Nou, ik ben er gek op. Geef maar, slager, ik breng het wel 
naar Poppie.

 Mevrouw: Ach kijk nou, Poppie eet uit haar hand. Goed zo, Poppie!

 Slager: Ik hoor het, ze blaft niet meer ... Wat een rust.

 Noortje: Zo, gelukt: Poppie is stil.

 Mevrouw: Toch vind ik het vreemd, slager. Poppie wacht wel vaker aan 
de lijn buiten. Ze blaft nooit als ik even weg ben. Echt waar, 
ze is altijd zo mak als een lammetje.

 Noortje: Maar weet u ... ze was boos op een kat. Die zat op de muur 
bij de hoek. Ik riep ‘ga weg!’ en toen ging de kat ervandoor.

 Slager: Dat doe je goed, meisje. Kijk, je bestelling is klaar. Even 
kijken: een lamsbout van een kilo en een pond gehakt. 
Een rollade en acht koteletten ... Ja, we hebben alles. Dat is 
veertig euro, precies.

 Noortje: Ik wil even pinnen.

 Mevrouw: Kun jij pinnen, kind?

 Noortje: Niks aan toch, het zijn maar vier nummers.

 Slager: Plakje worst?

 Noortje: Lekker, maar ... een plak worst mag ook hoor, slager.

Geert van Diepen

Kijk terug 
Je las een theaterrol. Wat vond je leuk 
aan je rol? Lukte het om hard en zacht 
lezen af te wisselen? Bespreek het 
met je maatjes
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