
No. 1 1e jaargang 2012 Houdbaar tot 2019 Waarde: 1 vossenstreek

De vos houdt je aan het lijntje...
BoekieBoekie presenteert de langstlopende schrijfwedstrijd aller tijden!  

Tot 2019 vind je in het BoekieBoekie-webboek elke maand een nieuw 

vossenavontuur. Jouw verhaal over Reinaert de Vos mag niet ontbreken.

Zo doe je mee
Kruip in de huid van Reinaert de Vos en bedenk een vossenstreek:
gemeen en grappig, droevig en dapper, sluw en slinks. Schrijf een kort 
verhaal (± 250 woorden), een opsporingsbericht (± 90 woorden) of een 
stripverhaal (1 A4).  

Op zijn middeleeuws 
De e-BoekieBoekie De Vos houdt je aan het lijntje... wordt 
elke maand langer en dikker. Volg de avonturen van Reinaert 
de Vos, opgetekend door jong en (stok)oud. Hoort en zegt 
het voort.

Onmisbaar
Stop. Voordat je begint te schrijven, moet je je inlezen, 
inspiratie opdoen. Ben je een luisteraar? Zoek een troubadour* 
(je juf of meester) die jou verrast met verhalen uit 
BoekieBoekie en het boek Verhalen voor de vossebroertjes.

*Troubadour: muzikant of dichter



 tips en trucs
1.  Bedenk wat je gaat maken: een kort ver-haal, een opsporingsbericht of een strip-verhaal. Maar alle drie mag ook!.

2.  In je hoofd zitten de mooiste verhalen. Je vindt ze zo: doe je ogen en oren dicht en denk aan niets anders dan aan de Vos Reinaerde. Even geduld a.u.b... En dan speelt er zich een spannend avontuur in je hoofd af.

3.  Gebruik al je fantasie, speel met woorden en wees niet bang voor schrijffouten.
4.  Is je verhaal klaar? Lees het dan nog eens aandachtig door. Je hebt vast hier en daar opvallende woorden vaker gebruikt. Onderstreep die woorden en herschrijf de zin zo, dat je het woord nog maar één keer overhoudt. Schrappen helpt vaak al.
5.  Ben je tevreden, presenteer dan je verhaal aan je klasgenoten. Luistert iedereen ademloos? Anders moet je nog een paar zinnen veranderen.

6.  Stuur tot slot je verhaal op via de link op het BoekieBoekie-Podium. Wie weet krijgt jouw werk een ereplaats in 
BoekieBoekie!

   Succes!



Een goed begin!
Een verhaal heeft een hoofdpersoon nodig. Wie ben jij het 
liefst? Ben jij de dader Reinaert de Vos of ben jij het 
slachtoffer van zijn gruweldaad of ben jij de getuige van het 
misdrijf? 

Aan de slag!
Welke dieren krijgen een rol in jouw vossenverhaal? 
Vertel het verhaal drie keer. 
Telkens gezien door de ogen van een ander dier.

verhaAl 1 reinaert vertelt trots over zijn gemeenste vossenstreek 

  Bruun de Beer
   Isengrijn (wolf) en 
zijn vrouw Hersint en 
hun zeven wolfjes 

   Cuwaert de Haas 
   Courtois de Hond  
(met Frans accent) 

   Tibeert de Kater 
    Pancer (bever) 
   Cantecleer de Haan en 
zijn 15 kuikens

   Belijn (ram) en zijn 
vrouw Hawij 

   Tiecelijn (raaf) 
   Bruneel (roerdomp) 
   Firapeel (luipaard)
   Rosseel (eekhoorn) 
   madame Fine (wezel) 
   Forcondet (everzwijn) 
   Cleenebejach (fret) 
   koning Nobel en 
koningin-vrouwe 
Gentel (leeuw)

Dit zijn meest bekende 
personages in de 
avonturen van Reinaert 
de Vos. Wil je horen wat 
ze te zeggen hebben? 
Klik dan op de groene stip 

typ je tekst biJ de puntjes.
maAr Let op: De verhalen die je op het krabbelblok schrijft, kun je niet 
opslaan! Wil je de teksten bewaren? Print deze pagina, of kopieer en plak de 
tekst in een Word-document .





































verhaAl 2 
een slachtoffer vertelt hoe hij te grazen is genomen door reinaert de vos 

typ je tekst biJ de puntjes.
maAr Let op: De verhalen die je op het krabbelblok schrijft, kun je niet 
opslaan! Wil je de teksten bewaren? Print deze pagina, of kopieer en plak de 
tekst in een Word-document .



verhaAl 3 
twee getuigen vertellen wat ze hebben gezien. 

typ je tekst biJ de puntjes.
maAr Let op: De verhalen die je op het krabbelblok schrijft, kun je niet 
opslaan! Wil je de teksten bewaren? Print deze pagina, of kopieer en plak de 
tekst in een Word-document .



Schrijf een (opsporings)bericht voor de krant . 
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