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Wist je dat de verhalen in Bingel heel spannend zijn en je hiermee je klas motiveert om extra te oefenen? 
Bij elk verhaalfragment kunnen de leerlingen een prijs winnen als ze met de hele klas voldoende oefeningen maken 
in Bingel.

DE BINGELVERHALEN: EEN LEUKE STIMULANS OM EXTRA TE OEFENEN!

WAAR VIND JE DE VERHALEN?

Via een klik op ‘Naar het verhaal’ 
onder de tab ‘Mijn leerlingen’ 
in het dashboard

Via een klik op het 
icoon ‘Verhaal’ onderaan

LEERKRACHTLEERLING
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start verhaal start verhaal

nieuw fragment nieuw fragment

Leerjaar 1 Leerjaar 2,3,4,5 & 6

KALENDER BINGELVERHALEN

Een Bingelverhaal bestaat uit verschillende verhaalfragmenten. Elk fragment start op een donderdag, de startdata vind je in 
deze kalender. Zo kan je hiermee rekening houden in je planning.  Voor leerlingen van het 2e t.e.m. het  6e leerjaar start het 
verhaal eind september, voor leerlingen van het 1e leerjaar eind januari. Elke 2 tot 3 weken kunnen je leerlingen een nieuw 
fragment beluisteren. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen nieuwe verhaalfragmenten voorzien.

3



TIP: ZIE JE DAT EEN LEERLING 
HET MOEILIJK HEEFT? PLAN DE 
OEFENREEKS OPNIEUW IN ALS 

TAAK VIA DIT ICOONTJE.
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KALENDER BINGELVERHALEN
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HET VERHAAL LEZEN OF BELUISTEREN, DE LEERLING KIEST ZELF.

BIJ ELK FRAGMENT KRIJGT DE LEERLING AUTOMATISCH EEN BERICHT.

Door onderaan het scherm op ‘Verhaal’ te 
klikken krijgt de leerling een scherm met info 
over het te bereiken doel, het aantal reste-
rende dagen en de tussenstand (voorbeeld 
beginsituatie).
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EEN OVERZICHT VAN ALLE VERHALEN EN VERHAALFRAGMENTEN VAN LEERJAAR 1 TOT 6

Op de volgende pagina’s vind je voor alle leerjaren: 

• een samenvatting van de verhalen met de 2 hoofdpersonages
• de teksten van alle verhaalfragmenten
• bij elk fragment de startdatum
• bovenaan: een overzicht van de prijzen die je klas bij de fragmenten kan winnen

LEERJAAR 1: 
p. 8 : samenvatting
p. 9 :  de 8 fragmenten

LEERJAAR 2: 
p. 10 :  samenvatting
p. 11-12 :  de 14 fragmenten

LEERJAAR 3: 
p. 13 :  samenvatting
p. 14-15 :  de 14 fragmenten

LEERJAAR 4: 
p. 16 :  samenvatting
p. 17-18 :  de 15 fragmenten

LEERJAAR 5: 
p. 19 :  samenvatting
p. 20-22 :  de 14 fragmenten

LEERJAAR 6: 
p. 23 :  samenvatting
p. 24-25 : de 14 fragmenten

TIP 
Hou dit boekje goed bij. 

Zo kan je de verhaalfragmenten 
meevolgen. In de kalender kan je de 

fragmenten aanvinken die je al 
hebt voorgelezen of hebt

laten lezen.

Door het extra 
oefenen verdienen 

de leerlingen ook extra 
pingping om hun avatar 
te pimpen of spelletjes 

te spelen.
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HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 1

Lars en Lena zijn twee beste vrienden van 6 jaar. Het zijn echte avonturiers die graag samen op onderzoek gaan. 
Ze bouwen vaak kampen, zoeken diertjes met hun vergrootglas en weten vlotjes de stevigste knopen te leggen in de sterkste 
touwen. 

Zonet hebben ze het prachtige bingeleiland ontdekt. Wauw! Wat een mooie 
stranden en een groot woud vol bomen, planten en rivieren. Meteen 
beginnen ze rond te lopen in het zand en al gauw zien ze in de verte 
een gestrand schip. 

Bij het oude schip zit kapitein Spinnewijn. Lars en Lena 
spreken hem meteen aan en luisteren aandachtig naar zijn 
verhaal. De kapitein is zijn dieren kwijt en Lars en Lena 
mogen mee helpen zoeken op het eiland. Dat klinkt als een 
nieuw avontuur! 

Met de hulp van de leerlingen lukt het Lars en Lena zeker om alle 
dieren te vinden!

ZOEKEN JULLIE 
MEE?
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FRAGMENT 1: KAPITEIN SPINNEWIJN EN DE DIEREN 
start 12/01/2023
Twee kinderen, Lars en Lena, lopen op het strand van het bingeleiland. 
Ze kijken hun ogen uit. Wat een paradijs is het daar! Plots zien ze 
een oud, kapot schip. Daar woont kapitein Spinnewijn. Hij doet gekke 
dansjes, maakt salto’s en lacht heel hard. Maar hij is ook erg verdrietig, 
want al zijn dieren zijn verdwenen. Lars en Lena zullen hem helpen 
zoeken. En als ze een spoor van schelpen leggen, kunnen ze niet 
verdwalen. 

FRAGMENT 2: EEN OLIFANT IN EEN BOOM - start 26/01/2023
Lars, Lena en kapitein Spinnewijn zijn in het woud. Ze zoeken de 
vermiste dieren. Dan ziet Lena een olifant in een boom. En hij kan nog 
praten ook! Maar hoe krijgen ze Olliebollie de olifant nu weer veilig 
op de grond? Hij is heel bang. Lena krijgt een idee. Ze kunnen een trap 
bouwen. Maar daarvoor hebben ze wel stenen nodig. 

FRAGMENT 3: FRITZIE DE MUIS IN HET MOLLENHOL
start 09/02/2023
Olliebollie de olifant staat weer met zijn voetjes op de grond. Wat is 
kapitein Spinnewijn blij! Maar hoe raakt een olifant nu in een boom? 
“Ik hoorde een enorme brul,” bibbert Olliebollie, “en toen sprong ik 
in de boom.” Dan horen ze een ander geluid: piep piep. Dat is Fritzie, 
de muis van kapitein Spinnewijn. Hij zit gevangen in een mollengang 
onder de grond. Het is zo donker dat hij de weg naar buiten niet meer 
vindt. Als de kinderen veel glimwormpjes verzamelen kan Fritzie weer 
naar boven!

FRAGMENT 4: FOXIE DE VOS EN LARS IN DE KUIL - start 02/03/2023 
Fritzie is ontsnapt uit de mollengang. Ook hij was geschrokken van het 
gebrul. Het kwam uit de richting van de duinen, denkt hij. Lena, kapitein 
Spinnewijn, Olliebollie en Fritzie lopen ernaartoe. Lars loopt helemaal 
achteraan, want hij is een beetje bang. Maar dan valt hij in een kuil. Plof. 
Hij voelt een harig been. En een natte snuit … “Hé daar,” zegt Foxie, 
de vos van kapitein Spinnewijn, “dat is mijn neus.” Om Lars en Foxie 
weer uit de kuil te helpen, moeten de anderen stukjes touw aan elkaar 
knopen. 

FRAGMENT 5: STREEP DE TIJGER EN DE RIVIER - start 16/03/2023 
Lars en Foxie klimmen langs het touw naar boven. Wat is kapitein 

Spinnewijn blij! Ook Foxie was geschrokken van de enorme brul. 
Iedereen luistert even heel goed. Maar ze horen alleen grrr grrr. “Dat is 
Streep,” roept kapitein Spinnewijn, “mijn kleine tijgertje!”  Streep staat 
helemaal aan de andere kant van de rivier. En omdat Streep niet kan 
zwemmen, raakt hij alleen op een vlot weer bij kapitein Spinnewijn. Ze 
verzamelen tonnen om een vlot te kunnen bouwen. Zo komt streep 
weer bij zijn vrienden aan de overkant van de rivier!

FRAGMENT 6: GRISLIE DE BEER IN DE ROTS - start 20/04/2023
Oef, nu is ook Streep gered. Kapitein Spinnewijn heeft al zijn dieren 
terug. Of wacht eens … Nee, Grislie het beertje ontbreekt nog. Waar 
zou hij zijn? Alle dieren gaan op elkaar staan om een uitkijktoren te 
maken. Ze zien dat Grislie in een spleet in de rotsen gevangen zit. Hij 
is geschrokken van de brul en in de spleet gekropen. En daar at hij zich 
zo dik aan honing, dat hij niet meer uit de rots kan. Er zit niets anders 
op: Grislie zal turnoefeningen moeten doen om weer slank te worden. 

FRAGMENT 7: LOUIS DE LEEUW - start 04/05/2023
Grislie is weer fit en slank geworden en is makkelijk uit de rots geraakt. 
Maar nu klinkt het gebrul alweer, en het komt van heel dichtbij op de 
savanne. Daar ligt een leeuw onder een boom. GRAAAAUUW! Ieder-
een is bang, behalve Lars. Hij gaat met de leeuw praten. De leeuw heet 
Louis en is erg verdrietig. Want hij heeft zo’n jeuk op z’n rug. En geen 
vriendjes om hem te helpen krabben. “Ik zal je helpen met de vrienden, 
Louis”, zegt Lars. “Wat is er beter tegen jeuk dan een stel vogels?”.  

FRAGMENT 8: EEN HUT BOUWEN - start 
18/05/2023

Niemand is nog bang voor Louis. Ze 
zijn allemaal dikke vrienden. Maar wat 
gebeurt er nu? Er drijven dikke wolken 
boven het eiland. Zo meteen gaat het 

stormen! Daar moeten de vrienden 
wat aan doen. Ze bouwen een grote 
hut, waar iedereen in kan. De storm 
raast voorbij en al snel is de zon 
er weer. En om het nog gezelliger 

te maken, verzamelen de kinderen 
lampionnetjes om de hut te versieren. 
Aan de slag!

VERZAMEL

ALLE LEUKE

PRIJZEN
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HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 2

Fien en haar broer Lukas doen graag gekke dingen, zoals een boot bouwen en met die boot in zee gaan. Oh wat vinden ze dat 
leuk! Maar dan gebeurt er plots iets ergs: de harde wind blaast hun boot zomaar omver. Fien en Lukas belanden in het koude 
water en zwemmen snel terug naar de omgekeerde boot. Met veel moeite geraken ze allebei op de romp. 
Terwijl ze op zee drijven, ontmoeten ze de rondbuikige Duitse professor Schnapps die ook met zijn schip in de storm was beland.  
Samen peddelen ze verder tot ze een eiland zien. Het lijkt wel een vergeten paradijs met witte stranden en een hele speciale rots. 
Wat ze nog niet weten is dat het eiland heel wat geheimen met zich meedraagt …

Met de hulp van de leerlingen zal het zeker lukken om veilig van 
het eiland te geraken!

GAAN JULLIE MEE 
OP ONDERZOEK?
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FRAGMENT 1 – DE OMGEWAAIDE BOOT - start 22/09/2022
Twee kinderen drijven rond op zee. Ze heten Lukas en Fien. Ook pro-
fessor Schnapps dobbert er rond. Hun schip is omgewaaid. Gelukkig 
kan de professor berekenen hoe ze weer thuis moeten komen. Hij 
mompelt allerlei moeilijke formules. Opeens roept Lukas: “Land! Ik zie 
land!” Maar ze moeten heel hard peddelen om het strand te bereiken.

FRAGMENT 2 – HET VERGETEN PARADIJS - start 06/10/2022
Professor Schnapps is dolgelukkig wanneer ze op het strand aankomen. 
Maar dan ziet hij dat het eiland verlaten is. Ze zijn dus nog niet meteen 
thuis. Wat verderop staat een vreemde rots. Zo is er maar één op de 
hele wereld, en dat wil zeggen … dat ze in het Vergeten Paradijs zijn! 
Hier leven de laatste dinosaurussen. Er moet ook een laboratorium 
zijn. Fien, Lukas en professor Schnapps besluiten erheen te gaan om een 
noodsignaal uit te zenden. Maar eerst verzamelen ze alle tentonderde-
len om een kamp te bouwen, want het wordt snel donker.

FRAGMENT 3 – HET KAMP - start 20/10/2022
Er zijn genoeg tentonderdelen verzameld om twee tenten op te zetten. 
Een grote en een kleine. Er moet dus één iemand alleen slapen. De pro-
fessor en Fien gaan erom armworstelen. Schnapps verliest en druipt af 
naar het kleinste tentje. Maar ze zijn allemaal zo bang voor de geluiden 
van de nacht, dat ze maar liever een vuurtje maken. Zo blijven de wilde 
dieren zeker uit de buurt.

FRAGMENT 4 – HET PADDENSTOELENVELD - start 10/11/2022
De volgende ochtend gaan ze op zoek naar het laboratorium van dok-
ter De Slegte. Hij doet onderzoek naar de dinosaurussen op het eiland. 
Na een paar uur komen ze terecht in een reuzenpaddenstoelenveld. Ze 
moeten laag bij de grond blijven, want er hangt een gevaarlijke droom-
mist. Die mogen ze niet inademen. Plots horen ze een felle schreeuw 
en het flappen van vleugels. De professor schrikt zo erg, dat hij op-
springt en de mist inademt. Hij valt bewusteloos op de grond. Hoe 
krijgen Fien en Lukas hem nu weer wakker? 

FRAGMENT 5 - DE JUNGLE - start 24/11/2022
Professor Schnapps is weer wakker. De tocht gaat verder in de richting 
van het laboratorium. Plots horen ze een luid gezoem, maar het is geen 
vliegtuig. Het zijn reuzenmuggen en ze komen eraan! Onze vrienden 

moeten zo veel mogelijk mango’s naar de muggen gooien, want alleen 
daarvoor zijn die bang. 

FRAGMENT 6 - HET LABORATORIUM - start 08/12/2022
Oef, de reuzenmuggen zijn verjaagd. Eindelijk bereiken de kinderen en 
de professor het laboratorium. Maar wat is daar gebeurd? Het is er 
een grote puinhoop en overal liggen glasscherven. Is er gevochten? En 
dan … vindt Fien tussen de rommel een indianenpijl. De dokter is ont-
voerd, dat weet ze zeker. Maar de professor gelooft haar niet. Hij vindt 
dat ze het bedieningspaneel van de schotelantenne moeten herstellen. 
Daarmee kunnen ze een noodsignaal uitsturen.

FRAGMENT 7 - DE WATERVAL - start 12/01/2023
Alle draadjes zijn met elkaar verbonden, maar de schotelantenne 
vraagt een paswoord. En dat kent alleen dokter De Slegte. Nu moeten 
ze hem wel gaan zoeken. Fien volgt het spoor en wijst de weg. Plots 
horen ze weer de felle schreeuw en het flappen van vleugels. Het is 
een vliegende dinosaurus, en ze heeft Lukas in haar klauwen. Ze brengt 
hem naar haar nest. Professor Schnapps en Fien moeten met lianen een 
hangbrug maken om bij het nest te komen en Lukas te redden.

FRAGMENT 8 - HET NEST - start 26/01/2023
Fien en professor Schnapps komen aan bij het nest. Lukas is dikke 
vriendjes geworden met de dino. Hij noemt haar Lucy. Lucy denkt dat 
Lukas haar baby is, omdat ze haar eigen ei kwijt is. Vanuit het nest, hoog 
in de lucht, zien onze vrienden een indianendorp. En daar zit dokter De 

Slegte in een kooi. Ze moeten ernaartoe. Maar 
eerst moeten ze Lucy in slaap zingen, want 

die laat Lukas niet zomaar gaan.

GAAN WE SAMEN
OP ZOEK NAAR 

HET EI VAN LUCY?

VERZAMEL

ALLE LEUKE

PRIJZEN
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KOM JE MIJN 
SCHATTIGE TWEELING

BEZOEKEN?

FRAGMENT 9 - HET INDIANENDORP -  start 09/02/2023
Onze vrienden komen aan in het indianendorp. In het midden staat 
een groot, gouden beeld van Lucy. Ze zien ook de kooi met dokter 
De Slegte. Net als ze hem willen bevrijden, ontdekken de indianen hen. 
Gelukkig komt net op dat moment Lucy aangevlogen. De dorpelingen 
beginnen te dansen en te juichen, want Lucy is hun godin. Zo kunnen 
Lukas en Fien samen met de professor en dokter De Slegte ontsnap-
pen. En als ze bladeren op hun pad strooien, dan vinden de indianen hun 
voetsporen nooit terug.  

FRAGMENT 10 - VLEESETENDE PLANTEN - start 02/03/2023
Het is gelukt, ze zijn gevlucht. Maar waarom zat dokter De Slegte nu 
gevangen? Hij had Lucy’s ei gestolen, om het uit te broeden en te on-
derzoeken. “Maar dat is Lucy’s ei!”, roept Lukas uit. Er is geen tijd om 
verder te praten: opeens wordt de weg versperd door grote vleeseten-
de planten. Ze hebben vlijmscherpe tanden. Gelukkig vallen ze alleen 
mensen aan die bang zijn. Iedereen kan er zomaar langs, behalve Fien. 
Ze is bang. Alleen als ze genoeg insecten verzamelen voor de planten, 
zullen die geen trek meer hebben in Fien. 

FRAGMENT 11 – DE KRISTALGROTTEN - start 16/03/2023
Fien, Lukas en de twee wetenschappers trekken verder. Ze moeten 
door de kristalgrotten, een ondergronds doolhof. Alleen dokter De 
Slegte weet de weg. Wanneer ze in de grotten zijn, ontstaat er ruzie. 
De dokter wil het ei bijhouden, maar de anderen vinden dat hij het 
aan Lucy moet geven. Plots verdwijnt de dokter. Hoe raken ze nu uit 
het doolhof? 

FRAGMENT 12 – HET KRIEPELBOS - start 20/04/2023
Professor Schnapps en de kinderen ontkomen uit de grot. Dan zien 
ze dokter De Slegte met het ei in zijn handen. Hij staat aan de rand 
van het kriepelbos, een enge plek vol rare, zwarte bomen. Wanneer 
ze naar hem toe willen rennen, loopt de dokter weg. Hij moet goed 
uitkijken, want de bomen proberen hem te vangen met hun takken. Om 
de bomen te ontwijken, moeten Lukas, Fien en professor Schnapps zich 
verkleden als bomen. 

FRAGMENT 13 – ZAL DOKTER DE SLEGTE ONTSNAPPEN?
- start 04/05/2023
Dokter De Slegte is ervandoor met het ei. Hij wil het laten uitkomen 
in een zoo. Hij is al onderweg naar zijn watervliegtuig. Maar wanneer 
onze helden hem willen achtervolgen, worden ze tegengehouden door 
de indianen. Zijn die hen dan toch op het spoor gekomen? Gelukkig 
komt Lucy aangevlogen om Lukas te knuffelen. Iedereen besluit met 
elkaar samen te werken. De indianen roeien naar het watervliegtuig. En 
de kinderen en de professor gooien vanaf Lucy’s rug modderbommen 
naar het vliegtuig.

FRAGMENT 14 – HET STRAND - start 18/05/2023
Dokter De Slegte kan niet opstijgen met het 
vliegtuig. Hij beseft dat het ei het veiligst is bij 
Lucy. Samen met professor Schnapps, Lukas 
en Fien besluit hij terug naar huis te vlie-
gen. Ze nemen afscheid van Lucy en van 
de dorpelingen en stijgen op. Vanuit het 
vliegtuig zien ze nog net dat het ei uit-
komt. En raad eens? Er komen twee kleine 
dinosaurusjes uit ... Lucy is mama 
van een tweeling! 
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HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 3

Welkom in het kasteel van koning Arnoldus en zijn 10-jarige dochter Puck. Puck is best een wild meisje om een prinses te zijn. Ze 
is heel nieuwsgierig en altijd op zoek naar avontuur. De koning vindt dat niet fijn, dat is meer iets voor ridders. 

Er komt een man, helemaal buiten adem, aan in het kasteel om te zeggen dat het koninkrijk in gevaar is. De boze en hebzuchtige 
koning Gribus plant een aanval om het koninkrijk te veroveren! Koning Arnoldus stuurt meteen zijn ridder Gulzewijn op pad om 
te gaan luistervinken. Wat hij niet weet is dat prinses Puck ook stiekem mee is. Puck en Gulzewijn moeten allerlei gevaarlijke 
wegen bewandelen om bij het kasteel van koning Gribus te komen. 
Zal het hen lukken om het koninkrijk van koning Arnoldus te redden? 

Misschien wordt er wel iemand gevangen genomen of ontmoeten ze een 
vierkoppige draak.  Als de leerlingen helpen, komt het vast goed! 

REDDEN JULLIE MEE 
ONS KONINKRIJK?
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FRAGMENT 1 – DE VERSTOORDE MAALTIJD - start 22/09/2022
Het is het jaar 1264. Het gaat er gezellig aan toe in de eetzaal van 
koning Arnoldus. Plots komt er een boodschapper aangerend. Hij heeft 
slecht nieuws: koning Gribus van de andere kant van het eiland bereidt 
een aanval voor. Iemand moet uitzoeken wat hij juist van plan is. De 
koning stuurt ridder Gulzewijn op pad. Prinses Puck wil ook graag mee, 
maar dan moet ze eerst koekjes gaan halen voor de ridder.   
 

FRAGMENT 2 – DE VAL - start 06/10/2022
Prinses Puck en ridder Gulzewijn gaan op weg naar een geheime tun-
nel. Die leidt naar de andere kant van het eiland, waar de boze koning 
Gribus zijn aanval beraamt. Hij moet gestopt worden. Ze zijn bijna bij 
de tunnel wanneer ze in een diepe kuil vallen. Er zit nog iemand in die 
put: de tovenaarsleerling Tariq. Maar het is er zo donker, dat ze elkaar 
niet kunnen zien. 
 

FRAGMENT 3 – GRIBUSMANNEN  - start 20/10/2022
De leermeester van Tariq zag in zijn toverspiegel hoe Gribus spio-
nagetunnels groef onder het land van koning Arnoldus. Hij stuurde  
Tariq op pad om de goede koning te waarschuwen. Maar toen viel Tariq 
in zo’n gang, net als Puck en Gulzewijn. Plots horen ze in de verte zware 
mannenstemmen, die scanderen: “Gribus is een machtig man, hij hakt 
Arnoldus in de pan.” Dat zijn de Gribusmannen, de soldaten van koning 
Gribus! Puck, Tariq en de ridder besluiten om voorzichtig verder te 
trekken naar het kasteel van koning Gribus. Ze moeten hem stoppen! 
Maar daarvoor moeten ze eerst een rivier over. En ridder Gulzewijn 
kan niet zwemmen.  
 

FRAGMENT 4 – HET RAVIJN - start 10/11/2022 
Jiehaaa! De vissen brengen onze vrienden in sneltreinvaart naar de oe-
ver van de rivier. Nu staan ze in het ravijn tussen de twee koninkrijken 
in. Het is zo diep, dat ze niet zien welk rijk aan welke kant is. Ze moeten 
dus eerst klimmen. Wat een opgave, met de zware buik – euh het zware 
harnas – van Gulzewijn. Maar wanneer ze eindelijk boven zijn, zien de 
ridder en de kinderen dat ze weer in hun eigen landje staan. Gribus’ 
rijk ligt aan de overkant. Gelukkig is er een hangbrug over het ravijn, 
maar de Gribusmannen hebben alle plankjes losgeschroefd en in het 
rond gegooid.  
 

FRAGMENT 5 – DE WITTE WIEVEN - start 24/11/2022
Puck, Tariq en ridder Gulzewijn zijn maar net aan de overkant of de 
brug breekt met een luid gekraak doormidden. Nu moeten ze door 
een uitgestrekt moeras. Wanneer het donker wordt, klinkt er opeens 
een vreemde gil. Er kringelen witte, spookachtige gedaanten omhoog 
uit het moeras. Het zijn witte wieven.  Als ze je aanraken, los je lang-
zaam op in de mist, tot je helemaal verdwenen bent. Tariq houdt een 
spiegeltje omhoog en zegt een toverspreuk op. Daardoor verstenen de 
witte wieven. Maar er zijn meer spiegelende dingen nodig! 
 

FRAGMENT 6 – TOVERDRANK  - start 08/12/2022
De witte wieven zijn allemaal verjaagd. Nu alleen de weg uit het moe-
ras nog vinden. Tariqs toverspiegeltje komt nog eens van pas, want met 
de juiste formule wijst het hen de weg. Maar voor ridder Gulzewijn 
gaat het niet snel genoeg. Al zijn lekkere voedselvoorraad is op en hij 
wil die gaan aanvullen. Hij grist Tariqs zaktoverboekje uit zijn handen 
en begint een toverdrank te brouwen. Oh nee, dat komt niet goed. De 
pot ontploft en iedereen wordt weggeblazen. Tariq en Puck belanden 
in een struik voorbij het moeras. Maar zal Gulzewijn zacht neerkomen? 
 

FRAGMENT 7 – DRAGOBAN - start 12/01/2023
Gulzewijn landt zacht, maar wordt meteen 
gevangengenomen door een peloton Gribusmannen. 
Puck en Tariq volgen hen tot aan het kasteel van 
Gribus. De soldaten gaan er door een zware 
poort naar binnen. De kinderen blijven buiten om 
te beraadslagen hoe ze Gulzewijn kunnen redden. 
Op dat moment voelen ze een wel erg hete adem in 
hun nek. Het is Dragoban, de vierkoppige draak van het 
kasteel. En hij lust al eens een lekker mensenhapje! Puck en  
Tariq kunnen hem niet verslaan, maar wel in slaap wiegen 
met rozenblaadjes.   
 

FRAGMENT 8 – VERWARRING - start 26/01/2023
Er ligt een hele berg rozenblaadjes klaar voor Drago-
ban, maar dan schiet er per ongeluk een steekvlam uit 
zijn neus, die alles verbrandt. Nu wordt de draak echt 
kwaad. Hij springt over de kasteelmuur en zet de ach-
tervolging op Puck en Tariq in. Maar wat gebeurt er? Net 
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als de kinderen denken dat ze verloren zijn, zien ze dat de vier nekken 
van de draak in elkaar verstrengeld raken. Omdat hij niet meer kan 
bijten, hopen Puck en Tariq dat ze op de rug van de draak over de 
kasteelmuur kunnen vliegen. Ze moeten alleen nog een goede beloning 
verzinnen.  
 

FRAGMENT 9 – OP ZOEK NAAR GULZEWIJN  - start 09/02/2023
Op de rug van Dragoban zijn Puck en Tariq over de kasteelmuur gevlo-
gen. Maar hoe moeten ze in dat grote gebouw ridder Gulzewijn vinden? 
Achter de eerste deur waar ze willen binnen gaan, zien ze artiesten 
zitten. Het zijn acrobaten, muzikanten, jongleurs, dansers, narren, goo-
chelaars … die een grote show zullen opvoeren voor de inwoners 
van het kasteel. In het kamertje ernaast hangen alle kostuums en ver-
kleedkleren. Tariq en Puck besluiten zich als artiesten te verkleden. Zo 
kunnen ze ongemerkt op zoek naar ridder Gulzewijn.  
 

FRAGMENT 10 – MALVINA DE CHEF-KOKKIN - start 02/03/2023
Eindelijk hebben de kinderen het juiste kostuum gevonden. Puck is ver-
kleed als acrobate en Tariq als goochelaar. Alleen heeft hij ook een hoge, 
witte muts opgezet. Wat een vreemde combinatie ... Wanneer ze  op 
weg gaan om Gulzewijn te zoeken, botsen ze op een grote vrouw met 
een wit schort voor. “Aha,” zegt ze tegen Tariq, “jij bent waarschijnlijk 
mijn nieuwe leerling-kok. Kom maar mee naar de keuken”. Het is Mal-
vina, de chef-kokkin van het kasteel. Puck en Tariq stellen voor om wijn 
voor het diner te halen. Misschien is de wijnkelder wel vlak naast de 
kerkers. De kans is groot dat Gulzewijn daar opgesloten zit.  
 

FRAGMENT 11 – KONING GRIBUS - start 16/03/2023 
Puck en Tariq hebben de kerkers gevonden en ze horen ridder Gulze-
wijn al jammeren. Net wanneer ze naar hem toe willen gaan, worden 
ze door iemand in de kraag gegrepen. Het is koning Gribus zelf! Hij 
wil hen in de vergeetput gooien. Maar Tariq overtuigt hem ervan dat 
hij mensen kan hypnotiseren en laten verdwijnen. Om dat te bewijzen, 
moet hij Puck acrobatische kunstjes laten doen. Ze denkt dat het haar 
nooit zal lukken, maar dan doet ze plots een hele reeks flikflaks achter 
elkaar. Heeft Tariq haar echt gehypnotiseerd? Gribus laat hen die avond 
optreden, maar als ze ook de verdwijntruc willen doen, hebben ze een 
heleboel lakens nodig. 
 

FRAGMENT 12 – INSECTEN IN DE KELDER - start 20/04/2023 
De show van Tariq en Puck is een groot succes. Als beloning krijgen 
ze een kamer in het kasteel. Gribus wil ook leren hoe je mensen kunt  
hypnotiseren en laten verdwijnen.  Als iedereen slaapt, gaan de  
kinderen terug naar de kelder. Voor Gulzewijns cel houden twee  
stevige soldaten de wacht. Hoe komen ze daar voorbij? Tariq heeft een 
idee. Als ze insecten langs de broekspijpen van de wachten omhoog 
laten kruipen, krijgen die vast zo’n jeuk dat ze gillend weglopen.  
 

FRAGMENT 13 – LES IN HYPNOSE- start 04/05/2023
Het is gelukt: de soldaten springen op en neer van de jeuk. Puck kan 
nog net hun sleutels grijpen voor de mannen gillend wegrennen. Wat 
zijn de kinderen en Gulzewijn blij elkaar terug te zien! Ze gaan met 
z’n allen naar de kamer van de kinderen. Daar wachten ze tot koning 
Gribus hen oproept voor de les hypnose. Tariq en Puck hebben een ge-
weldig plan bedacht. In plaats van Gribus te leren hypnotiseren, brengt 
Tariq hem zelf in slaap. Ze willen hem op de rug van Dragoban ver weg 
laten vliegen, maar daarvoor moeten ze eerst de nekken van de draak 
ontwarren.  
 

FRAGMENT 14 – EIND GOED AL GOED - start 18/05/2023 
Heer Gribus vliegt heel ver weg op de rug van de draak. De inwoners 
van zijn rijk worden bevrijd en worden allemaal uitgenodigd om te 
gaan feesten in het rijk van koning Arnoldus. Met rijstpap en aardbeien 
met slagroom! 
 

IEDEREEN WELKOM 
OP HET FEEST VAN 

KONING ARNOLDUS!
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HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 4

Een oude man met mondharmonica zingt een droevig lied. Het is Alfred Suikerspin, de directeur van pretpark Suikerspin. Alfred 
is heel trots op zijn pretpark maar toch voelt hij zich triest want er zijn al lang geen bezoekers meer geweest. De knappe Monica 
Leeuwin wil Alfred helpen om het pretpark terug tot leven te krijgen.  Ze wordt zijn assistente. 

Om nieuwe bezoekers te verwelkomen moeten Alfred en Monica vele attracties herstellen: het vervallen reuzenrad, het roze 
spookhuis, de reuzeglijbaan, de rollercoaster, de turbo draaimolen en nog zoveel meer. En dat is niet alles: “Maman”, de boze 

moeder van Alfred, doet er alles aan om hun plannen te dwarsbomen. Ze wil zelfs pretpark Suikerspin 
veranderen in een gifstort. 

Slagen ze er in om het pretpark terug populair te maken? Met de hulp van de leerlingen lukt het 
zeker, en winnen ze misschien de prijs van ‘Pretpark van het jaar’. 

HELP, PRETPARK 
SUIKERSPIN IS 

IN GEVAAR!

16



FRAGMENT 1 - WELKOM IN PRETPARK SUIKERSPIN 
start 22/09/2022
Pretpark Suikerspin ligt er verlaten bij. De attracties zijn oud en versle-
ten en er komen al jaren geen bezoekers meer. Meneer Suikerspin, de 
pretparkdirecteur, speelt treurig op zijn mondharmonica. Opeens staat 
er iemand voor hem. Het is een vrouw die zich voorstelt als Monica 
Leeuwin, zijn nieuwe assistente. Samen gaan ze het park opknappen, 
zegt ze. Ze beginnen meteen bij het reuzenrad, want dat rolt bijna weg. 
Tijd om alle schroeven nog eens goed vast te draaien. En een likje verf 
kan ook geen kwaad.   
 

FRAGMENT 2 - GRIEZELKOORTS - start 06/10/2022 
Het reuzenrad wordt opgeknapt. En meteen komen er weer enkele 
jonge bezoekers naar het park. “Ik wil graag in het spookhuis”, zegt een 
meisje. “Maar alleen als het écht eng is.” Meneer Suikerspin en Monica 
gaan met het meisje mee naar het spookhuis, maar als ze daar aanko-
men zien ze geraamtes in bloemetjesjurken die een theekransje hou-
den. “Weg met die romantische rommel!”, roept meneer Suikerspin. En 
hij gooit de geurkaarsjes tegen de grond.  Ai … daar laaien de vlammen 
al op. Het spookhuis moet geblust worden!  
 

FRAGMENT 3 - EEN PIJNLIJKE GLIJBAAN - start 20/10/2022
De brand wordt geblust. Gelukkig is er niemand gewond. Maar dan 
roept alweer iemand “brand”! Deze keer komt het uit de richting van 
de reuzenglijbaan. Het meisje dat in het spookhuis wilde, springt in 
het rond met haar handen op haar billen. “Ik sta in brand!”, roept ze. 
Meneer Suikerspin en Monica proberen de glijbaan ook eens, en au, wat 
doet dat zeer! Hij is zo lang, dat je er je billen aan verbrandt. Ze zullen 
zitkussentjes moeten zoeken om mee te glijden.  
 

FRAGMENT 4 - HET ‘MAMAN SUIKERSPIN THEATER’  
start 10/11/2022 
Monica heeft veel zitkussentjes verzameld, zodat iedereen veilig kan 
glijden. Maar die kussentjes waren van Maman, de mama van Suikerspin. 
En da’s een kwaaie. Nu wil ze het pretpark slopen! Om haar humeur 
te verbeteren, besluiten Monica en de directeur een ‘Maman Suikerspin 
Theater’ te laten bouwen. Maar daarvoor moeten ze wel eerst bakste-
nen verzamelen.   
 

FRAGMENT 5 - ACHTBAAN OF KLEUTERTREINTJE? 
start 24/11/2022
Wanneer het ‘Maman Suikerspin Theater’ bijna klaar is, krijgt meneer 
Suikerspin telefoon. Het is Milou, die verantwoordelijk is voor de acht-
baan. Zij wil haar attractie ook wel eens vernieuwen. Nu lijkt die meer 
op een kleutertreintje. Monica gaat kijken wat ze kan doen. Ze blijft zo 
lang weg dat meneer Suikerspin ook naar de rollercoaster gaat. Daar 
ziet hij Monica onder het spoor liggen! Milou was jaloers op haar.  Wan-
neer Monica bevrijd is, besluiten ze nieuwe railstukken te zoeken om 
de achtbaan weer supertof te maken.  
 

FRAGMENT 6 – DE DRAAIMOLEN  - start 08/12/2022
Monica en meneer Suikerspin wandelen door het pretpark. Het ziet 
er al veel beter uit, en er komen steeds meer bezoekers. Plots blijft de 
directeur staan. Hij heeft de draaimolen gezien, zijn lievelingsattractie! 
Maar het is geen gewone draaimolen meer. Jef Zwierig, die voor de 
molen zorgt, heeft er een turbomotor op gemonteerd. Jiehaa, meneer 
Suikerspin draait rond en rond, almaar sneller. Tot hij er opeens met 
een grote boog afvliegt. Samen met alle versierselen van de draaimolen.  
  

FRAGMENT 7 - PRETPARK VAN HET JAAR - start 12/01/2023
Met al die vernieuwde attracties komen er steeds meer mensen naar 
het pretpark. Nu heeft Monica gelezen dat er een wedstrijd komt voor 
Pretpark van het Jaar. En als Pretpark Suikerspin niet wint, laat de mama 
van meneer Suikerspin het veranderen in een gifstort. Dus moeten ze 
hun uiterste best doen om het de Geheime Gasten naar hun zin te  
maken. Dat zijn de juryleden. Omdat ze niet zeker weten wie de 
Geheime Gasten zijn, besluiten Monica en meneer Suikerspin om 
alle bezoekers te vertroetelen. Om te beginnen door ze allemaal te 
verwelkomen in hun eigen taal. 
 

FRAGMENT 8 - SUIKERSPIN IS JARIG - start 26/01/2023
Buenas Dias, Bienvenue, Welcome … Iedereen wordt begroet in zijn 
eigen moedertaal. Dan bedenkt Monica een manier om nog meer be-
zoekers naar het pretpark te lokken. Ze moeten een radiospot maken. 
Maar meneer Suikerspin is heel zenuwachtig wanneer hij die moet 
inspreken. Per ongeluk belooft hij gratis snoep aan iedereen die op 
zijn verjaardag het pretpark bezoekt. Ze moeten snel zo veel mogelijk 
snoep verzamelen om uit te delen.  
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FRAGMENT 9 - DE GROTE FOETSJIE - start 09/02/2023
Ondertussen dingt Pretpark Suikerspin nog steeds mee naar de titel 
van Pretpark van het Jaar. De tegenspelers zijn Eurosidney en Plapsa-
land. Om ze te snel af te zijn, willen meneer Suikerspin en Monica een 
goochelshow organiseren. Met de wereldberoemde Grote Foetsjie. Ze 
besluiten om het wereldrecord ‘konijnen uit een hoed toveren’ te ver-
breken. Daarvoor hebben ze heel veel konijnen nodig.  
 

FRAGMENT 10 - EEN GEMASKERD BAL - start 02/03/2023
Yes, het wereldrecord ‘konijnen uit een hoed toveren’ is verbroken! 
Overal in het pretpark springen nu konijnen in het rond. Maar in Pret-
park Eurosidney werden wel twee wereldrecords verbroken. En het 
laatste nieuws is dat Pretpark Plapsaland zelfs nóg meer konijnen uit 
een hoed heeft kunnen toveren dan de Grote Foetsjie. Daar moeten 
Monica en meneer Suikerspin een tegenzet voor bedenken. Het wordt 
een gemaskerd bal, met maskers natuurlijk. 
 

FRAGMENT 11 - DE MEGASUIKERSPIN - start 16/03/2023
Het gemaskerd bal was een succes. Meneer Suikerspin en Monica 
dansten de hele avond samen. Maar de volgende ochtend heeft me-
neer Suikerspin een erg slecht humeur. Zijn pretpark staat op de derde 
plaats in de wedstrijd. Laatst! Wat moeten ze nu nog doen om te win-
nen? Suikerspinnen. Ze maken een megasuikerspin, die ze kunnen laten 
zien aan iedereen die naar het verjaardagsfeest van de burgemeester 
komt.  
 

FRAGMENT 12 - DE AFVALBERG - start 20/04/2023 
Wat een knaller, dat feest van de burgemeester. Het was zo’n succes 
dat Pretpark Suikerspin de volgende dag op de tweede plaats staat in 
de wedstrijd. Monica en meneer Suikerspin willen nog meer Geheime 
Gasten in de watten leggen. Maar als ze buiten komen, zien ze dat het 
hele pretpark bedolven ligt onder een berg afval. Zelf staan ze … boven 
op het reuzenrad. Zo veel afval ligt er. Ze moeten snel alle rommel 
wegscheppen om de gasten te bevrijden.  
 

FRAGMENT 13 - GEHEIME GAST OF SPION?- start 04/05/2023
Het pretpark ligt er weer brandschoon bij. Plots zien meneer Suiker-
spin en Monica een geheimzinnige man. Hij schrijft van alles op in een 
schriftje. Is hij een Geheime Gast? Of misschien een spion van een an-

der pretpark? Ze laten hem achtervolgen door Rudy Schaduw.  Als de 
man een spion is, jagen ze hem weg, en als hij een Geheime Gast is, dan 
verwennen ze hem. Maar de man is braaf en saboteert niets, dus moet 
Rudy hem in de watten leggen. Zorgen dat hij zo veel ijsjes kan eten als 
hij wil, bijvoorbeeld. En kijk, daar gaat de man al naar het ijskraam. Oh 
nee, net nu zijn alle ijsjes op! 
 

FRAGMENT 14 - BILLY IN DE LUCHT
start 18/05/2023
De Geheime Gast kreeg net op tijd zijn ijsje. 
Maar hij inspecteert het van onder tot boven … 
omdat hij van de voedselinspectie is. Daarom 
schreef hij zo veel op. Maar hij verklaart Pret-
park Suikerspin helemaal veilig. Tijd dus om 
het de andere bezoekers weer naar hun zin te 
maken. Monica en meneer Suikerspin wande-
len samen door het park. Aan de zwiepzwap 
zien ze een jongetje dat staat te huilen. Hij 
heet Billy en hij wil ook graag op de zwiep-
zwap, maar hij is nog te klein. Om hem toch 
eens te laten vliegen, wil meneer Suikerspin 
een heleboel ballonnen verzamelen.  
 

FRAGMENT 15 - WIE ZAL ER WINNEN?
start 01/06/2023
Het is tijd voor de finale van de wedstrijd 
voor Pretpark van het Jaar. Die wordt uit-
gezonden op tv. Een menigte heeft zich ver-
zameld aan het ‘Maman Suikerspin Theater’ 
om te kunnen kijken. Plapsaland maakt geen 
kans meer en de laatste Geheime Gasten 
moeten nu punten geven aan Eurosidney 
of aan Suikerspin. Wie de meeste punten 
heeft, wint. Even staat Eurosidney aan de 
leiding. Maar dan worden de laatste punten 
uitgedeeld aan Pretpark Suikerspin … en zij 
winnen! Er komt een groot feest en Monica 
en meneer Suikerspin gaan trouwen. 
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HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 5

Vandaag is het de 250ste Futura dag. Hoera! Futura is een groene planeet waar alle mensen heel gezond leven. Zo mag je bijvoor-
beeld enkel verse groenten en fruit eten, geen lift nemen en moet je zelf energie opwekken door te fietsen. De planeet wordt 
bestuurd door Big Mac, een enorme computer die iedereen elke dag vertelt wat ze moeten doen. 

De beste vrienden Annabel en Axel ontdekken als eersten een onbekend ruimteschip. Oei, aliens! De aliens heten Kwistorianen 
en willen graag het eiland verkennen. Maar zijn ze wel te vertrouwen? Zijn ze niet uit op het stelen van “ wonderium”, de 
mysterieuze vloeistof die eindeloos schone energie opwekt? Kunnen Annabel en Axel Futura en het 
wonderium redden? 

Met de hulp van de leerlingen lukt het hen zeker!

REDDEN JULLIE 
MEE ONZE PLANEET 

FUTURA?
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FRAGMENT 1 – FEEST OP FUTURA - start 22/09/2022
De inwoners van Futura vieren vandaag feest, omdat ze al 250 jaar 
lang in opperbeste gezondheid leven. Dat is dankzij het wonderium, 
een mysterieuze vloeistof die eindeloos schone energie opwekt. En 
om ervoor te zorgen dat Futura gezond blijft en geen oorlog, ziekte of 
vervuiling meer kent, vertelt de enorme computer Big Mac iedereen 
wat hij elke dag moet doen. Een verplichte fruitsnack eten of een uurtje 
aan yoga doen, bijvoorbeeld.  
Te midden van het feest verschijnt er plots een enorm ruimteschip aan 
de horizon. Dat moeten aliens zijn! Overal beginnen mensen te gillen 
en ze vallen flauw van angst.  
 

FRAGMENT 2 – DE ONTVANGST VAN DE ALIENS - start 06/10/2022 
De Hoge Raad van Futura besluit de aliens met open armen te ont-
vangen. Ze laten het ruimteschip landen. Wanneer de deur opengaat, 
komen er heel vreemde wezens uit. Ze zijn drie meter hoog, paars, en 
zien eruit als een kruising tussen een gorilla en een krokodil. Maar als 
de inwoners van Futura horen dat de aliens in vrede komen, zijn ze niet 
meer bang. Ze willen hun gasten verwelkomen met bloemenkransen. 
  

FRAGMENT 3 – RONDLEIDING OP FUTURA  - start 20/10/2022
Wanneer Annabel de eerste bloemenkrans rond de nek van een van de 
aliens hangt, klinkt er plots een piepstemmetje: “Zeg, je moet die krans 
wel rond mijn nek hangen hé, niet rond die van de gorkodil!” Het komt 
van een klein, groen, blubberig schepsel, dat in de nek van het grote 
wezen zit. Het is Tin-Poe, de expeditieleider van de Kwistorianen. Want 
zo heten de aliens. De gorkodils dienen voor hun transport. De aliens 
krijgen een rondleiding op het eiland. Maar Tin-Poe is eigenlijk alleen 
geïnteresseerd in de Grazige Weide. Dat is het hart van het eiland, 
waar de voorraad wonderium ligt. Om de weide niet te bevuilen, moet 
iedereen zweefsandalen dragen.  
 

FRAGMENT 4 - WAT ZIJN DIE KWISTORIANEN VAN PLAN?  
- start 10/11/2022 
Wanneer iedereen op de Grazige Weide staat, weerklinkt plots de 
gong voor het compost-uurtje. Dat mogen de Futurezen absoluut niet 
missen. Michelle, de voorzitster van de Hoge Raad van Futura, besluit 
dat ze de aliens wel even alleen kunnen laten. Net als ze weggaat, ko-
men Axel en zijn vriendin Annabel bij de Grazige Weide aan. Ze zien 

Tin-Poe een staal nemen van de vruchtbare grond. Dat mag helemaal 
niet! Wat zijn die Kwistorianen van plan? Maar wanneer ze het ver-
tellen aan Michelle, wil die geen slecht woord horen over hun gasten. 
Annabel en Axel besluiten op verkenning te gaan in het ruimteschip. 
Maar om er ongemerkt binnen te raken, moeten ze zich wel eerst 
verkleden als struiken.  
 

FRAGMENT 5 – SNODE PLANNEN - start 24/11/2022
De truc heeft gewerkt: verkleed als struiken kunnen Annabel en Axel 
ongemerkt het ruimteschip binnendringen. In de commandokamer zien 
ze vier Kwistorianen voor een beeldscherm praten met een enorme 
soortgenoot. Hun taal is onbegrijpelijk. Plots krijgt Annabel een pijn-
scheut in haar hoofd. Ze valt flauw en Axel draagt haar naar buiten. 
Daar komt ze bij. Ze vertelt dat ze de gedachten van de aliens kan zien. 
Ze willen het wonderium stelen en hebben al een aftapschip gestuurd 
naar de onderkant van Futura. De kinderen gaan er foto’s van nemen. 
Dan moet Michelle hen wel geloven. Maar hoe komen ze daar…? Met 
een antigrav-scooter! Maar die werkt alleen als je voldoende scooter-
munten hebt.   
 

FRAGMENT 6 – IN HET WONDERIUM  - start 08/12/2022
Annabel en Axel vliegen op hun antigrav-scooters tot aan de onderkant 
van Futura. Daar is het aftappen volop aan de gang. De wortels van het 
eiland zijn al aan het afsterven. Axel wil het filmen, maar dan worden 
de kinderen zelf ontdekt door een camera van het aftapschip. Ze pro-
beren te vluchten. Laserstralen flitsen om hen heen. Plots valt de grond 
onder hun voeten weg. Ze belanden midden in het wonderium zelf. 
Ze kunnen wel verdrinken. Snel grijpen ze om zich heen naar wortels 
waarmee ze zich uit de poel kunnen trekken.  
 

FRAGMENT 7 – GEVANGEN IN HET RUIMTESCHIP 
start 12/01/2023
Wanneer Axel en Annabel uit het wonderium naar boven klimmen, 
worden ze opgewacht door twee Kwistorianen op hun gorkodils. Die 
schieten hen bewusteloos. Wanneer ze wakker worden, zitten ze in 
het ruimteschip. Ze zijn vastgemaakt aan een vreemde zuigmachine. 
De Kwistorianen willen alle wonderium van Futura stelen. Daarmee 
kunnen ze het universum overheersen. Maar zonder wonderium kan 
Futura helemaal niet overleven. En om het nog erger te maken, zuigen 
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de aliens eerst al het wonderium uit Annabel en Axel, tot ze helemaal 
leeg zijn! 
Ondertussen merken de inwoners van Futura dat het wel erg snel 
donker wordt. Maar ze zijn zich van geen kwaad bewust, omdat Tin-
Poe Big Mac heeft gesaboteerd. De computer vertelde iedereen wat hij 
moest doen, maar kan nu niemand meer waarschuwen voor het gevaar.  
 

FRAGMENT 8 - RUIMTEBURGERS - start 26/01/2023
Terwijl de machine alle energie uit Annabel wegzuigt, delen de Kwisto-
rianen bijzondere ruimteburgers uit aan de andere inwoners van Fu-
tura. Ze zijn zo lekker en verslavend, dat niemand ze kan weerstaan. 
Zelfs voorzitster Michelle niet, terwijl zij toch de meest vegetarische 
vegetariër is.  
Terug in het aftapschip gebeurt er iets vreemds.  Axel concentreert 
zich zo hard op de zuigmachine, dat de knop vanzelf weer omdraait, 
en alle energie in hen terugstroomt. Axel heeft magnetische krachten 
gekregen. En die kunnen ze meteen gebruiken, want Annabel voelt dat 
een van de aliens op komst is. Ze kan hun gedachten nu lezen zonder 
dat het pijn doet.  
 

FRAGMENT 9 - FUTURA IN DE GREEP VAN DE ALIENS/FUTURA 
IN BUITENAARDSE … EUH HANDEN? - start 09/02/2023
O nee, de ruimteburgers zijn op. Net nu alle Futurezen niet meer zon-
der kunnen. In ruil voor meer ruimteburgers willen de Kwistorianen 
het wonderium krijgen. Alleen voorzitster Michelle verzet zich daar-
tegen, omdat Futura zonder wonderium ten onder gaat. Alle anderen 
denken alleen nog maar aan de burgers. Ze overmeesteren haar.  
Ondertussen is Axel erin geslaagd hun buitenaardse bewaker op te 
sluiten in een metalen kooi. Wanneer Annabel zich concentreert, kan 
ze zijn gedachten lezen. Ze komt te weten dat de aliens de bevolking 
tot slaaf willen maken met de ruimteburgers. En als dat gelukt is, laten 
ze hen zelf het wonderium ontginnen. Snel haasten de vrienden zich 
naar buiten, maar ze zijn zo slap van de honger, dat ze geen stap meer 
kunnen verzetten. 
 

FRAGMENT 10 – ONTSNAPPING - start 02/03/2023
Annabel en Axel zijn weer helemaal op krachten en gaan snel naar 
de Grazige Weide. Annabel spoort de gedachten van Michelle op. Die 
zit opgesloten in het saunagebouw. Onderweg daarnaartoe komen de 
vrienden oog in oog te staan met opperkwistor Tin-Poe. Hij wil hen 

weer bewusteloos stralen met zijn lasergeweer, maar Axel is hem te 
snel af. Met zijn magnetische krachten buigt hij de loop van het ge-
weer om, waardoor Tin-Poe zichzelf neerschiet. Wanneer de andere 
Kwistorianen op hun gorkodils komen aangesneld, bezorgt Annabel 
hen barstende hoofdpijn met haar gedachtegolven. Maar dan worden 
ze aangevallen door de Futurezen zelf. Die zijn bang dat ze straks geen 
ruimteburgers meer krijgen. De achtervolging wordt ingezet tot aan 
het saunagebouw. Daar moeten Axel en Annabel veel stoom creëren 
om hun achtervolgers af te schudden.   
 

FRAGMENT 11 – HULP ZOEKEN - start 16/03/2023 
Door de dichte stoom zijn onze vrienden kunnen ontsnappen. Ze haas-
ten zich naar de bossen achter de Grazige Weide. Daar begint Michelle 
te ijlen, zo’n behoefte heeft ze aan een ruimteburger. Gelukkig kan 
Annabel haar genezen met haar gedachtegolven. Maar hoe moeten ze 
de rest van Futura redden? Alles lijkt verloren nu de Futurezen slaven 
van de aliens zijn. Ze zullen naar de Verboden Zone moeten gaan. Daar 
wonen mensen die het niet eens zijn met de levenswijze op Futura. Zij 
zijn de laatste redding. Maar om in de Verboden Zone te komen, moe-
ten onze vrienden eerst alle geheime wegwijzers vinden.  
 

FRAGMENT 12 – DE VERBODEN ZONE - start 20/04/2023  
De Futurezen delven steeds dieper naar het wonderium, in ruil voor 
de ruimteburgers van de aliens. Futura sterft langzaam af. Ondertussen 
hebben de geheime tekens Axel, Annabel en voorzitster Michelle tot 
aan een verborgen doorgang geleid. Daarachter liggen enkele hutten, 
waar mannen zitten te dobbelen en te drinken. Ze geloven pas hoe erg 
Futura eraan toe is, wanneer Annabel het hen in hun gedachten laat 
zien. Ze besluiten dat ze maar één ding kunnen doen om de aliens te 
verslaan: dat is de krachten van Axel en Annabel trainen. Als eerste oe-
fening wordt Axel geblinddoekt. Hij moet een diepe kloof oversteken 
door er met zijn magneetkrachten een brug over te bouwen. En Anna-
bel moet hem via haar gedachten tonen waar de metalen bouwstukken 
verborgen liggen. Als een van hen een fout maakt, storten ze allebei te 
pletter in de afgrond … 
 

FRAGMENT 13 – DE TEGENAANVAL- start 04/05/2023 
De training van Annabel en Axel zit erop. Wanneer ze aankomen op 
de Grazige Weide, zien ze hoe erg Futura eraan toe is. Het eiland is 
helemaal verdord en alle mensen lopen er vuil en moe bij door het 
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werken in de wonderiummijn. Maar zolang ze hun eilandgenoten te-
gen zich hebben, kunnen onze vrienden de aliens niet verslaan. Annabel 
concentreert zich en maakt contact met alle Futurezen tegelijk. Beetje 
bij beetje wordt iedere Futurees bevrijd van de ruimteburgerverslaving.  
Ondertussen weert Axel de laserstralen van de aliens af met een elek-
tromagnetisch krachtveld. 
Hij houdt het niet lang meer vol. Ze moeten een tegenaanval uitvoeren 
door de aliens te bestoken met zware metalen voorwerpen.  
 

FRAGMENT 14 – DE OVERWINNING  - start 18/05/2023
Het regent zweefauto’s en scooters en standbeelden … De Kwistori-
aanse troepen zoeken dekking.  Annabel stuurt de Futurezen naar de 
onderaardse gang en snelt Axel ter hulp. Met haar geest geeft ze de 
gorkodils het bevel hun Kwistorianen een flink pak rammel te geven. 
Daarna laat ze hen de aliens weer naar het ruimteschip brengen. Maar 
daar staat Tin-Poe hen op te wachten. Hij heeft het grote laserkanon 

geladen en wil het hele eiland vernietigen. Maar hij slaagt er niet in om 
te vuren, want voor hij het weet is Annabel zijn geest binnengedrongen. 
Ze laat hem een gek dansje doen. En ondertussen gebruikt Axel zijn 
magneetkracht om de loop van het laserkanon te buigen. Ze activeren 
de automatische ruimtepiloot en laten het ruimteschip vanzelf terug-
vliegen naar de thuisplaneet Kwistorianus. De grens met de Verboden 
Zone wordt opgeheven, en iedereen op Futura mag nu voor zichzelf 
denken. Maar voor ze feest kunnen vieren, moet al het wonderium 
weer teruggegoten worden. 

NOG ENKELE 

TE GAAN
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HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 6

Hier is ze dan! Cleoooo. Cleo wil heel graag een populaire zangeres worden. Ze droomt er vaak over om op een podium te staan 
met duizenden fans die haar naam roepen.  Ze heeft pas auditie gedaan voor een strenge jury van de showbizzschool. Jammer 
genoeg was het geen groot succes.  
Plots krijgt Cleo rare berichtjes. Er staan telkens opdrachten in die ze snel moet uitvoeren. Ook de knappe Ramon blijkt dezelfde 
berichten te krijgen. Uiteindelijk komen ze tot de ontdekking dat ze beiden in een reality-tv show zitten waarin één van hen de 
hoofdprijs kan winnen; een wildcard voor de showbizzschool. Mister Bizz, de presentator van de show heeft echter allerlei 
snode plannen met hen.
Wie zal de wildcard winnen? Lukt het Cleo en Ramon om te ontsnappen aan 
Mister Bizz? 

Met de hulp van de leerlingen lukt het hen zeker!

WIE WINT 
DE WILDCARD?
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FRAGMENT 1 – EEN DOODGEWONE DAG - start 22/09/2022
Welkom in het leven van Cleo. Meestal gebeurt er niet veel bijzonders, 
maar vandaag … krijgt ze plots een mysterieus bericht. Ze moet een 
oud vrouwtje het kruispunt helpen oversteken. Snel gaat Cleo naar be-
neden. Ze ziet het oude vrouwtje. Ze ziet het licht dat op rood springt 
en de vrachtwagen die komt aangedenderd, maar ze kan zich niet ver-
roeren. Opeens komt er een jongen met een baseballpet aangelopen, 
die de vrouw redt. Maar even snel is hij ook weer verdwenen. Cleo wil 
hem volgen en loopt de straat op. Maar plots stormen uit twee richtin-
gen verscheidene auto’s het kruispunt op. Cleo zit als een rat in de val. 
 

FRAGMENT 2 – OP SCHOOL - start 06/10/2022 
De jongen op het kruispunt is zijn baseballpet kwijtgeraakt. Binnenin 
staat zijn naam: Ramon. Wat een mooie naam, denkt Cleo. En ook wel 
een knappe jongen. Ze bloost. De schoolbel haalt haar uit haar gedach-
ten. Ze zit in de klas, en plots beseft ze dat de leerkracht haar naam 
herhaalt. Iedereen kijkt naar haar. “Cleo is verlieeeefd”, roept Magali, de 
pestkop van de klas. Op dat moment krijgt Cleo weer een sms’je. Ze 
stamelt een excuus en loopt het lokaal uit. Maar om de school te verla-
ten, moet ze eerst de speelplaats oversteken. En die is groot, heel groot. 
 

FRAGMENT 3 – HET WINKELCENTRUM - start 20/10/2022
Nadat ze nog een geheimzinnig sms’je kreeg, is Cleo van school weg-
gelopen. Ze moet naar het winkelcentrum. In de fontein zou een zwart 
koffertje liggen. Zwart koffertje, zwart koffertje ... Waar is dat ding? 
Opeens ziet Cleo het. Ze rent ernaartoe, maar merkt dat ze niet de 
enige is. Als Cleo het handvat vastgrijpt, komt er een meisje met een 
zonnebril achter haar aan. En nog een jongen met een trainingspak ook. 
Jezus, wie zijn die mensen? En net nu staat er voor de uitgang een lange 
rij mensen bij de gamewinkel. 
 

FRAGMENT 4 – IN DE METRO  - start 10/11/2022  
Cleo heeft haar achtervolgers afgeschud en kan net op tijd op de metro 
springen. In haar armen klemt ze het zwarte koffertje. Dan draait een 
gladgeschoren, mysterieuze man zich om. Hij wil het koffertje, en in ruil 
krijgt Cleo een medaille. De man verdwijnt en wanneer ze opkijkt, ziet 
ze Ramon weer. Hij krijgt ook van die vreemde berichten; wat betekent 
dat allemaal? Ze kunnen niet voortpraten, want dit is Cleo’s halte. Ze 
wisselen nog telefoonnummers uit voor de metrodeuren sluiten. Cleo 
moet snel naar huis nu. Ze springt op een bus, maar er is overal file. 

FRAGMENT 5 – HUISARREST - start 24/11/2022
Cleo krijgt huisarrest omdat ze gespijbeld heeft. Ze zit op haar ka-
mer wanneer ze telefoon krijgt van Ramon. Ze moet haar medaille 
stukslaan, snel. Cleo doet wat Ramon zegt. In de vergruizelde medaille 
zit een microfoontje. Waarom willen ze hen afluisteren?! Ramon durft 
verder niets te zeggen over de telefoon en ze spreken af bij het skate-
park. Maar hoe komt Cleo het appartement uit zonder dat haar mama 
het ziet? Ze heeft nog steeds huisarrest. Ze kijkt door het raam. Dan 
schiet haar iets te binnen. De brandtrap! Maar het is wel erg hoog … 
 

FRAGMENT 6 – SKATEPARK  - start 08/12/2022  
Het skatepark ligt er stil en verlaten bij ’s avonds. Gelukkig moet 
Cleo niet lang wachten op Ramon. Ze wil net op 
hem toelopen als er een busje bij hem stopt. De 
achterdeuren zwaaien open en Ramon wordt in 
het busje getrokken. Zijn fiets smakt tegen de 
grond. Zonder aarzelen loopt Cleo naar de fiets 
van Ramon en ze zet de achtervolging in. Na en-
kele minuten stopt het busje aan een groot ge-
bouw, Studio 21. Cleo stopt een beetje verder. 
Ze glipt de studio binnen, maar staat dan voor 
een gesloten deur. Haar oog valt op een kast vol 
sleutels. Ze probeert de eerste … en dat is niet 
de goede.  
Pfff, dat kan lang duren, er hangen wel duizenden 
sleutels. 
 

FRAGMENT 7 – STUDIO 21 
start 12/01/2023
Het is gelukt! Cleo is Studio 21 binnenge-
drongen. Plots staat ze midden in een gigan-
tische tv-studio. De mysterieuze man uit de 
metro is er ook. Hij heet Mister Bizz en 
hij kondigt Cleo aan als “onze zevende en 
laatste deelnemer”. Ze maakt kans op de 
wildcard van de Showbizzschool waar ze 
zo graag heen wilde. Net als Ramon. De 
opdrachten waren de voorrondes. Na de 
show willen ze naar de limousine lopen, 
maar een menigte fans verspert hen de 

VERZAMEL

ALLE LEUKE

PRIJZEN
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weg. Cleo zal eerst een heleboel handtekeningen moeten uitdelen.   

FRAGMENT 8 – IN DE LIMOUSINE - start 26/01/2023 
Cleo, Ramon en de vijf andere finalisten zitten in de limo. Cleo zit te-
genover Ramon. Ze kijkt hem stiekem aan. Wanneer hij haar blik beant-
woordt, kijkt ze snel weg. Bloeit hier iets moois? Dan duwt Mister Bizz 
iedereen een contract onder de neus. Dat moeten ze tekenen voor ze 
echt mogen meedoen. Cleo twijfelt, maar de anderen tekenen allemaal. 
Dan zet ze zelf ook een snelle kribbel en ze stapt uit de taxi naar haar 
voordeur. O nee, ze is haar sleutel vergeten. Als ze op alle bellen drukt, 
zal er toch wel iemand opendoen. 
 

FRAGMENT 9 – MAGALI - start 09/02/2023
Het gaat Cleo voor de wind! Ze is een rijzende ster in showbizzland! 
Tussen het handtekeningen uitdelen door geniet ze van een rustige 
picknick met Ramon. De camera’s zijn natuurlijk ook van de partij. Cleo 
gaat nog snel even naar de winkel om limonade te halen. Daar komt ze 
Magali tegen, de pestkop van de klas. Maar nu is ze poeslief. Ze smeekt 
Cleo om met haar en haar vriendinnen te gaan shoppen. Cleo twijfelt. 
Ramon wacht op haar. En ze heeft geen geld. Maar Magali is nu zo lief, 
en dat heeft ze altijd al gewild. Ze gaat akkoord. 
 

FRAGMENT 10 – DE WEDSTRIJD IS BEGONNEN - start 02/03/2023
Ze staan weer in de tv-studio. Nu is de wedstrijd echt begonnen. Mister 
Bizz stelt alle  finalisten voor. Ze moeten een show voorbereiden en 
voor een volle zaal opvoeren. En voor het publiek moeten ze zelf zor-
gen. Cleo knijpt hem. Zoveel mensen kent ze niet. En het idee dat ze zal 
moeten zingen voor een publiek maakt haar heel onzeker. Ramon stelt 
voor om samen op te treden: hij danst en Cleo zingt. Wat een goed 
idee! Dan kan ze doen alsof iedereen naar hem kijkt. 
 

FRAGMENT 11 – HET PENTHOUSE VAN MISTER BIZZ 
start 16/03/2023 
De show was fantastisch. Ramon en Cleo hadden een groot publiek en 
deden het allebei super. Om de geslaagde uitzending te vieren, heeft 
Mister Bizz alle kandidaten uitgenodigd in zijn penthouse met zwem-
bad. Daar vertelt hij aan Cleo dat hij wil dat zij wint. Alleen zij en Ra-
mon gaan door naar de laatste ronde, maar tijdens de laatste ronde zal 

Ramon het wel heel moeilijk krijgen. Cleo wil dat helemaal niet. Maar 
tegen Mister Bizz valt niets in te brengen. Ze wil zo snel mogelijk naar 
Ramon om hem te waarschuwen, maar de tram valt uit. Er is iets mis 
met de elektriciteit! 
 

FRAGMENT 12 – RAMON - start 20/04/2023 
Cleo vertelt Ramon over de plannen van Mister Bizz. Ze wil niet dat 
hem iets overkomt. Maar hij gelooft haar niet. Hij denkt dat Cleo liegt, 
zodat hij zich terugtrekt en zij kan winnen. Wat Cleo ook zegt, ze kan 
Ramon niet overtuigen dat ze de waarheid vertelt. Als ze weer thuis 
is, krijgt ze telefoon van Mister Bizz. Cleo zegt dat ze niet meer wil 
meedoen. Maar … ze heeft het contract getekend! Dat zorgt er nu 
voor dat Cleo niet kan stoppen. Anders moet haar mama een grote 
som geld betalen. Cleo is zo kwaad dat ze haar gsm door de kamer 
gooit. Recht tegen de mooiste vaas van mama Chung … Die valt in 
duizend stukjes uiteen.  
 

FRAGMENT 13 – HET STADION (1)- start 04/05/2023
Vandaag strijden Ramon en Cleo om een plek op de Showbizzschool. 
Het grote stadion zit helemaal vol. Er is een lastig hindernissenparcours 
opgesteld met in het midden een grote rode knop. De twee finalisten 
vertrekken ieder aan een andere kant van het stadion en moeten zo 
snel mogelijk het midden bereiken. Wie het eerst op de rode knop 
drukt, is de winnaar. Het startschot klinkt en Ramon schiet naar voor. 
Cleo blijft staan. Ze hoopt dat Ramon zo geen gevaar loopt. Maar plots 
begint de klimmuur onder hem te bewegen. Hij valt. De vloer is zo 
glibberig, dat hij niet kan opstaan. Cleo wil naar hem toe, maar plots 
schiet er uit de grond voor haar een muur omhoog. Met een touw kan 
ze erover klimmen.  
 

FRAGMENT 14 – HET STADION (2) - start 18/05/2023 
Cleo raakt tot bij Ramon. Die is er erg aan toe. Ze wil het spel stop-
zetten en roept “doorgestoken kaart”. Mister Bizz lacht haar uit, en het 
publiek lacht mee. Ramon en Cleo kijken elkaar aan. “Zie ons hier nu 
staan,” zegt Ramon, “net dieren in de zoo.” “Wat als we hier gewoon 
buiten wandelen?”, vraagt Cleo. Ramon twijfelt duidelijk maar slaat dan 
zijn arm om Cleo’s schouders. Ze kijken elkaar verliefd aan en wande-
len het stadion uit. Het betekent het einde van hun carrière, maar ze 
zijn wel gelukkig met elkaar. 
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