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TEKEN EN SCHRIJF JE EIGEN BOEK

KLAAR OM OP AVONTUUR TE GAAN?
JA NEE





PSSST!

Hé, jij daar!
 
Ja, JIJ, die dit boek aan het lezen bent.

Ik heb EEN GEHEIME MISSIE VOOR JE.
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Maar zoek eerst iets om mee te TEKENEN  
en dan leg ik het uit.

Vink aan als je een pen of potlood hebt.

Wat kan die pen of dat potlood nog meer? 

Giftige pijltjes afvuren.

Werken als geheime radio.

Eigenlijk niets, behalve lijntjes trekken.
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Test je pen of potlood.

Teken hier snel een CUPCAKE.

Goed gedaan. 

Wen er maar aan dat je veel moet tekenen,  
want dit boek zit vol met 
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Waarover gaat dit boek dan wel?  
Dat is een goede vraag. Het boek gaat over SPIONNEN.
En Krabbels.
Krabbels zijn tekeningen die nog niet af zijn.

TEKEN JIJ  
VOOR MIJ EEN 
RAAM OM DOOR 

TE GLUREN?

WE HEBBEN EEN 
VERMOMMING 

NODIG.

KUN JE ME  
TEKENEN  

ALSJEBLIEFT?

KIJK,  
DAAR IS  

ONGETEKENDE 
GERT!

GEEF JE ONS  
EEN SNOR?



IK ZOU GRAAG  
EEN GEZICHT  

HEBBEN.

HELP !  
TEKEN MIJN 

SCHROEFBLADEN!

TEKEN EEN  
SCHOTEL- 
ANTENNE  

OP DIT DAK

EEN PAAR  
BENEN ZOU  
FIJN ZIJN.

TEKEN JE  
MIJN ARM?
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In dit verhaal moet je ook pagina’s VOUWEN en zelfs 
UITSCHEUREN.

Laten we dat allemaal maar eens snel proberen.

Ga nu naar pagina 137.

VOUW  
HIER DE  
BLADZIJDE  

OM
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En tot slot: dit boek gaat over  
een SUPERGEHEIME missie.

Kun jij een geheim bewaren?

Geweldig. Sla de bladzijde om  
en ga van start!

Hemeltje. Ga naar pagina 134.
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HOOFDSTUK EEN

Als jij in een vliegtuig zat en dat vliegensvlug zou 
moeten verlaten, zou je dan dit doen? 

NATUURLIJK wel, als je KASPER KRABBEL,  
de Superspion was!
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Welkom in de wereld van Kasper Krabbel.
Geen SPANNING is hem te veel!
Geen GEVAAR te gevaarlijk!
Geen PARACHUTE… dat is een probleem!
‘AAAAARG! Ik ben mijn parachute vergeten!’  

gilt Kasper.
Tenzij jij hem kunt helpen, zal dit een heel dun 

boekje worden. Teken vlug een parachute om hem te 
redden of Kasper Krabbel de Superspion eindigt als 
Kasper Krabbel de Platte Pannenkoek.

12 13



Oef. Waar waren we gebleven? 
Ah ja. Kasper. Bezig met vallen.
Als dat geen spannend begin is! Wedden dat je je 

afvraagt WAT er aan de hand is?
Wel, één ding kan ik je al verklappen. Zie je die trein 

onder aan de pagina? Kasper moet zo snel  
mogelijk aan boord zien te raken, vóór de trein op  
de volgende pagina de tunnel inrijdt.



Kasper landt op het dak van de trein en grijpt zich ste-
vig vast. Het voorste deel van de trein verdwijnt al bijna 
in de tunnel. Als hij niet snel iets verzint, spat hij zo 
dadelijk uit elkaar als een insect op het autoraam.

Kasper rent over het dak en SPRINGT eraf.  
Hij houdt zich vast aan de zijkant en slingert door  
een OPEN raam naar binnen.

Oei, ik vergat te zeggen dat je dat open raam moet 
TEKENEN. Snel! 

TEKEN  
EEN RAAM



Kasper is intussen aan boord. Hij moet zo snel  
mogelijk naar de andere kant van de wagon.  
Het is een NOODGEVAL. Hij springt over een grote 
koffer midden in het gangpad.

Hij kruipt over het bagagerek om een huilende baby  
te omzeilen.

HIER ZIT  
ONGETEKENDE 

GERT
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Hij kruipt onder een bank omdat…  
Nu ja, gewoon omdat dat spannender is dan  
door het gangpad te rennen.

Hij stopt bij het snackkarretje voor een kopje thee. 
Wacht even. Een kopje thee, Kasper? Daar is geen tijd 
voor. Het is een NOODGEVAL, weet je nog?
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Eindelijk komt Kasper bij het TOILET aan de andere 
kant van de wagon. 

Ja, het is ZO’N noodgeval.
Maar het toilet lijkt bezet. Dat is een regelrechte 

ramp! Tenzij…

Vlug!
Verander het bordje in NIET BEZET nu niemand kijkt.

BEZET
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Knap van je. Het noodgeval is opgelost.  
Je bent de held van de dag.

‘Oef ’, zucht Kasper. ‘Dat was op het nippertje.  
Tien seconden langer en ik zou in mijn             
hebben              .”

Zo is het wel goed, Kasper. Dat wilden we echt niet 
weten! Gelukkig is dit een boek over SPIONNEN  
en wordt dit misschien allemaal ONLEESBAAR  
gemaakt voor het boek verschijnt.

Kasper kijkt rond in het wc-hokje.  
‘Ahum, er is geen toiletpapier.’ 

En dat terwijl jij dacht dat er niets meer mis  
kon gaan.
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