
Lees eerst dit even. 
Dit verhaal lees je met z’n drieën en hardop. 

De rollen staan hier onder. De gene die de 

Lettervreter leest, leest ook de schuine letters 

van de verteller. 

Je doet net alsof je iemand uit het verhaal 

bent. Speel toneel met je stem, zo echt 

mogelijk. 

Gebruik geen gekke stemmetjes, je krijgt er 

maar keelpijn van. Maar lees wel met gevoel! 

Als je boos kijkt, klinkt je tekst ook boos. Als je 

blij kijkt, klinkt je tekst ook blij! 

Zo klinkt het zo echt mogelijk: 

Een zin met ! klinkt luid. 

Wacht even bij een punt en een komma. 

Geef elke persoon een eigen stem. 

Bijvoorbeeld: Biebboy Joran klinkt aardig en 

de Lettervreter praat langzaam. 

-Bij ? moet de zin echt klinken als een vraag. 

-Als er ergens driepuntjes staan … laat je een 

korte stilte vallen. 

Dik gedrukte woorden mag je lekker hard 

lezen. En woorden met HOOFDLETTERS mag je 

zelfs roepen of schreeuwen. 

Als iemand bang is, of boos of ongerust, denk 

dan na: hoe klinkt zo iemand? En laat dat 

horen met je stem. 

Fluister echt als iemand fluistert.

 
De Biebboys en de Lettervreter 

 
Dit is BiebBoy Joran 
 

 
Dit is de Lettervreter 

Dit is BiebBoy Kees 
 

De Biebboys zitten lekker te lezen in de bibliotheek. Maar dan … 
 
Joran:  Hee! Nee! Wat is dit?  
Kees:   Stil nou Joran! Ik zit net zo lekker te lezen.  
Joran:  Ja, maar Kees … Kijk dan! Mijn letters!  
Kees:   Ja-ha Joran … Letters. Die staan ook in mijn boek. 
                      Laat me nou lezen! 
Joran:  Nee, maar Kees... Ik heb juist helemaal geen letters meer.  
                      Mijn boek is leeg!  
Kees:             Hoe bedoel je? Leeg?  
 
Joran laat Kees zijn boek zien. Er staat geen letter meer in.  
 
Kees:   O, nee!  
Joran:  Dat zei ik toch? 
Kees:   Dat kan maar één iemand gedaan hebben!  
Joran Kees:  DE LETTERVRETER! 



De Biebboys bibberen en kijken angstig om zich heen. Horen ze daar iets achter 
de boekenkasten? Zien ze daar iets bewegen bij de prentenboeken?  
 
Joran:  Hoe! Ik ben een beetje bang, Kees! 
Kees:             Ik ook. Of eh … nee, natuurlijk niet!  

           Ik ben helemaal niet bang.  
                      En jij ook niet, Joran! Wij zijn de SuperBiebboys.  
                      Wij zijn voor niemand bang!  
Joran:  Oh, nee! Dat is waar ook. We gaan die Lettervreter te grazen  
                      nemen!  
 
De Biebboys doen hun capes om. Ze pakken allebei een groot boek en sluipen 
door de bibliotheek.  
Ineens zien ze een vreemde slurf bewegen achter een van de kasten. Daar staat 
de Lettervreter! Hij heeft een boek in zijn poten. Hij slaat het open en slurpt met 
zijn slurf alle letters op.  
 
Lettervreter: Mmmm, wat een heerlijk sprookje is dit.    
                                  Magisch gewoon! 
Joran (fluistert):     O, kijk, Kees! Daar staat hij: de Lettervreter! 
Lettervreter: Oh, wat een smakelijk kookboek is dat!  
                                  Om je vingers bij op te eten.  
Kees (fluistert):      Nou ja zeg! Hij slurpt alle boeken leeg! Straks hebben we 

niets meer om te lezen. 
Joran:             Stomme Lettervreter! We gaan je pakken!   
Kees (fluistert):      Voorzichtig Joran! Lettervreters zijn super gevaarlijk! We 

moeten hem omsingelen!  
           Jij naar links. Ik naar rechts.  

 
De Biebboys botsen tegen elkaar op.  
 
Kees:             Die andere links, Joran!  
Joran:             Sorry hoor!  
Lettervreter:  Oh, wat een geweldig moppenboek!  
                                  Daar zou ik er nog wel tien van lusten!  
 
Kees slaat met zijn boek de Lettervreter op zijn kop.  
 
Kees:              CHABAAM! 
Lettervreter: Au! Wat doe je nou? Dat doet pijn, hoor! 



Kees:              Daar heb je niet van terug, hè? Gemeen beest!  
Joran:             O, Kees! Kijk uit! Hij komt op je af! 
 
De Lettervreter snuft met zijn neus in de lucht. Dat boek van Kees ruikt heerlijk! 
Hij wil het afpakken. Snel springt Kees achter Jorans rug.  
 
Joran:                     Blijf van mijn vriend af! Jij vieze, vette Lettervreter!  
                                Wie aan Kees komt, komt aan mij.  
 
Joran slaat met zijn boek de Lettervreter tussen zijn ogen. Boem! Bats! 
 
Joran:   Zo! Die zit!   
Kees:              Goeie klap Joran!  
Lettervreter:          Oei, oei, oei! Mijn ogen! Ik zie helemaal niets meer.  
                                 En dat heb jij gedaan. Vervelend ventje dat je er bent!  
 
De Lettervreter grijpt naar zijn ogen. Razendsnel pakt Kees zijn 
slurf beet en legt er een stevige knoop in.  
 
Kees:                     Hatsa! Uitgeschakeld!  
Joran:                     Je bent een held, Kees!  
Kees:                      Weet ik toch!  
 
De Lettervreter zakt door zijn poten. Het grote gevaarlijke beest is 
ineens veranderd in een klein, nietig en verdrietig diertje. Hij begint 
onbedaarlijk te huilen. De Biebboys kijken elkaar verbaasd aan.  
 
Lettervreter:  Woe-hoe-hoe! Weh-heh-heh! Jullie zijn zó gemeen.  
                                  Met z’n  tweeën tegen mij alleen. Durven jullie wel?!  
Joran:   Ach gossie, Lettervretertje. Zo erg is het toch ook weer niet?  
Lettervreter: Ja wehehel! Zo erg is het wel!  
Kees:             Hebben we je zo’n pijn gedaan?  
Lettervreter: Ja-ha-ha! Het doet harstikke veel pijn.  
Joran:             Daar kunnen we niets aan doen.  
                                 We zijn nu eenmaal supersterke superhelden. 
Kees:             Precies! Al ben ik natuurlijk een stuk sterker dan Joran. 
Joran:             Nietes! 
Kees:             Welles!  
Joran:             Echt niet! 
Kees:              Echt wel!  



Lettervreter: Nou-hou-hou eens op jullie! Lawaaipapegaaien!  
Joran:             Oh, sorry hoor! 
Kees:            Ja, sorry! Sorry! Is er iets wat we voor je kunnen doen?  
                                 Zal ik een zakdoekje voor je halen?  
Joran:            Een glaasje water misschien? 
Lettervreter:  Een verhaaltje graag!  
Kees:             Wat? Een verhaaltje? 
Joran:            Echt niet!  
Lettervreter:  Alsjeblieft! Lees me één verhaal voor, dan ga ik daarna naar  
                                  huis.  
Kees:            En kom je dan nooit meer terug?  
Lettervreter: Nooit meer! En ik zal mijn hele leven geen letter meer  
                                  vreten.  
Joran:             Beloof je dat met je hand op je slurf? 
Lettervreter: Eerlijk waar! Beloofd!  
Kees:            Nou vooruit dan maar! Wat wil je horen?  
Lettervreter: Iets wat jullie samen aan mij kunnen voorlezen?  
Joran:             Theaterlezen! Wijs, man!  
Kees:            Wat dacht je van dit verhaal: De Biebboys en de Lettervreter?  
Lettervreter: Dat klinkt heel spannend! 
Joran:             Vet! Dan lezen we alle drie onze eigen rol.  
Kees:             Maar jij houdt natuurlijk wel die knoop in je slurf, hè   
                                  Lettervretertje? 
Lettervreter: Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan?  
 
De Biebboys en de Lettervreter zoeken een lekker plekje in de bibliotheek. 
Dan beginnen ze te lezen. 
Om en om lezen ze hun rol. Dat gaat heel goed. Dat gaat steeds beter.  
Maar dan … 
 
Joran:            Hee! Nee! Wat is dit? 
Kees:            De letters! Allemaal weg!  
Joran:           Oh, Lettervreter! Waar is je knoop?  
Kees:           Oh, Lettervreter! Je had het nog zo beloofd!  
 
De Lettervreter springt op en rent door de bibliotheek.  
De Biebboys rennen schreeuwend achter hem aan.  


