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Lees de tekst en beantwoord de vragen.

De drie boeren
Beneden in het dal lagen drie boerderijen. De eigenaars van die boerderijen hadden
goede zaken gedaan. Ze waren rijk. Ze waren ook gemeen. Alle drie waren ze zo vals
en gemeen als je nog nooit hebt meegemaakt. Ze heetten boer Bolus, boer Bits en
boer Biet.
Bolus was een kippenboer. Hij hield duizenden kippen. Hij was moddervet. Dat
kwam omdat hij elke dag drie gestoofde kippetjes met macaroni at voor zijn ontbijt,
zijn middagmaal en zijn avondeten.
Bits was een eenden- en ganzenboer. Hij hield duizenden eenden en ganzen. Hij was
een soort dwerg met een kogelrond buikje. Zó klein was hij, dat in alle zwembaden
van de hele wereld zijn kin in het ondiepe nóg onder water zou hebben gestaan. Hij
leefde van beschuitbollen en ganzenlevers. Hij prakte de levers tot een walgelijke
pap en met die pap vulde hij de bolletjes op. Van dat dieet kreeg hij buikpijn en een
beestachtig slecht humeur.
Biet was een kalkoen- en appelboer. Hij had duizenden kalkoenen en een
boomgaard vol appelbomen. Hij at helemaal nooit iets. In plaats daarvan dronk hij
liters en liters koppige appelwijn, die hij maakte van de appels in zijn boomgaard.
Hij was zo mager als een lat en de slimste van allemaal.

Wie zijn Bolus, Biet en Bist? Welk soort werk doen ze?
Bolus en Bits en Biet, één dik, één klein en één dunne spriet.
Die ellendige schurken met neuzen als augurken, een valser
soort boeven vind je niet.
Dat zongen de kinderen uit de buurt altijd als zij ze
tegenkwamen.

Meneer Vos

W

het dieet

regels van wat je
wel en niet mag
eten

koppig

sterk, met veel
alcohol erin

Op een heuvel boven het dal lag een bos. In het bos
mollig
dik
stond een enorme boom. Onder de boom was een
duister
donker
hol. In dat hol woonden Meneer Vos en Mevrouw
Vos en vier Kleine Vosjes.
Iedere avond als het donker werd, vroeg Meneer
Vos aan Mevrouw Vos: “En, liefste? Wat mag het
wezen vandaag? Een mollig kippetje van Bolus?
Een eend of een gans van Bits? Of een mooie
kalkoen van Biet?”
En wanneer Mevrouw Vos hem had verteld wat ze wilde hebben, sloop Meneer Vos
in het nachtelijk duister het dal in en bediende zichzelf.

Er staat: Meneer Vos bediende zichzelf. Wat doet hij precies?

Bron: Roald Dahl, De fantastische meneer Vos, De Fontein
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Schrijf de juiste naam onder elke tekening.

3

Kleur in de tekst:

4

groen

wat Bolus, Bits en Biet eten.

rood

het woord dat zegt dat Meneer Vos van zijn vrouw houdt.

Wat vinden boer Bits, boer Biet en boer Bolus van Meneer Vos?
Ze vinden hem aardig, want hij is hun buurman.
Ze hebben een hekel aan hem, want hij steelt hun kippen, eenden, ganzen en kalkoenen.
Ze vinden niks van hem, want ze hebben niks met hem te maken.

5

Wat weet je over de drie boeren?
Ze werken hard en helpen waar ze kunnen.
Ze zijn heel rijk en wonen in een kasteel.
Ze zijn rijk en heel gemeen.
Ze zijn arm en heel aardig.

6

a Kleur in de tekst:
geel

waaruit Mevrouw Vos kan kiezen voor haar avondeten.

b Waar haalt meneer Vos het eten vandaan?
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