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Lees de vier tekstjes.
1 Koning Goedhart
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Koning Goedhart is de liefste en vrolijkste koning van het land. Hij lacht altijd.
Koning Goedhart wil laten zien dat hij erg lief is en daarom heeft hij een gouden kroon met
vier diamanten op. Elke diamant heeft de vorm van een hart,
maar een verschillende kleur.
Met zijn gouden, krullende haar en zijn grappige rode snor tovert hij een lach op ieders
gezicht.
Koning Goedhart was vroeger een echte deugniet. Ooit viel hij van het dak van het kasteel,
maar gelukkig kwam hij in een berg hooi terecht.
Onder zijn rechteroog heeft hij een klein litteken. Het lijkt wel een hartje.

2 Koning Zuurpruim
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Deze koning is een echte knorpot. Hij houdt niet van mopjes.
Zijn zwarte baard is veel te lang en past niet bij zijn blonde krullen.
Koning Zuurpruim eet heel graag pruimen. Hij is ooit uit een boom gevallen toen hij pruimen
wilde stelen bij de buren. Nu heeft hij een litteken onder zijn linkeroog.
Koning Zuurpruim draagt altijd dezelfde gouden kroon. De kroon is heel smal en
heeft drie punten.
3 Koning Betweter

5

Deze koning kan heel humeurig zijn als iemand iets beter weet dan hij.
Hij krabt graag in zijn lange, bruine baard. Zo lijkt hij nog een beetje slimmer.
Koning Betweter wilde graag krullen in zijn haar. Jammer genoeg ligt zijn zwarte haar plat
tegen zijn hoofd. Hij draagt een rode kroon. Op de kroon staan vier groene diamanten. De
diamanten lijken op letters die samen het woord ‘slim’ maken.
De broer van koning Betweter gooide ooit een heel dik boek naar het hoofd van
de koning en daarom heeft hij nu een litteken onder zijn linkeroog.
4 Koning Fop
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Deze koning lacht veel, vooral met zijn eigen mopjes. Als hij een mop vertelt, draait hij altijd
aan het puntje van zijn snor.
Koning Fop verfde ooit zijn haar en zijn snor paars. Hij dacht dat die kleur er wel uit zou gaan
bij het wassen, maar nu ziet hij er nog steeds gek uit.
Zijn paarse, platte haar zit verstopt onder een grote kroon. Die heeft alle kleuren van de
regenboog.
Koning Fop wil dat de mensen uit zijn koninkrijk plezier maken. Daarom draagt hij belletjes
aan zijn kroon. Op zijn voorhoofd staat een litteken in de vorm van een hartje. Dat
kreeg hij toen een boze vrouw zijn mop helemaal niet grappig vond.
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a Schrijf bij elke koning de juiste naam.
b Kleur de koningen. Teken hun kroon en alles wat ontbreekt.
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