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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen 
leert op school lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: 
van rekenen tot schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. 
Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!

Voor Erica, die schipper is



met opa
deboot in
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Eerst even dit
Dit boek lees je samen.
Lees je nog niet zo lang?
Dan lees je de dikke zinnen.
Lees je al langer?
Dan lees je de rest.

hoi! ik ben ben.
Opa Ben woont aan het water.
Hij wil graag een eigen boot.

Dit is opa Ron.
Hij woont samen met opa Ben.
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hoi hoi, ik ben dot.
Dot is twaalf.
Ze heeft twee knotjes.
Met haar dat eruit piekt.
En ze heeft kuiltjes in haar wangen.
Dot geeft les in zeilen.
Want dat kan ze heel goed.

Dit zijn opa Rik, Len, Jur en Ton.
Ze gaan alle vier naar les.
Les in varen.

waf!
kijk, dit is pit.
Hij houdt van varen, 
maar niet zo van zwemmen.
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Wil je leren varen?

ben woont op vier hoog.
ron woont daar ook.
hun huis was in het bos.
nu staat het aan het meer.

Opa Ben leest op de bank de krant.
‘Kijk wat er staat,’ zegt hij.
Wil je leren varen en ben je opa?
Kom dan morgen naar de haven.
Om tien uur geef ik les.
Tot dan, Dot.



    

gaan we dat doen? zegt ben.
ik kijk uit op het meer.
ik zie een boot en nog een boot.
het lijkt mij fijn op het meer.
ik wil ook op een boot.

Opa Ron kijkt opa Ben aan.
‘Dat is veel te koud.
En veel te eng.
De hele tijd stil zitten.
In een bootje dat wiebelt.’



Opa Ben doet zijn ogen dicht.
Hij ziet ze al samen zitten.
Samen op een grote boot.
Opa Ron en opa Ben op het dek.
De krant lezen.
Een beetje kletsen.
Een kopje koffie erbij.
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met wat koek.
en nog wat koek.
dat moet fijn zijn.

we gaan naar de les, zegt ben.
en dan koop ik een boot.
wat zeg je daar dan van?

‘Nou, nou,’ antwoordt opa Ron.
‘Kalm aan, een eigen boot?
Dat zien we nog wel.
Jij draaft altijd zo door.
Eerst maar eens naar de les dan.’

tof!
ik geef ons op.
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het is tien voor tien.
Opa Ben en opa Ron zijn in de haven.
Er komt een opa met een staart aan.
En een opa met groene laarzen.
Er komt een opa met bril aan en eentje zonder.
Ze zijn klaar voor de les.
ben hupt heen en weer.
is de juf er al?
is de boot er al?
ik kan dit wel.
ik pak het wiel.
en dan ben ik op weg.
dat is het.



Opa Ben kijkt over het water.
Met zijn handen maakt hij een afdak boven zijn ogen.
is dat de boot?
is dat het zeil?
het is net de was aan de lijn.

Ze kijken over het meer.
Wat een grote boot vaart daar!
Hij glijdt over het water.
Opa Ben stoot elke opa aan.
dit is gaaf, dit is heel tof!
hij hupt op en neer.
De les begint al bijna.
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We maken de boot

‘Komen jullie mee?’
De hele rij draait om.
Er staat een meisje.
Twee handen in de zij.
Twee knotjes op het hoofd.
Hier en daar piekt er wat haar uit.
Haar ogen lachen mee met de kuiltjes  
in haar wangen.
‘Hoi, ik ben Dot.
Ik ben de juf die jullie vandaag les in varen geeft.’



hoi dot!
we zien de boot al.
wat is hij tof.

‘O, maar dat is jullie boot niet,’ lacht Dot. 

wat zeg je daar?
is dat niet de boot voor de les?

‘O nee, die is veel te groot.
Daar past wel tien man op.
De boot voor de les is niet hier.
Loop maar met mij mee.’




