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Wie zijn wij?

Woebel de krawoebel
(en een heleboel andere krawoebels)
Een groot, vreemd dier uit de toekomst.

Professor Volleknar
Een geniale, maar zeer verstrooide professor.

Naomi
Held van dit verhaal die zich 
niet zo snel druk maakt.

Tygo
Held van dit verhaal en groot 
liefhebber van koekjes.

Winky
De kleindochter van 
professor Volleknar.



Boefie de labradoedel 
Een lieve hond die soms zo enthousiast 
is dat daardoor dingen misgaan.

Josefien Knorreval
Top-coach en buurvrouw van 
de professor.

Harry het ZelfZwevende Voertuig
Taxi uit de toekomst.

Botto
Een hulprobot, gebouwd door 
de professor.

Ben
De vader van Tygo.
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Eerst even dit …

Hoi!
Wij zijn Naomi en Tygo. Je zult er wel niets van geloven, maar 
wij zijn in een tijdmachine naar de toekomst geweest! Serieus. 
Die tijdmachine was uitgevonden door professor Volleknar. Hem 
kenden we al van een ander avontuur dat we hebben meegemaakt. 
Daarover kun je lezen in het toneelleesboek Kijk uit voor die 
mammoet! Toen gingen we naar het stenen tijdperk. Duizenden 
jaren geleden.
Maar nu gingen we dus naar de toekomst! We beleefden een 
knotsgek avontuur dat steeds gekker en gekker werd. We kwamen 
bijvoorbeeld een krawoebel tegen. Een echte! Weet je niet wat een 
krawoebel is? In dit boek lees je er alles over!

Je leest dit boek hardop, samen met iemand anders. Of met 
een paar anderen. Dat maakt het extra leuk, want dan kunnen 
jullie gekke stemmetjes opzetten. Wij hebben best wel normale 
stemmen, maar professor Volleknar klinkt bijvoorbeeld nogal 
verstrooid en Duits, omdat hij in Duitsland geboren is. (Hoe dat 
precies klinkt, mag je zelf verzinnen.) En Botto de robot klinkt 
natuurlijk als een metalige robot.
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Aan het begin van elk hoofdstuk zie je welke personen (en andere 
wezens) erin voorkomen. Bijvoorbeeld Naomi en Tygo. Of Winky 
en professor Volleknar.
Spreek samen af wie welke stem voorleest. Als er meer dan twee 
rollen zijn, staat in de blauwe inleiding uitgelegd wat de rolverdeling 
is. Spreek ook af wie die inleiding leest, en de schuingedrukte 
tussenstukjes.
Klinkt dat ingewikkeld? Als je eenmaal bezig bent, is het makkelijk, 
hoor!

Tips voor het hardop lezen:
• Als iemand hard praat of schreeuwt, zie je de woorden in 

HOOFDLETTERS staan, of extra groot. Soms wordt er 
gefluisterd. Dan zijn de letters juist klein. Of ze krijgen een bepaald 
accent: bijvoorbeeld: een héél gróte KRAWOEBEL en 
een piepkleine muizenkeutel.

• Niemand weet precies hoe de stem van een krawoebel klinkt, 
daarom mag je daar zelf iets bij verzinnen.

• Drie puntjes ... betekenen een pauze, of dat een zin ineens 
afgebroken wordt.

• Let ook goed op de andere leestekens. Een vraagzin klinkt anders 
dan een gewone zin, en een uitroepteken heet niet voor niets zo. 
Probeer het maar: ‘Hallo?’ of: ‘Hallo!’ Hoor je het verschil?

• En tot slot: veel leesplezier!



Tygo Naomi

professor 
Volleknar
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Een vreemd telefoontje

Het is vroeg in de ochtend. Toch is het al behoorlijk warm. Tygo en 
Naomi zijn er sloom van. Sinds kort wonen ze in hetzelfde huis: 

de vader van Tygo is pas getrouwd met de moeder van Naomi. 
Tygo is een doener: wanneer iets hem bevalt, gaat hij er meteen op af. 
Hij is niet snel bang. Naomi denkt ietsje meer na. Dat is eigenlijk wel 
handig. Naomi en Tygo zijn dus heel verschillend. Toch zijn ze goede 
vrienden. 
‘Wij moeten werken,’ hebben hun ouders gezegd. ‘Maar jullie mogen 
wel met zijn tweeën met de bus naar het strand.’ Maar Tygo en Naomi 
vinden het te warm om ergens naartoe te gaan. Ze liggen languit op 
het grasveld in de tuin. 
Ineens gaat Naomi’s telefoon: TRRRING! … TRRRING! 
Wie Tygo speelt, doet ook de stem van de professor. De ander leest 
Naomi.

Tygo Neem je telefoon nou op!
Naomi Jahaa … ik heb hem al … Het is een onbekend 

nummer! … Met Naomi. Hallo? Wát?! Met wíé 
spreek ik? … ECHT?!

Tygo Wie is dat? Zet hem op luidspreker! Ik wil het ook 
horen!
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Naomi drukt op het icoontje, zodat Tygo kan meeluisteren.

Naomi Dag, professor Volleknar!
Prof Ja, hallo daar in die telefoon! Hoor ik daar die 

Naomi? Kun jij mij hóren?
Naomi Ja, professor. Wat leuk dat u belt! Maar u klinkt 

ongerust. Is er iets aan de hand?
Prof Het is geweldig en het is verschrikkelijk! Ik begrijp 

het niet! Ik snap gewoonlijk alles! En … toch … 
maar …

Naomi Rustig maar, professor. Kunt u misschien bij het 
begin beginnen? Alles rustig uitleggen?

Prof Ja, pfff … Het heeft vanzelfsprekend te maken met 
die tijdmachine! Maar ik heb hier ineens ook een 
krawoebel! Een GROTE KRAWOEBEL. Heel 
zielig. En al mijn instrumenten zijn weg! Poef! 
Kladderatsj! Verdwenen in die toekomst!

Naomi Eh … Ik begrijp er helemaal niets van. Wat is een 
krawoebel? Welke instrumenten zijn verdwenen? 
Wat is er gebeurd?

Prof Nou ja! Dat is zo klaar als een kóntje!
Naomi Haha, u bedoelt natuurlijk ‘zo klaar als een klóntje’?
Prof Nee, nee, nee! Het is zo helder als eiersalade! Dat 

bedoel ik!
Naomi Juist, ja. Oké … eiersalade.
Prof Het is simpel. Ik heb een oplossing gevonden voor 

de opwarming van de aarde. Jullie kennen dat wel. 
Dat het klimaat verandert. Waar we hoognodig iets 
aan moeten doen, omdat we anders veel te mooi 
weer krijgen.

Naomi Ja, het is wel erg warm vandaag. Te warm. Kunt u 
daar iets aan doen?
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Prof Dat zég ik! Koukommers! Supersimpel! Dat is de 
oplossing!

Naomi Komkommers? Wat hebben die ermee te 
maken? Eiersalade en komkommers … Bent u 
misschien gewoon een lekkere picknick aan het 
voorbereiden?

Prof Nee! … Nou, ik probeer wel iets te bereiden. 
Lekker eten voor die krawoebel. Maar dat arme 
dier wil niets eten. NIETS! Heel zielig.

Naomi Juist. Oké. Er is dus iets met uw tijdmachine, met 
komkommers, met een krawoebel, met eiersalade 
en met de opwarming van de aarde. Zo klaar als 
een klontje!

Tygo Kontje! Haha.
Naomi Zucht!
Prof Wie was dat? Wie hoorde ik daar ineens ‘kontje’ 

zeggen?
Naomi Dat was Tygo. U weet wel. Hij was er ook bij met 

die mammoet toen.
Prof O. Ja. Juist. Jullie zijn daar samen. Dat is mooi. 

Dan hoef ik Tygo niet ook te bellen. Ik wilde 
vragen of jullie kunnen komen. Nu. Naar mij. 
Om mij te helpen. Met de tijdmachine. En de 
koukommers en zo …

Naomi Kóúkommers? U bedoelt natuurlijk 
kómkommers?!

Prof Als ik koukommers zeg, dan bedoel ik 
koukommers! Ik ben geen warhoofd! 
Prutjanpollekes! Bovendien hou ik niet eens van 
kromkommers!

Naomi U bedoelt kómkommers.
Prof Nee, ik bedoel kóúkommers. Dat zeg ik toch?



13

Naomi Ja, maar ik bedoelde komkommers in plaats 
van krrromkommers. Dus los van die 
koukommers en … ach, laat ook maar. We 
komen eraan. Ja toch, Tygo?

Tygo Yessss!
Naomi Wat is uw adres?
Prof Ja, o jee, mijn adres! Prutjanpollekes! Wat is ook 

alweer mijn adres? Eh … Momentje, ik moet het 
opzoeken in mijn agenda!

Naomi Dus u weet niet uit uw hoofd waar u woont?
Prof Nee. Klopt. Niet nodig. Ik ben toch altijd 

thuis. Aha. Gevonden. Bloemkoolsteeg 234 in 
Slibbemonde aan Zee. ‘Eindpunt van lijn 22’
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 staat erbij. Ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. 
Hmm. Verdacht.

Naomi Maakt u zich maar geen zorgen, professor. Wij 
begrijpen dat wel. We nemen altijd bus 22 
wanneer we naar het strand gaan. Dus dat komt 
goed. We komen eraan! Tot straks!

Prof Juist ja. Tot straks!

Naomi drukt het gesprek weg. Dan kijkt ze Tygo grijnzend aan.

Naomi Die professor is knotsknettergek. Durven we 
echt naar hem toe te gaan? Dat kan best weleens 
gevaarlijk zijn.

Tygo Natuurlijk gaan we! Want ik ruik avontuur!
Naomi En dat avontuur ruikt naar sappige komkommer! 

Of kromkommer! Of ruikt het misschien naar 
koukommer?
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TygoNaomi

Professor Volleknar heeft een groot probleem met zijn 
tijdmachine. Naomi en Tygo komen hem helpen, maar 
dat loopt op een gigatastische manier uit de hand. Tygo 
en Naomi moeten een heleboel knotsgekke toestanden 
oplossen in de verre toekomst. Wie weet, lukt het de 
professor dan toch nog om een oplossing te verzinnen 
voor het klimaatprobleem!

Dit boek kun je in je eentje lezen, maar het is nog veel 
leuker als je dat samen met een ander doet: verdeel de 
rollen, verzin (gekke) stemmetjes voor de personages  
en lees om de beurt wat ze zeggen hardop voor!

met tekeningen van Richard Verschraagen
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