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Dit boek gaat over evenhoevigen. Dat zijn alle dieren met twee of
vier tenen. Dus welkom dikdik, giraf en wrattenzwijn. Heb je drie
tenen zoals de tapir, dan mag je niet in dit boek, of
toch?
Bibi Dumon Tak beschrijft de dieren op een
prachtige, poëtische manier. En passant komt de
lezer veel over het dier te weten. Het genre van het
informatieve gedicht is een unicum, volgens de jury.
Annemarie van Haeringen tekent, schildert,
aquarelleert de dieren mooi, karakteristiek en met
allerlei humoristische grapjes. Een dierenencyclopedie en
dichtbundel in een!
n Groep 5 - 8 (nl) / Leerjaar 3 - 6 (b)

(Singel Uitgeverijen 1016) dat in 2017 een Zilveren

n Trefwoorden: dieren (tweehoevigen), weetjes,

Griffel kreeg. En dan nu dit prachtige laat een

poëzie

boodschap achter in het zand, dat een

n Lessuggesties: Mariet Lems

combinatie is van poëzie en non-fictie en dat ook de
prestigieuze Theo Thijssenprijs kreeg. Bibi Dumon

1. Informatie

Tak vond voor dit boek weer een heel nieuwe vorm

Bibi Dumon Tak schrijft altijd over dieren, zij is de

uit: ze typeert de evenhoevigen in een radio-

vele malen gekroonde koningin van het dierenrijk.

interview, een WhatsApp-conversatie, een

Ze kent alle dieren bij naam en toenaam en kent

overlijdensbericht, een ingezonden mededeling,

hun leuke en stoute streken tot in de finesses. Haar

een contactadvertentie, en dat alles op haar

ideeën lijken onuitputtelijk. Of het nu gaat om de

onvolprezen wijze.

zingende beloega in winterdieren (Singel

Laat de leerlingen genieten en en passant leren

Uitgeverijen 2011, ill. Martijn van der Linden) of de

over de kleine kantjil, de Kaapse buffel, de

24-jarige Claartje in een koeienrusthuis in het

gerenoek, de okapi en de bijna uitgestorven oryx.

koeienparadijs (Querido Kinderboek 2017, foto’s
van Hans van der Meer), de 150 ringetjes van de

2. Introductie

regenworm in bibi’s doodgewone dierenboek

Vouw het boek open, zodat achter- en voorkant

(Singel uitgeverijen 2013, ill. Fleur van der Weel) of

tegelijk te zien zijn en zwaai er een beetje vaag

een verdwaalde krokodil in de stad in mee met de

mee.

dierenambulance (Querido Kinderboek 2017), haar

n Aan welk dier doet het omslag denken?

boeken vallen op en winnen prijzen.

Hou het boek stil en vraag wat de leerlingen nu

En wat ze vooral zo lekker maakt, ze sprankelen van

zien. Lees de titel voor.

de humor en het plezier.

n Waar zou die titel op slaan? Aan de afdruk van

Het duo Bibi Dumon Tak en Annemarie van

hun voeten/poten/hoeven.

Haeringen was al eerder succesvol met siens hemel

Laat op het digibord via Google afbeeldingen zien

van diersporen. Laat zien wat evenhoevigen zijn.

n Wat zien de leerlingen?

n Waar is het hoofd van de giraf?

Evenhoevigen zijn een orde van zoogdieren. Ze
worden gekenmerkt door een even aantal tenen.

n Wat is er veranderd aan zijn

Aan de twee middelste tenen zitten hoeven, deze

huid?

zijn hoefdragend. De evenhoevigen zijn

n Wat zouden al die

tegenwoordig de meest succesvolle grote

machineachtige dingen

planteneters. Er zijn ongeveer 200 soorten, rond de

betekenen?

n Wat gebeurt er als er iets in de

80 geslachten en 10 families in drie onderorden. Ze
komen in alle leefgebieden voor, zowel in het water

machinerie hapert?

als hoog in de bergen, in hete woestijnen en koude

n Van wie zijn die laarsjes en de trap? (Dikkertje

toendra's, open grasvlakten en dichte

Dap)

regenwouden. Ze komen op ieder werelddeel in het
wild voor, met uitzondering van Australië en

Dikkertje Dap is een kinderversje van Annie M.G.

Antarctica.

Schmidt uit 1950. Het verscheen voor het eerst op 3

Veel soorten (rund, geit, schaap, kameel, lama,

juni 1950 op de kinderpagina van Het Parool,

varken, rendier) zijn van groot economisch belang.

samen met een tekening van Wim Bijmoer. Later

Ze verschillen in grootte van de kleine kantjil, die

dat jaar zou Dikkertje Dap worden opgenomen in de

ongeveer 2 kilogram weegt, 25 cm hoog en 40

bundel het fluitketeltje en andere versjes

centimeter lang wordt, tot het nijlpaard, dat wel 3,2

(1950). Het gedicht zou het beroemdste en

ton kan wegen, en de giraffe, die 470 centimeter

populairste kindergedicht van Annie M.G. Schmidt

lang kan worden. Het zijn over het algemeen

worden en werd door Tommie, Pino, Ieniemienie en

grondbewoners, en de meeste soorten kunnen hard

Purk in Sesamstraat gezongen.

rennen. (wikipedia)

n Wie kent het liedje nog? Zing het met elkaar. Kent

niet iedereen de tekst meer? Zoek hem op internet
3. De Kantjil

op en zing het lied uit volle borst.

n Hoeveel is 2 kg? Meet na hoeveel 25 cm en 40 cm

Lees de tekst in het boek voor.

n Wie kent de kantjil?

is, zodat de leerlingen zich kunnen voorstellen hoe

n Wat zijn de voordelen van een lange nek? Wat de

de kleinste evenhoevige eruit ziet. De kantjil is een

nadelen? Laat de leerlingen zich goed inleven. Het

dwerghertje.

mogen ook gekke antwoorden zijn, zoals: als hij
last van zijn nek heeft, heeft de giraf ook veel en

Zoek de kantjil op in het boek en lees de tekst voor.

lang pijn. Zou 1 paracetamolletje helpen?

n Wat is het grapje in de laatste uitroep?

neerslag begint als sneeuw, behalve de zo

n Wat ben je te weten gekomen?

n Kun je nog meer woorden verzinnen die op ia, ea

n Herhaal nog eens de laatste regels. Is dat zo? Alle

karakteristieke motregen, zie verder op kennisnet

of ja eindigen en die je kunt veranderen in

bij ‘Weer wat geleerd: sneeuw.’

ontkenning? Azalea, alinea, musea, media, podia,

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/weer-

maffia, raffia, dahlia, magnolia, decennia, begonia,

wat-geleerd-sneeuw/

ammonia, hernia, loempia, aria, malaria, aquaria,
pizzeria, via, papaja, welja, ranja, soja, tja, ….

5. Creatief schrijven en beeldend bij de giraf
Vraag leerlingen na te denken over waar ze liefst

4. De langste evenhoevige

bovenaan de nek van de giraf zouden willen zijn.

Laat de illustratie van de giraf op het digibord zien.

Thuis? In het bos, aan zee, in de polder? In een

vakantieland? Welk?

zijn ribbenkast zo groot is dat een kind van 1,20 m.

Geef grote vellen papier en laat de leerlingen de

er rechtop in kan staan. En dat zijn ogen, neus en

giraf tekenen/schilderen met de kop die op de

oren bovenop zijn kop zitten, zodat de rest van zijn

illustratie ontbreekt en zichzelf bovenin. De trap

lijf onder water kan blijven. Waarom zou dat nu toch

kan ook een stellage zijn, of een lift, of een tak van

zijn?

een boom, of een stapel blokken of boeken. De

n Laat het beeld bij de tekst in het boek zien. Wat is

omgeving speelt ook mee.

de dikdik aan het doen?

Laat de leerlingen in een wit deel van het schilderij

pagina’s. Laat de afbeelding zien. Wat is er met de

in korte regels, zoals Bibi dat doet, schrijven wat ze

dikdik gebeurd?

zien, voelen, ervaren.

n Lees de tekst voor tot het eind op de volgende

n Wat is het grapje aan het eind? Tijd voor een glas

(dik)diksap dus.
Maak er een tentoonstelling van en nodig de
kleintjes uit om Dikkertje Dap te zingen en de

Deze tekst vraagt om twee stemmen, een zware en

teksten te horen.

een lichte.

In het boek springende pinguins en lachende

doen?

n Wie van de leerlingen kunnen dat het beste

hyena’s (MarijeTolman ill. en tekst van Jesse

n Print de tekst groter uit en laat de leerlingen hun

Goossens, Lemniscaat 2013) staat dat de giraf geen

eigen tekst highlighten.

stembanden heeft en dus niet (mee) kan zingen.
Een extra reden om hem toe te zingen.

n Is er een microfoon of iets wat erop lijkt?

n Oefen net zolang met tweetallen tot het een

vloeiende dialoog wordt.
6. Het nijlpaard
We hebben het kleinste dier gehad, het langste en

7. De Blauwe gnoe en de giraf

nu dan het zwaarste dier.

Een ander soort dialoog is de sportuitzending op

n Welke is dat ook alweer? Lees de titel van het

Serengeti-tv. De presentator krijgt contact met de

gedicht voor.

verslaggever, wat dagelijks op tv gebeurt.

Dikdiks, zo genoemd vanwege het geluid dat ze

gebeurtenis verslaat en een sportverslaggever? De

maken als ze gealarmeerd zijn, zijn kleine antilopes

laatste moet veel zeggen in korte tijd want de

die in de savannes van Zuid- en Oost-Afrika leven.

gebeurtenissen volgen elkaar razendsnel op. Een

Dikdiks staan 30 tot 40 cm hoog op hun poten en

hele kunst om wat je ziet zo snel in woorden om te

wegen 3 tot 5 kg. (wikipedia)

zetten. Vaak is de spanning in de stem te horen.

n Kent iemand de dikdik?

n Wat is het verschil tussen een verslagever die een

Vraag wat een Blauwe Gnoe is en lees daarna de
In de tekst onder 2 staat dat de meeste

tekst voor.

tweehoevigen hard kunnen lopen. Wie denk je dat
het hardst kan lopen: het nijlpaard of de dikdik? Je

De blauwe gnoe, ook wel gestreepte gnoe of

zou het niet denken maar een nijlpaard haalt 45 km.

gewone gnoe is een antilope uit de familie der

per uur en een dikdik 42! Arme dikdik.

holhoornigen. Hij komt vaak in grote groepen voor

In het boek springende pinguins en lachende

op de savannen van oostelijk en zuidelijk Afrika.

hyena’s (MarijeTolman ill. en tekst van Jesse

Beroemd zijn de grote trektochten die deze soort

Goossens, Lemniscaat 2013) staan heel veel leuke

onderneemt. (wikipedia)

weetjes over dieren. Zo staat er bij het nijlpaard dat

Op die grote trektocht is het gedicht gebaseerd.

Lees de tekst voor met zes personen: de

9. De tapir

presentator, de verslaggever en drie verschillende

Voor wie pleit de okapi ook alweer in zijn mail? O.a.

leerlingen die de reclame doen.

de tapir. Het is dus gelukt om de tapir als enige
onevenhoevige in het boek te krijgen!! Er is iets

8. De Okapi

heel leuks met deze tekst aan de hand. De tapir

De okapi is een zoogdier uit de familie Giraffidae en

wordt niet besproken, maar geeft een spreekbeurt

de nauwste nog levende verwant van de giraf. Het

over de soorten waar hij dus niet bij hoort. En zo zit

dier komt in het wild voor in de regenwouden in het

hij er dus toch in.

noordoosten van Congo-Kinshasa. (wikipedia)

Laat de illustratie zien. Lees de tekst voor.

Nog een soort dialoog maar dan in briefvorm. Of

n Wat ben je te weten gekomen?

meer in de vorm van een mail. Lees alleen de eerste

n Waarom zegt de tapir dat evenhoevigen meer

mail voor.

succes op aarde hebben dan de onevenhoevigen?

n Wat ben je intussen over de okapi te weten

gekomen?

Zoek dat maar eens uit.

n Wie kan onder woorden brengen waarom de tapir

bij de evenhoevigenverkiezingen op de okapi

n Wat is de reden van zijn schrijven?

stemt?

n Schrijf vanuit de redactie van dit boek een mail

n Wat betekent ps? En pps en ppps?

n Wat denk je dat de okapi terug hoort?

n Waar heeft de tapir gerijmd? Klagen-vragen.

aan de okapi met een antwoord. Dat kan alle kanten
opgaan. Gebruik je fantasie. Het hoeven niet meer

In het boek springende pinguins en lachende

dan vijf zinnen te zijn.

hyena’s (MarijeTolman ill. en tekst van Jesse

Laat verschillende mails voorlezen. Lees daarna de

Goossens, Lemniscaat 2013) staat over tapirs dat ze

antwoordmail uit het boek voor.

het heerlijk vinden om in het water te zijn. Ze doen

n Wat denk je, is de okapi tevreden?

graag een wandelingetje over de bodem. De tapir
gebruikt zijn snuit als snorkel, maar als het moet

Een prachtig boek over de

kan hij ook drie minuten zijn adem inhouden. Jij

okapi is stem op de

ook? Probeer maar niet, drie minuten is best lang.

okapi van okapifans

Terwijl hij onder water wandelt, eten de visjes de

Edward van de Vendel en

parasieten uit zijn vacht. Hé, waar kwamen we die

Martijn van der Linden

parasieten eerder tegen? Juist, bij de Blauwe gnoe

(Singel Uitgeverijen 2015)

en de giraf, in het eerste reclameblok.

waarvoor ze in 2016 de
Zilveren Griffel en de

10. De bongo

Woutertje Pieterse prijs

In zijn mail zegt de okapi dat hij een landgenoot is

wonnen. Jos van Hest en Lieke van Duin schreven er

van de bongo. Ooit van gehoord?

veel boeiende lessuggesties bij:
https://www.woutertjepieterseprijs.nl/WPP/lestips

De bongo (Tragelaphus eurycerus) is een

/LS_29.asp.html

Afrikaanse antilope uit de familie der holhoornigen.

Nog meer lessuggesties van Inge Umans op

(wikipedia)

www.leesplan.nl > basisschool > praktische tips

Waren we die holhoornigen al eerder tegen

2016.

gekomen? Ja, de blauwe gnoe.
Maar de bongo is ook de naam van een instrument.

Bongo's zijn kleine handtrommels die meestal per

n Wat is adrenaline?

twee aan elkaar hangen en samen bespeeld

De Afrikaanse of Kaapse buffel kan sullig over

worden. Bij drumbands en malletbands worden de

komen, maar pas op. Vooral jagers zijn hun leven

bongo's opgehangen aan de kleine trom en worden

niet zeker. Moeten ze ook maar niet jagen, zul je

bespeeld met mallets. (wikipedia)

zeggen. Op internet zijn ook verhalen te vinden van

Laat de illustratie zien.

toeristen die de buffels tegen kwamen in het

n Wat denk je, is het hier dag of nacht?

n Wat zijn die witte strepen? Zijn ribben?

Krugerpark. Wat moet je doen, wegrennen of…….?
Verzin met elkaar listen om de Kaapse buffel rustig
te houden.

Lees de tekst voor.

n Wat ben je over de bongo te weten gekomen?

12. Nog meer suggesties

n Wat is natrium, magnesium en wat zijn de andere

gewone geiten?

n Waarom moet de telefoon op stil?

genoemde mineralen?

n Zijn dat stoffen die de mens ook nodig heeft?

n Lees de laatste twee regels nog eens. Wat willen

n De sneeuwgeit: wat zijn de verschillen met
n Het knobbelzwijn: Teken/schilder je mooiste

knobbelzijn en schrijf er een gedicht/tekst bij
waarin je aangeeft hoe lief hij is.

die zeggen? Kom op voor jezelf!

n De oryx: zoek uit waar je in Nederland oryxen

Verzamel slaginstrumenten. Probeer met elkaar het

kunt vinden.

gedicht te begeleiden. Wanneer zachtjes, wanneer

n Het Siberisch muskushert: wat is de taiga?

krachtiger? Wanneer 1 enkele tikkende roffel en

Muskus? Hebben we in Nederland ook een dier met

wanneer allemaal tegelijk?

muskus? De muskusrat. Dieren die stinken: het
stinkdier. Er zijn nog veel meer dieren op de wereld

11. De Kaapse buffel

die vreselijk stinken. Zoek ze op.

Ooit gehoord van The Big Five? Dit zijn 5

n De vicuna: wie is er wel eens zo hoog in de

diersoorten die te voet het lastigst te bejagen zijn

bergen geweest dat hij last had met ademhalen?

door de mens. De Kaapse buffel wordt beschouwd

Wat is het gevaar? Wat nemen bergbeklimmers

als een van de gevaarlijkste dieren van Afrika en

soms mee? Sta stil bij de prachtige laatste regels.

behoort ook tot The Big Five. Naast de Kaapse

Aan wie mag de vicuna van jou de groetjes doen?

buffel behoren de leeuw, de Afrikaanse olifant, de

Schrijf de vicuna een briefje met je verzoek en

neushoorn en het luipaard tot The Big Five. In de

waarom.

Beekse Bergen kun je de Kaapse buffel

n De wilde kameel: hoe heet deze vorm van tekst?

bewonderen. (site beekse bergen)

Een contactadvertentie. Zoek met elkaar uit wat de
afkortingen betekenen. Hoe ziet een

Laat de illustratie zien.

contactadvertentie in mensenland eruit?

n Waarom heeft hij hier geen poten? Wat wil dat

dat hij zo moet blijven of veranderen? Bekijk met

zeggen?

elkaar de film.

Lees de tekst voor.

dierentuin? Wat ben je na het gedicht te weten

n Hoe ziet de Kaapse buffel eruit?

n Het witstaarthert: Wat weet je van Bambi? Vind je

n De gerenoek: waarom zien we die niet in de

n Wat ben je te weten gekomen?

gekomen?

n Wat wordt bedoeld met ongeleide projectielen en

dit? Een rouwadvertentie. Wat zegt de tekst? In

360 graden draaibaar?

mensenland zijn er ook vaak overledenen die geen

n Wat is keratine?

n De Pyrenese steenbok: Wat voor soort tekst is

familie hebben, of er geen contact mee hebben.
Omdat het zielig is dat er dan niemand op hun
uitvaart is, is er De eenzame uitvaart, waarbij
dichters een gedicht over die persoon schrijven of
hoe ze woonden e.a. Dat lezen ze voor op de
uitvaart, zodat de overledene toch goed uitgeleide
wordt gedaan. Het gedicht over de Pyrenese
steenbok zou het begin kunnen zijn van een
zoektocht naar bedreigde en uitgestorven
diersoorten.

n De Japanse bosgems: wat betekenen al die

Japanse woorden? Vouw met de leerlingen
eenvoudige origami-dierenmodellen om het
eenzame geitje gezelschap te geven. Zie internet:
Pinterest e.a.

n De daeodon: laat eerst de illustratie zien. Zou je

die tegen willen komen? Dat kan niet meer want hij
is al heel lang uitgestorven. Lees het gedicht niet te
snel voor, zodat het beter doordringt hoe de aarde
er toen uit zag en wat de daeodon deed. Wat denk
je bij de laatste regels? Dan weet ik ook nog wel
een gerechtje? Schilder de aarde zoals je denkt dat
die er toen uit zag. Schilder jouw beeld van de
daeodon erin die lekker aan het eten is, jouw
borden vol spruitjes, witlof, alles wat je liever niet
eet.
13. Onderzoek
Er zijn nog een paar dieren niet aan de orde
geweest, maar dat komt goed met de volgende
opdracht. Laat tweetallen een dier kiezen uit het
boek en onderzoek doen op internet. Er worden
beelden, bijzondere weetjes en verhalen verzameld
en op een later moment met de klas gedeeld.
Daarbij komen ook de nog niet voorgelezen
gedichten aan de beurt, want overslaan zou en het
dier en het gedicht tekort doen.

