
wel2METER breed!

in de stad
Wat is het druk in de stad!
Kevin de Kikker scheurt weg op zijn scooter.
Georges de Giraf is in zijn rode autootje 
op weg naar kantoor.
En jij? Ben jij ook zo snel als de brandweer?

Een foodtruck met de allerbeste friet 
of de lekkerste po� ertjes? Wat kies je? 

Eet je liever hemelse chocoladetaart of gezonde 
groene spruiten? Of wat dacht je van een truck 
met gefrituurde sprinkhanen, of heerlijk sappige 
meelwormen?

Bakfi etsen zie je tegenwoordig overal, 
maar dat was lang niet altijd zo. 

De nieuwste vuilniswagens tanken geen 
benzine, maar rijden op bananenschillen 
en herfstbladeren. Pas in 1995 werd een nieuw model bedacht met twee 

wielen op één lijn en de bak ertussen. Daardoor is de 
bakfi ets een handig ding om kinderen door de stad 
te vervoeren. Wist je dat er ook bakfi etsraces worden 
gehouden? Jihaa, scheuren maar!

Het gft-afval dat ze wegbrengen, wordt in 
een centrale omgezet in gas. Daar kunnen de 
vuilniswagens dan weer op rijden en afval mee 
ophalen. 

Soms hebben auto’s van pakketbezorgers een 
schuifdeur aan de kant van de stoep. 

Die blijft tijdens het rijden openstaan en zo 
kunnen de bezorgers heel snel hun pakje 
afl everen. Dat is slim! 

de touringcar

de scooter

de oldtimer

de politieauto

de ambulance

Vera de Vleermuis zoekt haar 
broers en zussen. 
Waar hangen die uit?

Kan hij ontsnappen, 
denk je? 

Ulli de Uil leert net 
skateboarden en is 
een groot talent! 

Guus de Gekko heeft 
een motor gestolen. 

Zie je de vier 
spelers van het 
basketbalteam?

kilogram kan de grootste hijskraan 
ter wereld ophijsen.

Met een vorkheftruck kun je 
bijvoorbeeld een grote lading 
bakstenen verplaatsen. 

liter water neemt een
brandweerauto mee als 
hij uitrukt voor een brand! 

Taxi’s hebben 
niet overal dezelfde kleur. 

Het voertuig is zo genoemd naar 
de vork aan de voorkant. 
Maar wist je dat de twee losse 
delen van die vork dan weer 
lepels heten? Eet smakelijk!

Dat zijn ongeveer 3000 bulldozers! 
Een hijskraan wordt vaak opgebouwd 
met een andere kraan. Die heeft een 
lange, uitschuifbare arm waarmee de 
hijskraan in elkaar wordt gezet. 

Dat zijn wel tien badkuipen vol! Als dat nog 
niet genoeg is, schakelen de brandweer-
mannen over op een brandkraan, een van 
die rode paaltjes die je soms op straat ziet. 

In Engeland zijn ze altijd zwart, in Amerika geel, in Duitsland beige, 
en in Maleisië zwart en geel of wit en rood. Wat is jouw lievelingskleur?

de lesauto

de glaswagen

de hoogwerker

de gezinsauto

de opzichter

de stoomwals
de kruiwagen

de fi ets

Het vliegtuig vertrekt, maar 
de vier stewardessen zijn zoek. 

Kobe de Krab heeft een 
razend drukke dag! 

Help jij de piloot om ze te vinden?

Zie je waar hij allemaal 
gaat helpen?

Waar zijn ze?

De herdershond is op 
zoek naar 13 schapen! 

gaat helpen?

Als je een eigen 
gebouw zou mogen 
bouwen, wat zou 
je dan kiezen? 

Een kasteel met dikke muren? 
Een boomhut met een glijbaan? 
Of een peperkoeken huisje, 
diep in het bos? 

op de bouwplaats
Vroem! Daar denderen de voertuigen over de bouwplaats.
Hier worden nieuwe huizen en winkels gebouwd. Elk voertuig 
kan wel iets bijzonders: graven, tillen, storten of drillen.
Het lijken wel reuzen, vind je niet?

Beton bestaat uit zand, grind, 
cement en water en wordt 
gebruikt voor vloeren en muren 
van nieuwe gebouwen.

Graafmachines vinden in de 
grond soms héél oude dingen.

In een betonwagen wordt nog 
vloeibaar beton van de fabriek 
naar de bouwplaats gebracht. 
Door het ronddraaien van de 
trommel wordt het beton niet 
meteen hard. Maar heel lang 
duurt dat niet, dus hopelijk is er 
onderweg geen fi le!

Dat wijst erop dat er onder de grond nog een oud stuk stad ligt. 
Het graafwerk moet dan onmiddellijk stoppen zodat er geen 
waardevolle spullen zoals vazen of borden kapotgaan. 

Een grote bulldozer weegt 
ongeveer evenveel als ... olifanten!8

de bouwkeet

de
bouwvakker

de betonmolen

de wegversperring

Karo de Kip 
is haar 25 kuikens 
kwijt. 

De kinderen 
zijn op schoolreis. 

Matthijs de Mol kan niet zo 
goed zien, hij komt steeds 
op onhandige plekken 
boven de grond. 

Zie jij waar ze 
naartoe gaan?

Zie je waar?Zoek je mee?

Een limousine is een heel chique auto waar beroemde 
mensen graag in rondrijden. Wel met een deftige 
chau� eur, natuurlijk! 

Daarvan wordt bijna alles opnieuw gebruikt. Deuren en 
spiegels krijgen een tweede leven in een andere auto. Met een 
grote magneet worden aluminium en ijzer eruit gehaald en 
opnieuw gebruikt. Wat dan nog overblijft wordt samengeperst 
tot een heel klein pakketje en kan zo de prullenbak in. 

Een gemiddelde auto bestaat 
uit ongeveer 30.000 onderdelen.

Sinds 1997 staat het record van de allersnelste auto op 
1227,985 km/u. Dat is bijna twee keer zo snel als een vliegtuig.

Het duurt iets meer dan een 
hele dag om een auto in 
elkaar te zetten. 

De langste limousine ter wereld is 30 meter lang en 
heeft 26 wielen, een helikopterplatform, een jacuzzi 
en een waterbed. 

De auto gaat ook eventjes de 
oven in zodat de lak er mooi 
op blijft zitten. En als de motor 
in de auto wordt gezet, 
noemen ze dat in de fabriek 
‘het huwelijk’, omdat ze hopen 
dat de motor heel lang bij de 
auto blijft.

de race-
buggy

de 
monteur

de formule 1-wagen

de limousine

Henry de Hond wil naar huis, 
maar dat lukt niet goed. 

Postbode Peter heeft 
het druk! Hij en zijn 
collega’s bezorgen 
overal pakketjes. Zie je waar het steeds misgaat? 

En komt het aan het einde nog goed? Kun je vier postbodes vinden? 

Vader Varken haalt de hele familie op om een 
reisje te maken. Kun je hen overal terugvinden?

op de racebaan

Een legertank heeft geen 
gewone wielen, 
maar rupsbanden. 

Raceauto’s hebben 
vaak heel spannende 
namen als Fireburner of Black Thunder. 

Welke ronkende naam krijgt jouw racewagen? 
Duivelse Drakenbak? Knallende Hannibal? 
Vlammende Vuurbal?

Een grote auto met veel laadruimte achterin 
noemen we een stationwagen. 

Het automerk Bugatti maakte tussen 1936 en 1938 
vier auto’s met de naam La Voiture Noire
(de zwarte auto). 

Die naam komt uit Amerika, waar zulke auto’s 
vroeger in de buurt van treinstations reden. 
Ze hadden een grotere ko� erbak om reizigers met 
al hun ko� ers te vervoeren.

Maar één exemplaar verdween spoorloos, 
niemand weet waar het is. Geschat wordt dat die 
auto, als hij ooit ergens opduikt, wel 100 miljoen 
euro waard is! 

De konijnen geven 
een groot feest.

Kun je de drie papegaaien 
terugvinden? 

Kun jij ze alle tien 
vinden?

de legertank

de pick-uptruck

het verkenningsvoertuig

de satellietwagen

Met die banden zakt de tank 
niet weg in de aarde en kan 
hij over moeilijk terrein rijden. 
Een tank rijdt met 
gemak door sloten, 
over hobbels en 
als het moet, 
kan hij zelfs 
over auto’s 
heen rijden.

Wie wint deze race? 
De grote monstertruck? 
Of toch die fl itsende, zwarte bolide?
Om een potje te racen heb je een supersnelle 
auto nodig én een racebaan met spannende 
bochten. Ben je er klaar voor? Riemen vast!

Eva de Ekster is gek op 
glimmende dingen. 

Saïd de Schildpad heeft 
bij het verhuizen de kooi 
open laten staan. 

Zie je waarop ze 
allemaal aast?

op het platteland
In de stad is het heel druk, 
op het platteland is het heel rustig. 
Nu ja, rustig?! De voertuigen die er rijden 
maken vaak wel een hoop lawaai. 
Tractors ploegen het land om en tanks 
denderen voorbij. 
Welk voertuig zou je het liefst besturen?

Een tractor of trekker wordt 
veel gebruikt op het land. 

Een dieplader is een oplegger die gebruikt wordt om 
nieuwe tractoren of andere grote machines naar de 
boerderij te brengen. 

Je mag zelf een voertuig ontwerpen om op 
vakantie te gaan. Hoe ziet dat er dan uit? 

De dokter krijgt een noodoproep. 
Vliegensvlug gaat hij op pad.
Zie je waar hij naartoe rijdt? 

Een caravan is een klein huisje dat je 
achter je auto kunt meenemen. 

De kleinste caravan ter wereld weegt 
minder dan je papa! Er zit een matras 
in, een zonnedouche en een gas-
kokertje. En... hij past achter je fi ets!

Een grote bus met 24 stapelbedden? Een 
fi ets met een ingebouwde hangmat en 
keuken? Een legertruck met bad en wc? 

De lading ligt laag bij de weg zodat ze niet 
te hoog uitsteekt en de truck nog onder 
bruggen en viaducten door kan.

Tractoren hebben hele grote 
banden met diepe groeven, 
zodat je er goed mee door de 
klei kunt rijden.

de terreinwagen

de tractor

de camper

de caravan

Evert de Eenhoorn maakt 
een ritje op zijn racefi ets.

De muizen hebben 
sterke helpers om 
hun huis te bouwen. 

Wie helpt hen een 
handje? 

Waar gaat hij naartoe? 

Zie je Willem de Wolf in de brandweerwagen?
Help je Saïd de Schildpad zijn papegaaien 
terug te vinden? En tel je alle kuikens van 
Karo de Kip?

Deze en nog véél meer leuke zoek-
opdrachten vind je in dit twee meter brede 
kijk- en zoekboek met een gigantische 
verzameling voertuigen: van eenwieler tot 
limousine, van ambulance tot vuilniswagen.

Dit ZIGZAG-ZOEKBOEK staat boordevol 
weetjes over de kleinste, langste en snelste 
voertuigen ter wereld!

Makii is een fantasierijk duo Nederlandse ontwerpers. 
Met hun kleurrijke en gekke karakters willen ze kinderen 
inspireren om hun creativiteit te laten exploderen!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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gehouden? Jihaa, scheuren maar!

Het gft-afval dat ze wegbrengen, wordt in 
een centrale omgezet in gas. Daar kunnen de 
vuilniswagens dan weer op rijden en afval mee 
ophalen. 

Soms hebben auto’s van pakketbezorgers een 
schuifdeur aan de kant van de stoep. 

Die blijft tijdens het rijden openstaan en zo 
kunnen de bezorgers heel snel hun pakje 
afl everen. Dat is slim! 

de touringcar

de scooter

de oldtimer

de politieauto

de ambulance

Vera de Vleermuis zoekt haar 
broers en zussen. 
Waar hangen die uit?

Kan hij ontsnappen, 
denk je? 

Ulli de Uil leert net 
skateboarden en is 
een groot talent! 

Guus de Gekko heeft 
een motor gestolen. 

Zie je de vier 
spelers van het 
basketbalteam?

kilogram kan de grootste hijskraan 
ter wereld ophijsen.

Met een vorkheftruck kun je 
bijvoorbeeld een grote lading 
bakstenen verplaatsen. 

liter water neemt een
brandweerauto mee als 
hij uitrukt voor een brand! 

Taxi’s hebben 
niet overal dezelfde kleur. 

Het voertuig is zo genoemd naar 
de vork aan de voorkant. 
Maar wist je dat de twee losse 
delen van die vork dan weer 
lepels heten? Eet smakelijk!

Dat zijn ongeveer 3000 bulldozers! 
Een hijskraan wordt vaak opgebouwd 
met een andere kraan. Die heeft een 
lange, uitschuifbare arm waarmee de 
hijskraan in elkaar wordt gezet. 

Dat zijn wel tien badkuipen vol! Als dat nog 
niet genoeg is, schakelen de brandweer-
mannen over op een brandkraan, een van 
die rode paaltjes die je soms op straat ziet. 

In Engeland zijn ze altijd zwart, in Amerika geel, in Duitsland beige, 
en in Maleisië zwart en geel of wit en rood. Wat is jouw lievelingskleur?

de lesauto

de glaswagen

de hoogwerker

de gezinsauto

de opzichter

de stoomwals
de kruiwagen

de fi ets

Het vliegtuig vertrekt, maar 
de vier stewardessen zijn zoek. 

Kobe de Krab heeft een 
razend drukke dag! 

Help jij de piloot om ze te vinden?

Zie je waar hij allemaal 
gaat helpen?

Waar zijn ze?

De herdershond is op 
zoek naar 13 schapen! 

gaat helpen?

Als je een eigen 
gebouw zou mogen 
bouwen, wat zou 
je dan kiezen? 

Een kasteel met dikke muren? 
Een boomhut met een glijbaan? 
Of een peperkoeken huisje, 
diep in het bos? 

op de bouwplaats
Vroem! Daar denderen de voertuigen over de bouwplaats.
Hier worden nieuwe huizen en winkels gebouwd. Elk voertuig 
kan wel iets bijzonders: graven, tillen, storten of drillen.
Het lijken wel reuzen, vind je niet?

Beton bestaat uit zand, grind, 
cement en water en wordt 
gebruikt voor vloeren en muren 
van nieuwe gebouwen.

Graafmachines vinden in de 
grond soms héél oude dingen.

In een betonwagen wordt nog 
vloeibaar beton van de fabriek 
naar de bouwplaats gebracht. 
Door het ronddraaien van de 
trommel wordt het beton niet 
meteen hard. Maar heel lang 
duurt dat niet, dus hopelijk is er 
onderweg geen fi le!

Dat wijst erop dat er onder de grond nog een oud stuk stad ligt. 
Het graafwerk moet dan onmiddellijk stoppen zodat er geen 
waardevolle spullen zoals vazen of borden kapotgaan. 

Een grote bulldozer weegt 
ongeveer evenveel als ... olifanten!8

de bouwkeet

de
bouwvakker

de betonmolen

de wegversperring

Karo de Kip 
is haar 25 kuikens 
kwijt. 

De kinderen 
zijn op schoolreis. 

Matthijs de Mol kan niet zo 
goed zien, hij komt steeds 
op onhandige plekken 
boven de grond. 

Zie jij waar ze 
naartoe gaan?

Zie je waar?Zoek je mee?

Een limousine is een heel chique auto waar beroemde 
mensen graag in rondrijden. Wel met een deftige 
chau� eur, natuurlijk! 

Daarvan wordt bijna alles opnieuw gebruikt. Deuren en 
spiegels krijgen een tweede leven in een andere auto. Met een 
grote magneet worden aluminium en ijzer eruit gehaald en 
opnieuw gebruikt. Wat dan nog overblijft wordt samengeperst 
tot een heel klein pakketje en kan zo de prullenbak in. 

Een gemiddelde auto bestaat 
uit ongeveer 30.000 onderdelen.

Sinds 1997 staat het record van de allersnelste auto op 
1227,985 km/u. Dat is bijna twee keer zo snel als een vliegtuig.

Het duurt iets meer dan een 
hele dag om een auto in 
elkaar te zetten. 

De langste limousine ter wereld is 30 meter lang en 
heeft 26 wielen, een helikopterplatform, een jacuzzi 
en een waterbed. 

De auto gaat ook eventjes de 
oven in zodat de lak er mooi 
op blijft zitten. En als de motor 
in de auto wordt gezet, 
noemen ze dat in de fabriek 
‘het huwelijk’, omdat ze hopen 
dat de motor heel lang bij de 
auto blijft.

de race-
buggy

de 
monteur

de formule 1-wagen

de limousine

Henry de Hond wil naar huis, 
maar dat lukt niet goed. 

Postbode Peter heeft 
het druk! Hij en zijn 
collega’s bezorgen 
overal pakketjes. Zie je waar het steeds misgaat? 

En komt het aan het einde nog goed? Kun je vier postbodes vinden? 

Vader Varken haalt de hele familie op om een 
reisje te maken. Kun je hen overal terugvinden?

op de racebaan

Een legertank heeft geen 
gewone wielen, 
maar rupsbanden. 

Raceauto’s hebben 
vaak heel spannende 
namen als Fireburner of Black Thunder. 

Welke ronkende naam krijgt jouw racewagen? 
Duivelse Drakenbak? Knallende Hannibal? 
Vlammende Vuurbal?

Een grote auto met veel laadruimte achterin 
noemen we een stationwagen. 

Het automerk Bugatti maakte tussen 1936 en 1938 
vier auto’s met de naam La Voiture Noire
(de zwarte auto). 

Die naam komt uit Amerika, waar zulke auto’s 
vroeger in de buurt van treinstations reden. 
Ze hadden een grotere ko� erbak om reizigers met 
al hun ko� ers te vervoeren.

Maar één exemplaar verdween spoorloos, 
niemand weet waar het is. Geschat wordt dat die 
auto, als hij ooit ergens opduikt, wel 100 miljoen 
euro waard is! 

De konijnen geven 
een groot feest.

Kun je de drie papegaaien 
terugvinden? 

Kun jij ze alle tien 
vinden?

de legertank

de pick-uptruck

het verkenningsvoertuig

de satellietwagen

Met die banden zakt de tank 
niet weg in de aarde en kan 
hij over moeilijk terrein rijden. 
Een tank rijdt met 
gemak door sloten, 
over hobbels en 
als het moet, 
kan hij zelfs 
over auto’s 
heen rijden.

Wie wint deze race? 
De grote monstertruck? 
Of toch die fl itsende, zwarte bolide?
Om een potje te racen heb je een supersnelle 
auto nodig én een racebaan met spannende 
bochten. Ben je er klaar voor? Riemen vast!

Eva de Ekster is gek op 
glimmende dingen. 

Saïd de Schildpad heeft 
bij het verhuizen de kooi 
open laten staan. 

Zie je waarop ze 
allemaal aast?

op het platteland
In de stad is het heel druk, 
op het platteland is het heel rustig. 
Nu ja, rustig?! De voertuigen die er rijden 
maken vaak wel een hoop lawaai. 
Tractors ploegen het land om en tanks 
denderen voorbij. 
Welk voertuig zou je het liefst besturen?

Een tractor of trekker wordt 
veel gebruikt op het land. 

Een dieplader is een oplegger die gebruikt wordt om 
nieuwe tractoren of andere grote machines naar de 
boerderij te brengen. 

Je mag zelf een voertuig ontwerpen om op 
vakantie te gaan. Hoe ziet dat er dan uit? 

De dokter krijgt een noodoproep. 
Vliegensvlug gaat hij op pad.
Zie je waar hij naartoe rijdt? 

Een caravan is een klein huisje dat je 
achter je auto kunt meenemen. 

De kleinste caravan ter wereld weegt 
minder dan je papa! Er zit een matras 
in, een zonnedouche en een gas-
kokertje. En... hij past achter je fi ets!

Een grote bus met 24 stapelbedden? Een 
fi ets met een ingebouwde hangmat en 
keuken? Een legertruck met bad en wc? 

De lading ligt laag bij de weg zodat ze niet 
te hoog uitsteekt en de truck nog onder 
bruggen en viaducten door kan.

Tractoren hebben hele grote 
banden met diepe groeven, 
zodat je er goed mee door de 
klei kunt rijden.

de terreinwagen

de tractor

de camper

de caravan

Evert de Eenhoorn maakt 
een ritje op zijn racefi ets.

De muizen hebben 
sterke helpers om 
hun huis te bouwen. 

Wie helpt hen een 
handje? 

Waar gaat hij naartoe? 

Zie je Willem de Wolf in de brandweerwagen?
Help je Saïd de Schildpad zijn papegaaien 
terug te vinden? En tel je alle kuikens van 
Karo de Kip?

Deze en nog véél meer leuke zoek-
opdrachten vind je in dit twee meter brede 
kijk- en zoekboek met een gigantische 
verzameling voertuigen: van eenwieler tot 
limousine, van ambulance tot vuilniswagen.

Dit ZIGZAG-ZOEKBOEK staat boordevol 
weetjes over de kleinste, langste en snelste 
voertuigen ter wereld!

Makii is een fantasierijk duo Nederlandse ontwerpers. 
Met hun kleurrijke en gekke karakters willen ze kinderen 
inspireren om hun creativiteit te laten exploderen!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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wel2METER breed!

in de stad
Wat is het druk in de stad!
Kevin de Kikker scheurt weg op zijn scooter.
Georges de Giraf is in zijn rode autootje 
op weg naar kantoor.
En jij? Ben jij ook zo snel als de brandweer?

Een foodtruck met de allerbeste friet 
of de lekkerste po� ertjes? Wat kies je? 

Eet je liever hemelse chocoladetaart of gezonde 
groene spruiten? Of wat dacht je van een truck 
met gefrituurde sprinkhanen, of heerlijk sappige 
meelwormen?

Bakfi etsen zie je tegenwoordig overal, 
maar dat was lang niet altijd zo. 

De nieuwste vuilniswagens tanken geen 
benzine, maar rijden op bananenschillen 
en herfstbladeren. Pas in 1995 werd een nieuw model bedacht met twee 

wielen op één lijn en de bak ertussen. Daardoor is de 
bakfi ets een handig ding om kinderen door de stad 
te vervoeren. Wist je dat er ook bakfi etsraces worden 
gehouden? Jihaa, scheuren maar!

Het gft-afval dat ze wegbrengen, wordt in 
een centrale omgezet in gas. Daar kunnen de 
vuilniswagens dan weer op rijden en afval mee 
ophalen. 

Soms hebben auto’s van pakketbezorgers een 
schuifdeur aan de kant van de stoep. 

Die blijft tijdens het rijden openstaan en zo 
kunnen de bezorgers heel snel hun pakje 
afl everen. Dat is slim! 

de touringcar

de scooter

de oldtimer

de politieauto

de ambulance

Vera de Vleermuis zoekt haar 
broers en zussen. 
Waar hangen die uit?

Kan hij ontsnappen, 
denk je? 

Ulli de Uil leert net 
skateboarden en is 
een groot talent! 

Guus de Gekko heeft 
een motor gestolen. 

Zie je de vier 
spelers van het 
basketbalteam?

kilogram kan de grootste hijskraan 
ter wereld ophijsen.

Met een vorkheftruck kun je 
bijvoorbeeld een grote lading 
bakstenen verplaatsen. 

liter water neemt een
brandweerauto mee als 
hij uitrukt voor een brand! 

Taxi’s hebben 
niet overal dezelfde kleur. 

Het voertuig is zo genoemd naar 
de vork aan de voorkant. 
Maar wist je dat de twee losse 
delen van die vork dan weer 
lepels heten? Eet smakelijk!

Dat zijn ongeveer 3000 bulldozers! 
Een hijskraan wordt vaak opgebouwd 
met een andere kraan. Die heeft een 
lange, uitschuifbare arm waarmee de 
hijskraan in elkaar wordt gezet. 

Dat zijn wel tien badkuipen vol! Als dat nog 
niet genoeg is, schakelen de brandweer-
mannen over op een brandkraan, een van 
die rode paaltjes die je soms op straat ziet. 

In Engeland zijn ze altijd zwart, in Amerika geel, in Duitsland beige, 
en in Maleisië zwart en geel of wit en rood. Wat is jouw lievelingskleur?

de lesauto

de glaswagen

de hoogwerker

de gezinsauto

de opzichter

de stoomwals
de kruiwagen

de fi ets

Het vliegtuig vertrekt, maar 
de vier stewardessen zijn zoek. 

Kobe de Krab heeft een 
razend drukke dag! 

Help jij de piloot om ze te vinden?

Zie je waar hij allemaal 
gaat helpen?

Waar zijn ze?

De herdershond is op 
zoek naar 13 schapen! 

gaat helpen?

Als je een eigen 
gebouw zou mogen 
bouwen, wat zou 
je dan kiezen? 

Een kasteel met dikke muren? 
Een boomhut met een glijbaan? 
Of een peperkoeken huisje, 
diep in het bos? 

op de bouwplaats
Vroem! Daar denderen de voertuigen over de bouwplaats.
Hier worden nieuwe huizen en winkels gebouwd. Elk voertuig 
kan wel iets bijzonders: graven, tillen, storten of drillen.
Het lijken wel reuzen, vind je niet?

Beton bestaat uit zand, grind, 
cement en water en wordt 
gebruikt voor vloeren en muren 
van nieuwe gebouwen.

Graafmachines vinden in de 
grond soms héél oude dingen.

In een betonwagen wordt nog 
vloeibaar beton van de fabriek 
naar de bouwplaats gebracht. 
Door het ronddraaien van de 
trommel wordt het beton niet 
meteen hard. Maar heel lang 
duurt dat niet, dus hopelijk is er 
onderweg geen fi le!

Dat wijst erop dat er onder de grond nog een oud stuk stad ligt. 
Het graafwerk moet dan onmiddellijk stoppen zodat er geen 
waardevolle spullen zoals vazen of borden kapotgaan. 

Een grote bulldozer weegt 
ongeveer evenveel als ... olifanten!8

de bouwkeet

de
bouwvakker

de betonmolen

de wegversperring

Karo de Kip 
is haar 25 kuikens 
kwijt. 

De kinderen 
zijn op schoolreis. 

Matthijs de Mol kan niet zo 
goed zien, hij komt steeds 
op onhandige plekken 
boven de grond. 

Zie jij waar ze 
naartoe gaan?

Zie je waar?Zoek je mee?

Een limousine is een heel chique auto waar beroemde 
mensen graag in rondrijden. Wel met een deftige 
chau� eur, natuurlijk! 

Daarvan wordt bijna alles opnieuw gebruikt. Deuren en 
spiegels krijgen een tweede leven in een andere auto. Met een 
grote magneet worden aluminium en ijzer eruit gehaald en 
opnieuw gebruikt. Wat dan nog overblijft wordt samengeperst 
tot een heel klein pakketje en kan zo de prullenbak in. 

Een gemiddelde auto bestaat 
uit ongeveer 30.000 onderdelen.

Sinds 1997 staat het record van de allersnelste auto op 
1227,985 km/u. Dat is bijna twee keer zo snel als een vliegtuig.

Het duurt iets meer dan een 
hele dag om een auto in 
elkaar te zetten. 

De langste limousine ter wereld is 30 meter lang en 
heeft 26 wielen, een helikopterplatform, een jacuzzi 
en een waterbed. 

De auto gaat ook eventjes de 
oven in zodat de lak er mooi 
op blijft zitten. En als de motor 
in de auto wordt gezet, 
noemen ze dat in de fabriek 
‘het huwelijk’, omdat ze hopen 
dat de motor heel lang bij de 
auto blijft.

de race-
buggy

de 
monteur

de formule 1-wagen

de limousine

Henry de Hond wil naar huis, 
maar dat lukt niet goed. 

Postbode Peter heeft 
het druk! Hij en zijn 
collega’s bezorgen 
overal pakketjes. Zie je waar het steeds misgaat? 

En komt het aan het einde nog goed? Kun je vier postbodes vinden? 

Vader Varken haalt de hele familie op om een 
reisje te maken. Kun je hen overal terugvinden?

op de racebaan

Een legertank heeft geen 
gewone wielen, 
maar rupsbanden. 

Raceauto’s hebben 
vaak heel spannende 
namen als Fireburner of Black Thunder. 

Welke ronkende naam krijgt jouw racewagen? 
Duivelse Drakenbak? Knallende Hannibal? 
Vlammende Vuurbal?

Een grote auto met veel laadruimte achterin 
noemen we een stationwagen. 

Het automerk Bugatti maakte tussen 1936 en 1938 
vier auto’s met de naam La Voiture Noire
(de zwarte auto). 

Die naam komt uit Amerika, waar zulke auto’s 
vroeger in de buurt van treinstations reden. 
Ze hadden een grotere ko� erbak om reizigers met 
al hun ko� ers te vervoeren.

Maar één exemplaar verdween spoorloos, 
niemand weet waar het is. Geschat wordt dat die 
auto, als hij ooit ergens opduikt, wel 100 miljoen 
euro waard is! 

De konijnen geven 
een groot feest.

Kun je de drie papegaaien 
terugvinden? 

Kun jij ze alle tien 
vinden?

de legertank

de pick-uptruck

het verkenningsvoertuig

de satellietwagen

Met die banden zakt de tank 
niet weg in de aarde en kan 
hij over moeilijk terrein rijden. 
Een tank rijdt met 
gemak door sloten, 
over hobbels en 
als het moet, 
kan hij zelfs 
over auto’s 
heen rijden.

Wie wint deze race? 
De grote monstertruck? 
Of toch die fl itsende, zwarte bolide?
Om een potje te racen heb je een supersnelle 
auto nodig én een racebaan met spannende 
bochten. Ben je er klaar voor? Riemen vast!

Eva de Ekster is gek op 
glimmende dingen. 

Saïd de Schildpad heeft 
bij het verhuizen de kooi 
open laten staan. 

Zie je waarop ze 
allemaal aast?

op het platteland
In de stad is het heel druk, 
op het platteland is het heel rustig. 
Nu ja, rustig?! De voertuigen die er rijden 
maken vaak wel een hoop lawaai. 
Tractors ploegen het land om en tanks 
denderen voorbij. 
Welk voertuig zou je het liefst besturen?

Een tractor of trekker wordt 
veel gebruikt op het land. 

Een dieplader is een oplegger die gebruikt wordt om 
nieuwe tractoren of andere grote machines naar de 
boerderij te brengen. 

Je mag zelf een voertuig ontwerpen om op 
vakantie te gaan. Hoe ziet dat er dan uit? 

De dokter krijgt een noodoproep. 
Vliegensvlug gaat hij op pad.
Zie je waar hij naartoe rijdt? 

Een caravan is een klein huisje dat je 
achter je auto kunt meenemen. 

De kleinste caravan ter wereld weegt 
minder dan je papa! Er zit een matras 
in, een zonnedouche en een gas-
kokertje. En... hij past achter je fi ets!

Een grote bus met 24 stapelbedden? Een 
fi ets met een ingebouwde hangmat en 
keuken? Een legertruck met bad en wc? 

De lading ligt laag bij de weg zodat ze niet 
te hoog uitsteekt en de truck nog onder 
bruggen en viaducten door kan.

Tractoren hebben hele grote 
banden met diepe groeven, 
zodat je er goed mee door de 
klei kunt rijden.

de terreinwagen

de tractor

de camper

de caravan

Evert de Eenhoorn maakt 
een ritje op zijn racefi ets.

De muizen hebben 
sterke helpers om 
hun huis te bouwen. 

Wie helpt hen een 
handje? 

Waar gaat hij naartoe? 

Zie je Willem de Wolf in de brandweerwagen?
Help je Saïd de Schildpad zijn papegaaien 
terug te vinden? En tel je alle kuikens van 
Karo de Kip?

Deze en nog véél meer leuke zoek-
opdrachten vind je in dit twee meter brede 
kijk- en zoekboek met een gigantische 
verzameling voertuigen: van eenwieler tot 
limousine, van ambulance tot vuilniswagen.

Dit ZIGZAG-ZOEKBOEK staat boordevol 
weetjes over de kleinste, langste en snelste 
voertuigen ter wereld!

Makii is een fantasierijk duo Nederlandse ontwerpers. 
Met hun kleurrijke en gekke karakters willen ze kinderen 
inspireren om hun creativiteit te laten exploderen!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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wel2METER breed!

in de stad
Wat is het druk in de stad!
Kevin de Kikker scheurt weg op zijn scooter.
Georges de Giraf is in zijn rode autootje 
op weg naar kantoor.
En jij? Ben jij ook zo snel als de brandweer?

Een foodtruck met de allerbeste friet 
of de lekkerste po� ertjes? Wat kies je? 

Eet je liever hemelse chocoladetaart of gezonde 
groene spruiten? Of wat dacht je van een truck 
met gefrituurde sprinkhanen, of heerlijk sappige 
meelwormen?

Bakfi etsen zie je tegenwoordig overal, 
maar dat was lang niet altijd zo. 

De nieuwste vuilniswagens tanken geen 
benzine, maar rijden op bananenschillen 
en herfstbladeren. Pas in 1995 werd een nieuw model bedacht met twee 

wielen op één lijn en de bak ertussen. Daardoor is de 
bakfi ets een handig ding om kinderen door de stad 
te vervoeren. Wist je dat er ook bakfi etsraces worden 
gehouden? Jihaa, scheuren maar!

Het gft-afval dat ze wegbrengen, wordt in 
een centrale omgezet in gas. Daar kunnen de 
vuilniswagens dan weer op rijden en afval mee 
ophalen. 

Soms hebben auto’s van pakketbezorgers een 
schuifdeur aan de kant van de stoep. 

Die blijft tijdens het rijden openstaan en zo 
kunnen de bezorgers heel snel hun pakje 
afl everen. Dat is slim! 

de touringcar

de scooter

de oldtimer

de politieauto

de ambulance

Vera de Vleermuis zoekt haar 
broers en zussen. 
Waar hangen die uit?

Kan hij ontsnappen, 
denk je? 

Ulli de Uil leert net 
skateboarden en is 
een groot talent! 

Guus de Gekko heeft 
een motor gestolen. 

Zie je de vier 
spelers van het 
basketbalteam?

kilogram kan de grootste hijskraan 
ter wereld ophijsen.

Met een vorkheftruck kun je 
bijvoorbeeld een grote lading 
bakstenen verplaatsen. 

liter water neemt een
brandweerauto mee als 
hij uitrukt voor een brand! 

Taxi’s hebben 
niet overal dezelfde kleur. 

Het voertuig is zo genoemd naar 
de vork aan de voorkant. 
Maar wist je dat de twee losse 
delen van die vork dan weer 
lepels heten? Eet smakelijk!

Dat zijn ongeveer 3000 bulldozers! 
Een hijskraan wordt vaak opgebouwd 
met een andere kraan. Die heeft een 
lange, uitschuifbare arm waarmee de 
hijskraan in elkaar wordt gezet. 

Dat zijn wel tien badkuipen vol! Als dat nog 
niet genoeg is, schakelen de brandweer-
mannen over op een brandkraan, een van 
die rode paaltjes die je soms op straat ziet. 

In Engeland zijn ze altijd zwart, in Amerika geel, in Duitsland beige, 
en in Maleisië zwart en geel of wit en rood. Wat is jouw lievelingskleur?

de lesauto

de glaswagen

de hoogwerker

de gezinsauto

de opzichter

de stoomwals
de kruiwagen

de fi ets

Het vliegtuig vertrekt, maar 
de vier stewardessen zijn zoek. 

Kobe de Krab heeft een 
razend drukke dag! 

Help jij de piloot om ze te vinden?

Zie je waar hij allemaal 
gaat helpen?

Waar zijn ze?

De herdershond is op 
zoek naar 13 schapen! 

gaat helpen?

Als je een eigen 
gebouw zou mogen 
bouwen, wat zou 
je dan kiezen? 

Een kasteel met dikke muren? 
Een boomhut met een glijbaan? 
Of een peperkoeken huisje, 
diep in het bos? 

op de bouwplaats
Vroem! Daar denderen de voertuigen over de bouwplaats.
Hier worden nieuwe huizen en winkels gebouwd. Elk voertuig 
kan wel iets bijzonders: graven, tillen, storten of drillen.
Het lijken wel reuzen, vind je niet?

Beton bestaat uit zand, grind, 
cement en water en wordt 
gebruikt voor vloeren en muren 
van nieuwe gebouwen.

Graafmachines vinden in de 
grond soms héél oude dingen.

In een betonwagen wordt nog 
vloeibaar beton van de fabriek 
naar de bouwplaats gebracht. 
Door het ronddraaien van de 
trommel wordt het beton niet 
meteen hard. Maar heel lang 
duurt dat niet, dus hopelijk is er 
onderweg geen fi le!

Dat wijst erop dat er onder de grond nog een oud stuk stad ligt. 
Het graafwerk moet dan onmiddellijk stoppen zodat er geen 
waardevolle spullen zoals vazen of borden kapotgaan. 

Een grote bulldozer weegt 
ongeveer evenveel als ... olifanten!8

de bouwkeet

de
bouwvakker

de betonmolen

de wegversperring

Karo de Kip 
is haar 25 kuikens 
kwijt. 

De kinderen 
zijn op schoolreis. 

Matthijs de Mol kan niet zo 
goed zien, hij komt steeds 
op onhandige plekken 
boven de grond. 

Zie jij waar ze 
naartoe gaan?

Zie je waar?Zoek je mee?

Een limousine is een heel chique auto waar beroemde 
mensen graag in rondrijden. Wel met een deftige 
chau� eur, natuurlijk! 

Daarvan wordt bijna alles opnieuw gebruikt. Deuren en 
spiegels krijgen een tweede leven in een andere auto. Met een 
grote magneet worden aluminium en ijzer eruit gehaald en 
opnieuw gebruikt. Wat dan nog overblijft wordt samengeperst 
tot een heel klein pakketje en kan zo de prullenbak in. 

Een gemiddelde auto bestaat 
uit ongeveer 30.000 onderdelen.

Sinds 1997 staat het record van de allersnelste auto op 
1227,985 km/u. Dat is bijna twee keer zo snel als een vliegtuig.

Het duurt iets meer dan een 
hele dag om een auto in 
elkaar te zetten. 

De langste limousine ter wereld is 30 meter lang en 
heeft 26 wielen, een helikopterplatform, een jacuzzi 
en een waterbed. 

De auto gaat ook eventjes de 
oven in zodat de lak er mooi 
op blijft zitten. En als de motor 
in de auto wordt gezet, 
noemen ze dat in de fabriek 
‘het huwelijk’, omdat ze hopen 
dat de motor heel lang bij de 
auto blijft.

de race-
buggy

de 
monteur

de formule 1-wagen

de limousine

Henry de Hond wil naar huis, 
maar dat lukt niet goed. 

Postbode Peter heeft 
het druk! Hij en zijn 
collega’s bezorgen 
overal pakketjes. Zie je waar het steeds misgaat? 

En komt het aan het einde nog goed? Kun je vier postbodes vinden? 

Vader Varken haalt de hele familie op om een 
reisje te maken. Kun je hen overal terugvinden?

op de racebaan

Een legertank heeft geen 
gewone wielen, 
maar rupsbanden. 

Raceauto’s hebben 
vaak heel spannende 
namen als Fireburner of Black Thunder. 

Welke ronkende naam krijgt jouw racewagen? 
Duivelse Drakenbak? Knallende Hannibal? 
Vlammende Vuurbal?

Een grote auto met veel laadruimte achterin 
noemen we een stationwagen. 

Het automerk Bugatti maakte tussen 1936 en 1938 
vier auto’s met de naam La Voiture Noire
(de zwarte auto). 

Die naam komt uit Amerika, waar zulke auto’s 
vroeger in de buurt van treinstations reden. 
Ze hadden een grotere ko� erbak om reizigers met 
al hun ko� ers te vervoeren.

Maar één exemplaar verdween spoorloos, 
niemand weet waar het is. Geschat wordt dat die 
auto, als hij ooit ergens opduikt, wel 100 miljoen 
euro waard is! 

De konijnen geven 
een groot feest.

Kun je de drie papegaaien 
terugvinden? 

Kun jij ze alle tien 
vinden?

de legertank

de pick-uptruck

het verkenningsvoertuig

de satellietwagen

Met die banden zakt de tank 
niet weg in de aarde en kan 
hij over moeilijk terrein rijden. 
Een tank rijdt met 
gemak door sloten, 
over hobbels en 
als het moet, 
kan hij zelfs 
over auto’s 
heen rijden.

Wie wint deze race? 
De grote monstertruck? 
Of toch die fl itsende, zwarte bolide?
Om een potje te racen heb je een supersnelle 
auto nodig én een racebaan met spannende 
bochten. Ben je er klaar voor? Riemen vast!

Eva de Ekster is gek op 
glimmende dingen. 

Saïd de Schildpad heeft 
bij het verhuizen de kooi 
open laten staan. 

Zie je waarop ze 
allemaal aast?

op het platteland
In de stad is het heel druk, 
op het platteland is het heel rustig. 
Nu ja, rustig?! De voertuigen die er rijden 
maken vaak wel een hoop lawaai. 
Tractors ploegen het land om en tanks 
denderen voorbij. 
Welk voertuig zou je het liefst besturen?

Een tractor of trekker wordt 
veel gebruikt op het land. 

Een dieplader is een oplegger die gebruikt wordt om 
nieuwe tractoren of andere grote machines naar de 
boerderij te brengen. 

Je mag zelf een voertuig ontwerpen om op 
vakantie te gaan. Hoe ziet dat er dan uit? 

De dokter krijgt een noodoproep. 
Vliegensvlug gaat hij op pad.
Zie je waar hij naartoe rijdt? 

Een caravan is een klein huisje dat je 
achter je auto kunt meenemen. 

De kleinste caravan ter wereld weegt 
minder dan je papa! Er zit een matras 
in, een zonnedouche en een gas-
kokertje. En... hij past achter je fi ets!

Een grote bus met 24 stapelbedden? Een 
fi ets met een ingebouwde hangmat en 
keuken? Een legertruck met bad en wc? 

De lading ligt laag bij de weg zodat ze niet 
te hoog uitsteekt en de truck nog onder 
bruggen en viaducten door kan.

Tractoren hebben hele grote 
banden met diepe groeven, 
zodat je er goed mee door de 
klei kunt rijden.

de terreinwagen

de tractor

de camper

de caravan

Evert de Eenhoorn maakt 
een ritje op zijn racefi ets.

De muizen hebben 
sterke helpers om 
hun huis te bouwen. 

Wie helpt hen een 
handje? 

Waar gaat hij naartoe? 

Zie je Willem de Wolf in de brandweerwagen?
Help je Saïd de Schildpad zijn papegaaien 
terug te vinden? En tel je alle kuikens van 
Karo de Kip?

Deze en nog véél meer leuke zoek-
opdrachten vind je in dit twee meter brede 
kijk- en zoekboek met een gigantische 
verzameling voertuigen: van eenwieler tot 
limousine, van ambulance tot vuilniswagen.

Dit ZIGZAG-ZOEKBOEK staat boordevol 
weetjes over de kleinste, langste en snelste 
voertuigen ter wereld!

Makii is een fantasierijk duo Nederlandse ontwerpers. 
Met hun kleurrijke en gekke karakters willen ze kinderen 
inspireren om hun creativiteit te laten exploderen!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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