






Derde druk

www.lannoo.com
www.de-leukste-kinderboeken.com

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe 
boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

www.tjibbeveldkamp.nl
Instagram: kees.de.boer.illustrator

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2022

Tekst: Tjibbe Veldkamp
Illustraties: Kees de Boer
Vormgeving: Carlo Polman en Kees de Boer

ISBN 978 94 014 8200 4
D/2022/45/439
NUR 282, 287

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand 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.

Agent en Boef op Facebook!



en

Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer

Bravo voor Boefini



Bim bom…
Boef zit in de cel.
Vandaag heeft hij een hoed op.
En een mantel om.
In zijn hand heeft hij een stok.
‘Agent’, zegt hij.
‘Wie ben ik?’
‘Jij bent toch Boef?’ zegt Agent.
‘Niet meer’, zegt Boef.



‘Ik ben nu Boefini,
de grote goochelaar.
En jij bent mijn publiek.
Ik ga een truc doen.
Daarna moet jij klappen.’
‘Leuk!’ zegt Agent.
‘Als je maar niet ontsnapt.
Dat mag niet.’



‘We zullen zien’, zegt Boefini.
‘Beste mensen!
Geacht publiek!
Hier komt mijn truc.
Let goed op!’
Boefini zwaait met zijn stok.
En hij zegt: ‘Bim bom…
… wissel om!’



En poef!
Overal is rook.
Agent ziet niks meer.
Nou ja…
Rook ziet hij wel.
De rook kruipt in zijn neus.
Agent moet hoesten.
Uche! Uche! Uche!



De rook trekt op.
O jee, denkt Agent.
Wat hangt daar aan mijn riem?
Daar hing eerst mijn sleutel.
Maar die zie ik niet meer.
Dat is vreemd.
Waar is die sleutel?
Agent kijkt om zich heen.
Dan ziet hij zijn sleutel.



De sleutel zit in de deur.
De deur staat open.
En de cel is leeg.
Boef is ontsnapt.
Dat mocht niet.
Maar het was een goede truc.
Dus Agent klapt toch even.
Hij was immers publiek.



Meer trucs
Agent rent naar buiten.
Boef doet vaak stout.
En nu is hij ook nog goochelaar.
Dat gaat nooit goed.
Boef moet de cel weer in!
Agent ziet hem niet.
Maar Boef wás hier wel.
Hij goochelde.

Kijk die oude man!
Die gaat wel hard…



‘Wat gek’, zegt een vrouw.
‘Mijn ijsje smaakt raar.’

En wat doet die hond?
Laat hij zijn baas uit?




