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Iedereen leest graag 
over speurders

Interview Paul van Loon & Sam Schoffel: het lijkt wel dievendag!

Dit is Sam Schoffel. Zij is een meesterspeurder 
in de toneelleesboeken van Paul van Loon. Sam is een 
echte detective. Ze lost vreemde zaken op en ze vindt 
dingen, dieren en mensen terug. Handig, toch?  
In dit interview met Sam en Paul lees je alles over hun 
derde boek: Sam Schoffel en de dievendag

Interview

Sam Schoffel Wat ik jou altijd al wilde vragen, Paul: 
Waarom schrijf jij toch al die boeken over mij?

Paul van Loon Simpel, Sam. 
Omdat je zo’n slimme speurder bent.

 En slimme speurders krijgen altijd een eigen 
boekenserie. 
Iedereen leest graag boeken over speurders.  
Hoe doe je dat toch?

Sam Schoffel Hoe doe ik wat toch?
Paul van Loon Hoe los je toch al die vreemde zaken op?
Sam Schoffel O, dat.
 Simpel, Paul.
 Ik let goed op.
 Ik luister.
 Ik kijk om me heen.
 En dan weet ik het opeens.
Paul van Loon Maar hoe ging dat dan tijdens  

de dievendag uit deel 3?
Sam Schoffel Ja, die dievendag was wel een zware klus. 

Opeens was er van alles weg.
 De washandjes van de buurvrouw.
 De kaarsen van Vera Prima.
 De speen van het broertje van Jaap.

Tip!
Lees dit om de beurt en hardop, samen met iemand anders. 
Net als bij een toneelstuk. Spreek af wie Sam Schoffel is  
en wie Paul van Loon.

  Sa 
Schoffelen de dievendag

en de dievendag

7+

Paul van Loon
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Een speurhond is onmisbaar

  Sa 
Schoffel

en de dievendag

en de dievendag

7+

Paul van Loon En zelfs een vliegtuig, toch?
Sam Schoffel Dat klopt.
 Het vliegtuig van de vader van H2O.
Paul van Loon Wat dacht je toen?
Sam Schoffel Dat ik heel veel repen zou verdienen!
Paul van Loon Ha ha ha, ja, want je verdient chocola als je een zaak oplost.
Sam Schoffel Ik ben DOL op chocola.
Paul van Loon Maar hoe heb je die zaken nou opgelost?
Sam Schoffel Door heel goed na te denken.
 En met hulp van Huub.
Paul van Loon Huub is je speurhond, hè?
Sam Schoffel Ja, hij is onmisbaar.
 Samen komen we er altijd uit.
 Ook die keer.
 Het leek dievendag.
 Maar het was een allesdief.
Paul van Loon Ssssstt, Sam, zeg maar niets meer.
 De rest kunnen de lezers lezen in het boek.
Sam Schoffel Dat is waar.
 Ik mag hier niets verklappen natuurlijk.
Paul van Loon Nee, mondje dicht.
 Het is ons geheim.
Sam Schoffel Oké.
 Dag Paul.
Paul van Loon Dag Sam.
 Tot de volgende vreemde zaak.
Sam Schoffel Ja, tot boek nummer vier!

Nieuwsgierig geworden 
hoe Sam de zaken van de 
dievendag heeft opgelost? 
Lees dan het toneelleesboek 
Sam Schoffel en de dievendag!

Eerder verschenen:

en de zaak van 
de schildpad

  Sa 
Schoffel

en de zaak
 van de schildpad

7+

  Sa 
Schoffelen de     verdwenen baben de verdw

enen bab

7+


