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Geloof je het zelf?
Er worden veel onzinverhalen verteld.
Wat is waar en wat niet? Lees deze pagina’s
en wees voortaan op je hoede!
BroodjeAAPverhalen
Heb je dit wel eens gehoord? Er zijn zwembaden met een middel
dat paars kleurt als je in het water plast. En deze? Iemand zit een
kipkluifje te eten en ontdekt dat er een staart aan zit. Het blijkt een
rat te zijn! Of het verhaal van een man in New York die ‘bonsaikatjes’
fokt. De man propt kleine katjes in glazen flessen. Daar doet hij
spul bij om de botjes week te maken. Hij vervormt de katjes zo, dat
ze vorm van de fles aannemen. Ken je één van deze verhalen? Nou,
het is allemaal onzin! Je noemt zo’n zogenaamd waargebeurd
verhaal een broodjeaapverhaal.
Zo herken je een
broodjeaapverhaal:
•

•

•

Zo’n verhaal
begint ermee dat
iemand iemand
kent. En die
kent weer
iemand die ...
Het verhaal is
zo heftig dat je
het meteen wilt
doorvertellen.
Zoiets heb je
al eens vaker
gehoord

Wat denk jij? Is dit verhaal waar of niet waar?
DAG MAM
Borre en Joris zijn vrienden. Elke week drinken ze samen iets in de kroeg. Op een dag
zaten ze gezellig te praten, toen Borre het volgende verhaal vertelde:
‘Een vriend van me kent iemand die laatst in een supermarkt werd aangesproken door
een oud dametje. Het vrouwtje had diegene heel zielig aangekeken. “Sorry,” zei ze, “maar
je lijkt sprekend op mijn jongste zoon die net is overleden.” Ze snoot haar neus. Toen zei
ze: “Ik heb een rare vraag. Wil je dadelijk “dag mam” naar me roepen als ik bij de kassa
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sta en wegga? Dat zou me echt opbeuren.’’ ’
‘Wát?’, riep Joris verbaasd, ‘vroeg ze dat echt?’
‘Ja’, zei Borre, ‘de kennis van mijn vriend was niet flauw. Hij riep: “Dag mam!” en zwaaide
naar haar toen ze met twee volle tassen wegliep. Even later moest hij bij de kassa meer dan
75 euro betalen, terwijl hij alleen wat groente had. “Dat kan niet,” protesteerde hij dan ook.
“Deze rekening is niet alleen voor jouw boodschappen,” zei de kassajuf. “Je moeder
zei net dat je ook voor haar zou betalen.” Wat toevallig ... denkt Joris en hij zegt: ‘Weet
je Borre, ik hoorde laatst ook zo’n soort verhaal. De dochter van de schoonzus van mijn
buurvrouw ...’

Wat denk jij? Is dit verhaal waar of niet waar?
EXTREEM SCHADELIJK VIRUS ONTDEKT!!!
LEES DIT ZORGVULDIG!
Vanmorgen is een nieuw virus ontdekt
- N-sense15 - dat zich via msn verspreidt.
Het virus is extreem schadelijk en er is
nog geen antivirusprogramma voor. Lees
dit zorgvuldig, en je weet precies wat je
moet doen als je dit virus tegenkomt!!!
1. Let op als je een bestand van één van
je contacten binnenkrijgt met de titel
LACHEN!
2. Open dit bestand niet! Doe je het wel,
dan krijg je een filmpje te zien. Tien
seconden later is je harde schijf
gecrasht. Voor die tijd heeft het virus
zich verspreid naar al je contacten.
3. Zorg dat - N-sense15 - GEEN kans krijgt
om te overleven.
4. Stuur dit bericht naar al je contacten.
5. Verwijder vervolgens je
msn-programma van je computer.
6. Installeer het pas opnieuw als er een
antivirusprogramma is ontwikkeld
voor - N-sense15 -.

Psst, zo’n oproep noem je een hoax.
De hoax zelf is een soort virus,
waarmee iedereen elkaar lastigvalt.
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Beste keus:
URBAN LEGEND DETECTOR*

Lees dit bericht zorgvuldig en stuur het
door naar al je contacten!
URBAN LEGEND DETECTOR beveiligt je
computer tegen alle broodjeaapverhalen,
hoaxen en kettingbrieven.
* Verkrijgbaar in elke gewenste taal.

Kijk op www.urbanlegenddetector.com voor meer informatie.

KETTINGBRIEVEN?
NIET OP INGAAN!

Ik kreeg pas een dreigmail.
Kun je je voorstellen? Ik, een meisje van elf jaar!
Als ik die mail niet binnen 24 uur zou doorsturen naar
minstens tien andere mensen, zou me grote ellende
overkomen. Er stonden allerlei voorbeelden in de mail.
Van sommige mensen vloog het huis in brand. Bij anderen
stierven geliefden of kregen ze zelf de vreselijkste
ziekten.
Het ergste was dat ik die mail van een vriendin kreeg!
Ze wist vast niet dat dit soort kettingbrieven onzin zijn.
Kettingbrieven worden vaak gebruikt om mensen van alles
wijs te maken. Ik heb deze mail in elk geval meteen gewist.
Wil je mijn goede raad?
Ga nóóit op een kettingbrief in!
Het is allemaal onzin!
Lotje

Overal tekst! • groep 6 • Brugboek 6 • pagina 6-7-8

