
  

Koen bouwt een schip en zijn maten doen mee.
Deze piraten gaan varen op zee!

Heb jij al gehoord van hun spannende tocht?
Zou je willen dat jij met hen mee varen mocht?

Hun avontuur staat voor jou hier beschreven.
Zo kun je het keer op keer samen beleven.
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 oen bouwt een schip om te varen op zee.
   Joris en Casper gaan graag met hem mee.

     

Het schip wordt steeds groter 
door al hun gezwoeg.

Joris, de bootsman, werkt hard 
aan de boeg.



Een stok voor de ra 
 en nog één voor de mast…

Maar wat wordt het zeil? 
 Papa geeft zijn hemd graag.

Die stokken bindt Koen stevig aan elkaar vast.

Hun emmertjes zijn de 
   kanonnen vandaag.



Het schip is nu klaar en snel gaan ze aan boord.
 Ze hijsen het zeil 
  en de wind blaast hen voort. 

Al gauw is er nergens 
 nog land te bekennen.
De bende van Koen 
 gaat de zeeën verkennen!

Naar steden en eilanden 
 zullen ze varen.
Een reis rond de wereld,
 een tocht vol gevaren.
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