
        : ‘Waar is je broer?’

        : ‘In het ziekenhuis.’

        : ‘Hoezo?’

        : ‘We speelden een spelletje: 
    wie het verst uit het venster 
          kon leunen. Hij heeft gewonnen.’
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Welke schoenen draagt een 

bananenschil het liefst?
Slippers

217
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        is naar een feestje geweest en 

heeft een glas te veel op. 

        gaat naar huis met een taxi.

Wanneer         de taxichauffeur ziet, 

zegt hij: ‘Wow, wat bent u lelijk, zeg!’

De taxichauffeur trekt het zich niet aan 

en antwoordt: ‘Ach, u bent dronken’. 

Waarop         zegt: ‘Ja, dat kan wel zijn, 

maar dat is morgen weer over.’
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        gaat voor het eerst naar de 

sportschool.

‘En hebt u al vaak gesport?’ vraagt        .

‘Ja hoor, ik sport elke dag,’ zegt        .

‘Wat doet u dan?’ vraagt        .

       antwoordt: ‘Surfen... op het internet.’
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De telefoon gaat.

       neemt op.

‘Is dit het nummer dat met één 

negen vijf begint?’ vraagt de stem 

aan de andere kant van de lijn.

‘Nee,’ antwoordt       , ‘dit nummer 

begint met honderd vijfennegentig.’

220

Smiley Moppenboek2_binnenwerk KAAT DEF.indd   441 9/04/19   19:07



Waarom werken die lucifers toch niet?’ 

zucht        .

‘Dat kan niet hoor,’ zegt      , 

‘ik heb ze gisteren allemaal getest!’
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smiley mania

music rock rolling kieth
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Hoeveel ezels zijn er nodig

om soep te maken?
Geen. Heb je ooit al een 

ezel zien koken?
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‘Ik wil helemaal niet op reis

naar Engeland!’ huilt         .

‘Waarom zeur je toch zo? 

Hou je mond en zwem verder’, 

zegt       .
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shame defeated
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Waarom zijn lange mensen 

luier dan korte?
Omdat die langer 

in bed liggen.
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         : ‘Waarom heb je je hond 

           “Idioot” genoemd?’

         : ‘Je moet de mensen op straat 

           eens zien opkijken als ik hem roep.’
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Waarom brengt        de hamer terug?

226

Omdat hij er de hele tijd naast slaat.
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Waarom is de cipier blij dat 

de gevangene is ontsnapt?
Dat geluid van die vijl de hele 

tijd maakte hem stapelgek.
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‘Komt u voor een probleem met uw ogen?’ 

vraagt de dokter aan        .

‘Ja, is dat zo duidelijk?’ vraagt        .

De dokter antwoordt: ‘U kwam binnen 

langs het raam.’
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229

Waarom zijn olifanten zo gerimpeld?
De directeur van de dierentuin heeft 

geen personeel om ze te strijken.
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Het is groen en stuitert 

door het bos.

234

Een dophertje.

Smiley Moppenboek2_binnenwerk KAAT DEF.indd   469 9/04/19   19:07



‘Mag ik uw geweer eens zien?’ vraagt 

wanneer ze binnenkomt bij         .

‘Waarom zou ik een geweer hebben?’ 

vraagt         verbaasd.

‘Papa zegt dat je ieder weekend op 

mannenjacht gaat!’ zegt       .
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music rock rolling kieth

music rock rolling kieth
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‘Wat weet je van de oude Grieken?’ 

vraagt de meester tijdens een 

mondeling examen.

       : ‘Dat ze allemaal dood zijn.’
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‘Ik heb je moeder daarstraks gezien!’ 

zegt         tegen        .

‘Had ze haar nieuwe ketting aan?’ 

vraagt        .

        antwoordt: ‘Nee hoor, ze liep 

gewoon los.’
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245

Wat geef je het best aan         , 

die alles al heeft?

Inbraakbeveiliging.

Smiley Moppenboek2_binnenwerk KAAT DEF.indd   491 9/04/19   19:07



246

Waarom at         dat boek op?
Omdat de boekhandelaar 

vertelde dat het verkocht als 

zoete broodjes.
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247

Waarom eet je beter 

geen mosselen op 

zaterdag of zondag?

Het zijn weekdieren.
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Waar heeft een kalkoen 

de meeste veren?

Aan de buitenkant.
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Hoe noem je een huis waar 

honderden kikkers wonen? 

Een kwaakpand. 
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250

Het is oranje en het zegt de 

hele tijd: ‘Ik ben een sinaasappel!

Ik ben een sinaasappel!’

Wat is het? 

Een mandarijntje met 

een grote mond.
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251

Wat is het favoriete huisdier 

van een        ?
Een bloedhond.
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          moet voor de rechtbank komen.

‘Dus, je hebt met peren gegooid? 

Met niets anders?’ vraagt de rechter.

‘Alleen met peren,’ zegt         .

‘Waarom heeft het slachtoffer dan 

ernstige hoofdwonden?’ vraagt de rechter.

          antwoordt: ‘Het waren peren in blik.’

252

Smiley Moppenboek2_binnenwerk KAAT DEF.indd   505 9/04/19   19:07



253

Waarom draagt        een paraplu?
Omdat die paraplu toch

niet zelf kan lopen!

music pop jessie
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Het is gezond en 

het blijft drijven.

Andrijvie
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255

‘Waarom mag ik mijn rijbewijs niet halen?’ 

stampvoet        tegen         . 

‘Ik ben toch oud genoeg!’

‘Ja, jij wel’,’ antwoordt        , ‘maar 

mijn auto niet.’
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Wat zegt de ene zandkorrel 

tegen de andere in de zandbak?

Let op, we zijn omsingeld!
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Twee Britten en 

botsen tegen elkaar.

Brit 1: ‘I am sorry.’

Brit 2: ‘I am sorry too.’

       : ‘I am sorry 3.’
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278

Waarom gingen de lerares wiskunde 

en de leraar biologie uit elkaar?

Er was geen chemie.
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281

        gaat boos naar haar papa 

met haar spaarvarken: ‘Kijk eens 

hoe mager mijn varken is. We 

geven hem veel te weinig eten!’
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282

Waarom vliegt een zeemeeuw 

over de zee?

Als hij over een rivier vloog, 

zou hij een riviermeeuw zijn.
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        gaat langs bij de dokter. 

‘Lang geleden dat ik je nog heb 

gezien’, zegt die.

       : ‘Dat komt omdat ik ziek was.’
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Welke           is een uitstekende 

goochelaar?
Een labracadabror.  
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       en         komen terug van 

een feestje. Ze zijn behoorlijk dronken 

en besluiten te gaan spoorlopen...

‘Wat een verschrikkelijk lange trap’, 

klaagt        .

       zucht: ‘Ja, en de leuning zit 

zo laag!’
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         houdt         tegen:

‘Alcoholcontrole, meneer!’

        zegt: ‘Ah leuk, in welk 

café beginnen we?’
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290

Waarom geeft 

zijn goudvissen geen 

vers water?
De vissen hebben nog  

niet alles opgedronken. 
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      heeft een goed voornemen: 

hij gaat meer lezen. Daarom kijkt 

hij meer programma’s met 

ondertitels op tv.
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         gaat naar de antiekwinkel.

‘Hoeveel geeft u me hiervoor?’ vraagt          . 

‘Deze munt dateert uit 356 voor Christus!’

‘Hoe weet u dat zo zeker?’ vraagt de man 

van de winkel.

‘Het staat erop!’ antwoordt         .

‘En dat moet ik geloven?’ antwoordt de man 

van de winkel. ‘In 356 voor Christus was

Christus nog niet geboren, hoor.’
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Welke noten lijken wel 

voortdurend verkouden?

Cashew-noten
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Wat is het verschil tussen 

witte en zwarte kippen?

Zwarte kippen kunnen witte eieren 

leggen, maar witte kippen kunnen 

geen zwarte eieren leggen.
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Waarom neemt        een meetlat 

mee wanneer hij gaat slapen?

Om te kijken hoelang hij 

heeft geslapen.
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Hoeveel weegt een hipster?
Een instagram
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Wat zei het blikje frisdrank 

tegen         ?

Niets, blikjes kunnen 

toch niet praten!
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Wat draagt een weerman 

onder zijn kleren?
Dondergoed
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Zin in nog meer mopjes? 

Beleef d(r)olle pret op het toilet dankzij dit

 lollige boek boordevol moppen, weetjes en 

spelletjes. Met dit boek vol grappen en drollen 

zul je je zeker niet vervelen op de pot, 

dus ga er maar eens goed voor zitten!

TOILET FUN

EEN KAKAFONIE VAN MOPPEN, SPELLETJES EN 
WEETJES VOOR OP HET KLEINSTE KAMERTJE! 

SMILEY®
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Nog meer Smiley® fun! 

M  DNESS!
1800 SMILEY QUIZVRAGEN IN 6 THEMA’S

? ?

?

A

®

SMILEY®

GAMES
ALLEEN, MET 2, MET 4 OF MET 8? 

Ik doe mee!
En ik ook!

Ik ook!

FUN VERZEKERD!

SMILEY®

En ik ook!

Ik ook!

WAARHEID

DURVEN 
OF DOEN?

300 VRAGEN EN OPDRACHTEN

MET MÉÉR DAN 150STICKERS!

SMILEYVRIENDENBOEK

VRIENDENBOEK
SMILEY

®

®

STICKERS!

100 GRAPPEN EN PLAGERIJEN OM 
UIT TE HALEN MET JE VRIENDEN!

SMILEY
FRIENDSPRANKS

©

SMILEYFOLDIES
Als jij 

een stuk fruit was, 

dan was je zeker een... 

Van welke planeet 

ben jij a
fkomstig?

Jij bent verliefd op... 

jij wordt later een...

®

SMILEY FOLDIES ®
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