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Haai allemaal! 

Wat hoor ik daar uit het kraaienest? 
Wie roept daar iets boven uitde mast? 
Oei, als we maar niet naar de kelder 
gaan! De LEGOLAND piraten zijn 
de LEGO winkels binnen gezeild! 
Kapitein Knoest heeft daar het anker 
laten vallen. De soldaten zijn hem 
natuurlijk achterna gekoerst. En er 
zijn komplete eilanden, vlotten, 
prachtige schepen… … Hebben jullie 
dat eigenwijze aapje gezien? Dat is 
Spinoza. Papegaai Popsie is er ook. 
Die krauwt kapitein Knoest in Z'n oor 
hoe hij moet koersen om te enteren. 
Maar het griezeligst vinden we die 
haai! Brrr, wat heeft die een grote 
bek! Tja, dat mag je zomaar zeggen 
van zo’n beest! 
Wie wat meer wil weten over piraten 
moet de volgende pagina maar eens 
bekijken. En ook het grote verhaal 
gaat dit keer over een piraat. Als je de 
schat ontdekt in de puzzel, dan maak 
je kans op het winnen van een LEGO 
doos naar keuze, Succes ermee! 
De piraten brengen ons naar een ver 
verleden. Maar de Astro Politie suist 
ons de toekomstige ruimte in. Kijk 
maar eens wat een superspannende 
nieuwe ruimtevaartdozen er weer bij 
komen! 
Heel veel plezier met deze krant en 
natuurlijk met jullie LEGO of 
DUPLO. De volgende krant zal na 
de zomervakantie, dus in de tweede 
helft van augustus bij de LEGO 
winkel liggen. 

Hebben jullie wel 
eens een prachtige 
LEGO taart 
gebakken? 

Nou doe dat eens. En maak van die 
taart een foto of een duidelijke 
tekening. Stuur die naar de Afdeling 
Voorlichting van LEGO Nederland 
in Grootegast en je wint misschien 
wel één van die 25 mooie LEGO 
dozen. 
Het staat allemaal op bladzijde 5 van 
de LEGO Katalogus 1989, Je moet 
iets lekkers maken van LEGO 
stenen, dus het mag ook een 
Gehaktbal, een Kaasplateau, 
lolly of bord met frietjes worden… 
Maar misschien weten jullie nog 
wel iets veeeeel lekkerders te 
verzinnen. En dat LEGO werkstuk 
natuurlijk niet echt bakken, hè!! 

En mochten jullie in de tussentijd iets 
orgineels met of van LEGO hebben 
bedacht, laat het ons dan weten. Als 
het echt orgineel is, komt dat 
misschien wel ineen volgende LEGO 
krant. Afgesproken? 

De LEGO krant redaktie 

Piraten en 
Vrijbuiters 
sluiten verdrag 
Zeveneiken, 1489 

Wij hoorden van een koerier, 
dat de LEGOLAND Piraten 
een “Niet- Aanvals-Verdrag” 
hebben gesloten met de bekende 
Vrijbuiters. Dat is een zware slag 
voor de valse koning 
Jan de Gluiper. 
Die had juist op hulp van de piraten 
gerekend om de vrijbuiters in zijn 
gebied gevangen te nemen. 
Het verdrag is volgens de berichten 
afgesloten tussen de 
piratenkapitein Knoest 
en de bekende vrijbuiter _— 
Grote Dirk. Bij de 

ondertekening was ook Popsie 
de papegaai aanwezig, die het 
verdrag direct 
naar alle 
piraten- 
schepen 
heeft 
gevlogen. 

Wie ontwerpt de LEGO 
Nieuwjaarskaart 1990! 
Elk jaar ontvangen we wel kaarten 
voor Nieuwjaar, maar ook wel 
geboortekaartjes en 
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huwelijksaankondigingen waarop 
iets met LEGO materiaal is 
afgebeeld. Nu gaan we daar voor 
1990 een leuke wedstrijd van maken. 
Wij willen dus graag vòòr 

1 september 1989 een ontwerp 
ontvangen voor onze 
Nieuwjaarskaart 1990 waarbij 
LEGO materiaal is gebruikt. 
Iedereen en van elke leeftijd mag 
inzenden. Wel graag vermelding 
van de leeftijd erbij. 
De prijs die wij uitloven is gratis 
100 gedrukte kaarten (met 
enveloppen) van je eigen 
ontwerp voor eigen gebruik. 

LEGO Nederland B.V. 
am krijgt het gebruiksrecht 

en zal op de kaart de 
‚ naam van de “ontwer 
j per” of “ontwerpster” 

vermelden. Het 
ontwerp, vóór 

!_1septemberdus,haar: 

LEGO Nederland B. V. 
Afdeling Voorlichting 

Postbus 18 
9860 AA 
Grootegast 



Over zeerovers, 
kapers en piraten 
Vanaf de vroegste tijden dat schepen met kostbare lading over zeeën 
en oceanen voeren, zijn er zeerovers geweest. Ze waren er vooral in 
de Gouden Eeuw toen vanuit Azië, Afrika en Zuid-Amerika goud, 

zilver, specerijen, zijde (en wat al niet) naar Europa werd gebracht. 

Zeerovers, kapers of piraten noemen we zeelieden die kostbaarheden 

of het gehele schip roofden. Vaak kregen die zeerovers steun van een 
land, dat in oorlog was met een ander land. Zo steunden onze eigen 

voorouders in de tachtigjarige oorlog piraten om Spaanse schepen 
aan te vallen en te plunderen. 

Nu er LEGOLAND Piraten zijn, 
zullen we jullie wat meer over deze 
zeeschuimers vertellen. Het waren 
vaak woeste kerels, die niet alleen 
goed konden vechten, maar die ook 
als acrobaten in het want klommen. 
En elke piraat kon breeuwen (naden 
dichten), touw splitsen, timmeren 
en… „honger lijden! 

De bemanning van een 
kaperschip 
De kapitein van een kaperschip 
werd vaak door de bemanning zelf — 
gekozen. Elke piraat wist dat zijn 
leven kon afhangen van de 
zeemanskunst, de slimheid en de= 

Een man die ook veel te zeggen had 
en waar de kapitein altijd mee moest 
overleggen, was de kwartiermeester. 
Die had het vertrouwen van de hele 
bemanning en verdeelde de buit. 
De opperstuurman moest er voor 
zorgen dat de bevelen van de 
kapitein precies en snel werden 
uitgevoerd, zodat het schip precies 
zeilde zo het moest. De bootsman 
moest zorgen voor het noodzakelijke 
onderhoud, maar ook voor de 
voorraden. En de man voor de 
wapens en de kanonnen werd 
konstabel genoemd. Dan was er nog 
de scheepstimmerman. In veel 
gevallen was hij tegelijk de chirurgijn 
(scheepsdokter). Immers zijn 
gereedschap was bijna hetzelfde! 

Piratenschepen 
Zeerovers gebruikten allerlei 
schepen; Spiegelschepen, zoals de 
”Zeeschuimer” en de 
“Overwinning” van de 
LEGOLAND Piraten, maar ook 
bijvoorbeeld galeien, waarin slaven 
als roeiers met kettingen aan de 
riemen werden vastgeklonken. Dus 
als koopvaarder moest je beducht 
zijn op alle galjoten, brigantijnen, 
schoenerbrikken, sloepen, chebeks 
en feloeken, En..….de angst kwam er 
vooral in als een zwarte of een rode 
vlag in de mast werd gehesen. Die 
piratenvlag wordt “Jolly Roger” 
genoemd: vrij vertaald ”Vrolijke 
Rogier”, maar waarschijnlijk komt 
die naam van het Franse "joli 
rouge”, dat mooi rood” betekende. 
En dat was de naam voor de Franse 
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“bloedvlag!”’ Piraten 
hadden hun eigen 
vlaggen. De 
vlag met de 

HET AFSCHIETEN VAN ZO'N KANON MAAKT 

doodskop kwam rönd 1700 ín de’ 
mode. Die vlaggen waren bedoeld 
om de bemanning van.hetaan te 
vallen schip doodsangst inte 
boezemen: Enkele voorbeelden zijn 
op deze pagina afgebeeld. 

Lopende wapenkamer 
Hoe een piraat, met al z’n wapensen 
gerij nog kon lopen en van zijn schip 
op een ander schip kon 
overspringen, is haast niet te 
begrijpen. In de meeste gevallen had 
hij de volgende “gereedschappen” 
bij zich: / 
— een musket (een lang geweer) 
— een donderbus (een geweer met 

een korte brede loop) 
=| fen pistool 

— een enterbijl (om zich vast te 
klampen aan het andere schip) 

— een kortelas (een houwdegen) 
— een dolk en vaak ook nog eigen 

gemaakte handgranaten. 
Nee, als koopvaarder kon je maar 
beter proberen zo snel mogelijk weg 
te zeilen, want die vechtjassen kon je 
veel beter op een afstandje houden! 

Van piraat naar rentenier 
Verreweg de meeste piraten stierven 
een vroege dood. Claes Gerritszoon 
Compaen uit Oostzaan in Noord- 
Holland was hierop een uitzonde- 
ring. Hij had ruzie gekregen met de 
regenten van Holland en was jaren- 

lang een schrik 
voor de 
Hollandse 
koopvaarders. 
Hij was als 
piratenka- 
pitein 
berucht om 
zijn behen- 
digheid 
waarmee 
hij sche- 

Pen Dull CLAES COMPAEN 1587- 
Zijn VITOOSTZAAN 1660 
bemanning ging 
voor hem letterlijk en figuurlijk door 
het vuur. Hij had strenge, maar 
rechtvaardige regels. Hij was ook 
één van de weinige zeerovers, die 
zich niet inliet met de slavenhandel. 
De regenten van Holland waren 
echter zo bezorgd voor Claes 

_ Compaen, dat ze hem in 1627 
“pardon” gaven. Hij mocht weer 
naar huis als hij dat wilde. Nou, dat 

‘wilde hij wel. En zo werd Claes van 
piratenkapitein nog 33 jaar rentenier 

,_in Oostzaan. Hij kon van zijn deel 
van de buit als een vorst leven! 

Zwartbaard 
Als tegenstelling van kapitein 

“Compaen is ongeveer honderd jaar 
later de verschrikkelijke Blackbeard 
(Zwartbaard, allias Edward Teach 
uit Bristol) bij de kusten van Noord- 
Amerika aktief. Die voerde zelfs 
een schrikbewind onder zijn 
bemanning. Menig lid van de 

EEN ELS KABAAL, VERL Rook En KRviTDANtEN | bemanning werd eigenhandig door 

deze schurk gedood. "Om de schrik 
erin te houden” beweerde hij! Om 
zijn tegenstanders bang te maken, 
liet hij soms rook onder de rand van 
zijn hoed vandaan komen. Die steeg 
dan tijdens het gevecht om zijn 
angstwekkend geknoopte haren en 
ruwe baard omhoog. In 1718 kreeg 
de marine van Virginia hem eindelijk 
te pakken en werd hij terecht 
gesteld. Zo Zijn er natuurlijk allerlei 
verhalen, bijvoorbeeld van de 
Hollandse kaperkapiteins Simon de 
Danser, Pieter Dircxsz mette kuyten 
van Westwoude, Thomas de 
Gauwdief van Harlingen, Evert 
Gerritszoon van Alkmaar en niet te 
vergeten De Veenboer uit Hoorn, 
die later Mohammerdaan werd en 
als Soliman Reys de wateren van de 
Middellandse Zee onveilig maakte. 
Als je er meer van wilt weten, dan 
moet je in de bibliotheek maar eens 
naar boeken over zeerovers zoeken. 

Wat aten piraten? 
Nou, lang niet altijd was er een 
feestmaal. Het was vaak honger 
lijden. Omdat ze soms maanden op 
zee bleven en nog geen ijskasten 
hadden was het water soms stinkend, 
het vlees of vis bedorven en liepen er 
soms zwarte maden in de 
scheepsbeschuit, brrrr! Maar als er 
een schip met voedsel aan boord 
werd buit gemaakt, dan werd het 
een groots piratenmaal. Dan werd er 
”salmagundi”’ klaargemaakt. 
En.….als je het zelf ook wilt eten, 
dan volgt hier het recept. 
Je roostert varkens-, rund-, 
schildpadvlees, kip, duif, ham, eend, 
vis en doet die in grote brokken in 
een grote pot met sterk gekruide 
wijn. Dat laat je een dag zo staan. 
Dan maak je het geheel aan de kook 
met kool, ansjovis, pekelharing, 
mango’s, hard gekookte eieren, 
uien, olijven, palmspruiten en 
allerlei ingemaakte vruchten erbij. 
Als het aan de kook is, dan doe je er 

DLACKBEARD (1718) 

(EDWARD TEACH) 

behoorlijk wat knoflook, zout en 
peper en mosterdzaad in. Ze aten 
het met olie en azijn en dronken er 
dan als piraat bier of rum bij. 
Eet smakelijk! 

Piratenvrouwen 
Je zou zeggen dat het piratenvak zo 
zwaar was, dat er alleen maar 
mannen zeerover werden. Toch 
waren er ook vrouwen piraat. Twee 
ervan hebben als furies ellende 
gebracht op koopvaarders die naar 
een van de Caribische eilanden 
voeren. Het waren Mary Read en 
Anne Bonny, die als mannen 
verkleed, zich schuldig maakten aan 
“Piraterij, beroving en 
halsmisdaden”. Tenminste, dat 
stond in het vonnis bij het proces 
tegen de moordzuchtige dames. Ze 
waren ongeveer in de zelfde tijd 
aktief als de eerder genoemde 
Blackbeard. In 1720 werden ze 
gevangen genomen. 
Ongeveer honderd jaar later, zo 
rond 1840, zou er een einde komen 
aan de piraterij. Maar ja, nu in 1989 
worden er overal weer piraten 
gemeld. Ze veroveren heel 
Nederland vanuit de LEGO 
speelgoedwinkels! 



Haak, de Piraat 
at is dat voor een vreemd 
schip voor de Nederlandse 

kust? Zie je dat? Een schip met een 
groot zeil en met wel 24 roeiers… … 
En zie je dat griezelige boegbeeld? 
Een kop van een draak. Nee, de kop 
van de “Zeedraak”! 
Die kapitein is beslist geen 
Hollandse koopvaarder. Kijk eens 
naar zijn rechterhand! Die is er niet, 
maar er zit een grote, griezelige, 
kromme haak voor in de plaats! Het 
is de zeeroverkapitein Haak! Ja, dat 
moet wel! Kijk maar, er wappert een 
zeeroversvlag aan de mast. Zo’n 
zwarte met een enge doodskop erop! 
Zijn er piraten voor de kust van 
Holland? 

Dirk Frederikszoon 
Haakstra 
Dirk Haakstra is negen jaar oud. Op 
een donkere stormnacht in 
november 1682 gebeurt er iets 
vreselijks. Het vrachtschip van zijn 
vader, met ook zijn moeder en 
tweelingzusje aan boord, loopt in de 
Zuiderzee bij het eiland Urk op een 
zandbank. Het schip breekt door 
midden. Dirk ziet kans om in de _ 

— midden. Dirk ziet Kans om in de — 
mast te klimmen. De volgende 
ochtend halen dappere Urker vissers 
hem verkleumd eruit. Van Z'n 
ouders en z’n zusje is niets te vinden. 
Ze zullen wel verdronken zijn! Wat 
erg! 
Dirk heeft vreselijk verdriet. Maar 
het ergste komt nog. Hij moet naar 
het weeshuis. Dat is verschrikkelijk. 
De regenten van het weeshuis laten 
de weeskinderen heel hard werken. 
Dirk staat wel viertien uren per dag 
aan het wiel te draaien bij de 
touwslager. Het weinige dat hij 
daarmee verdient, gaat naar het 
weeshuis. 
Natuurlijk krijgt hij wel te eten, 
maar zo weinig, dat hij al heel gauw 
zo mager is als een lucifer. Het is dus 
niet verwonderlijk dat Dirk op een 
nacht wegloopt. Hij klimt uit het 
raam en vlucht naar de haven. Hij 
klimt aan boord van een 
koopvaarder en verstopt zich in het 
kabelgat. 
Als de koopvaarder twee dagen en 
nachten op zee is, wordt Dirk 
ontdekt. En dat is niet best. Hij 
krijgt eerst een pak slaag van de 
bootsman en dan wordt hij aan het 
werk gezet. Van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat krijgt hij allerlei 
vervelende karweitjes opgedragen: 
dek schrobben, verf krabben, koper 
poetsen, aardappels jassen voor de 
hele bemanning…. Weer krijgt Dirk 
ook meer slaag dan eten. "Meer iser 
voor verstekelingen niet’, grijnst de 
bootsman gemeen. Op een nacht 
droomt Dirk van piraten. Hun schip 
wordt overvallen en de bemanning 
wordt in een sloep midden op zee 
achtergelaten. De piraten nemen 
gewoon het hele schip mee naar hun 
pirateneiland. Plotseling schrikt 
Dirk wakker. Het luik van het 
kabelgat wordt opengetrokken en 
een fel oog kijkt op hem neer. Het 
andere oog is bedekt door een zwarte 
ooglap. De woesteling wil het luik 
weer dicht gooien. 

Een zeerovers (voorlees)verhaal: 

“Nee, niet doen!”’, gilt Dirk. ”Ik ben 
een verstekeling!” 
“Wat is dat daar?”’, buldert een stem 
als een orkaan. 
“Een jochie in het kabelgat 
kapitein”, antwoordt de woeste 
piraat, terwijl hij met één hand Dirk 
uit het kabelgat plukt. 
“Wat een scharminkeltje”, brult de 
zeeroverkapitein. “Geef maar hier. 
Ik kan best een hulpje gebruiken!” 

Dirk wordt piraat 
De koopvaarder is dus echt door 
piraten veroverd. En Dirk is nu 
hulpje van de piratenkapitein. Die is 
trouwens lang niet zo woest als-ie er 
uit ziet. 
Dirk heeft het in lange tijd niet zo 
goed gehad. De piraat behandelt 
hem als een zoon. Hij leert hem van 
alles. Dirk wordt beresterk en hij is 
zo leergierig dat hij al gauw een 
gevaarlijk vechtjas en een 
vakkundige zeeman is. Dirk wordt 
een echte piraat. 
Het doet veel verdriet als de oude 
kapitein na tien jaar sterft. Dirk 
volgt hem op. Nu is hij de 
zeernverkanitein van het hemmchte 
zeeroverkapitein van het beruchte 
piratenschip “Zeedraak”. Een paar 
jaar later, na veel veroveringenen £% 
avonturen, verliest Dirk in een 
gevecht zijn rechterhand. Hij krijgt 
er eenijzeren haak voorin de plaats. 
En vanaf die tijd wordt hij berucht 
als de gevreesde Haak, de piraat. 

Onverwachte ontmoeting 
Op een dag vaart de "Zeedraak” op 
volle zee als de uitkijk schreeuwt: 
“Hollandse koopvaarder aan 
stuurboord!’ 
Direkt brult Haak bevelen en vaart 
het schip met vol zeil en 24 sterke 
roeiers op weg naar de logge 
koopvaarder, Heel handig weet 
Haak naast het schip te komen 
zonder dat gebruik gemaakt kan _, 
worden van de kanonnen. Het duurt 
niet lang of de ”Zeedraak” entert de 
koopvaarder en de piraten springen 
over. Er begint een heftig 4 
gevecht…… 
Opeens hoort Haak een 
vrouwenstem: ”Ellendelingen, al 
ben ik een vrouw, ik lust jullie 
rauw!” 

Daar staat een vrouw, ongeveer net 

zo oud als hij. Ze hanteert de grote 
degen met gemak. Hij kijkt nog eens 
goed… is het zo… … of niet… … of 
toch… „Maar dat kan toch niet? Dat 
is onmogelijk! 

Dan neemt hij snel een besluit. Hij 
schreeuwt een kort bevel. 
Onmiddellijk trekken de piraten 
zich terug bij de verschansing. Haak 
doet een stap naar voren 

en stopt z’n degen weg. 
Met de hand aan het gevest loopt 
hij op de vrouw af en vraagt: 
“Mevrouw is uw naam 
Alida Elisabeth Haakstra?” 
De vrouw kijkt Haak aan 
alsof ze een 
spookverschijning ziet. 
”Dirk?”' fluistert ze. 

Hoe is het mogelijk. Na zoveel jaar 
blijkt zijn tweelingzus niet 
verdronken en ontmoet hij haar op 
volle zee. 
Na kort beraad besluit Dirk om de 
koopvaarder z’n reis te laten 
vervolgen. Alleen z’n zus komt aan 
boord van de ”Zeedraak”. Alida is 
op de terugweg naar Nederland. Ze 
heeft haar man en kinderen in de 
Oost aan een besmettelijke ziekte 
verloren. 
Wat hebben die twee elkaar veel te 
vertellen, totdat na enkele 
maanden… … 

Piraten voor de kust van 
Holland 
De "Zeedraak” koerst op het strand 
af. Er wordt een sloep uitgezet. 
Daar zitten twee mensen in met een 
hele grote kist. En aan het strand 
staat een rijtuig met twee paarden. 
Als ze op het strand zijn, wordt de 
kist op het rijtuig getild en de twee 
mensen stappen in als de sloep weer 
zee kiest. Na een lange rit komen 
Alida en Dirk Haakstra in de stad 
waar Dirk in het weeshuis is geweest. 
Daar rijden ze naar het stadsbestuur. 
Als ze na enkele uren uit het 
stadhuis komen, brengt het rijtuig 
ze direct naar het weeshuis. Dirk en 
Alida zijn het met de bestuurderen 
eens geworden. Ze zijn de nieuwe 
“moeder en vader” van de wezen. 

Bor hun liefde voor kinderen ende — 
zwaar aevaldë schatkist van Haak, 

krijgen die vanaf nu heerlijk te eten, 
de beste kleren en natuurlijk een 
goede en degelijke opleiding. 
Alsje nu nogin het vroegere 
weeshuis komt, dan hangt daar het 
schilderij van Haak, de piraat, met 

een schatkist vol 
juwelen en geld! 

EERE EEE 

Ja, daarbij maak je ook nog eens 
kans om een prachtige LEGO trein 
te winnen! Of misschien wel de 
hoofdprijs: een vliegreis naar 
LEGOLAND Park in Billund, 
Denemarken! 
Weten jullie wat een “Railrunner” 
is? Nou, als je het niet weet: Het is 
een jongen of meisje van 4 toten met 
11 jaar, die op een speciaal 
Railrunnerkaartje in de trein 

meereist met een 
volwassene, 

iemand van 19 jaar of ouder. 
NS en LEGO hebben gezamenlijk 
een grandioos Railrunner aanbod 
tussen 1 juni en 31 juli 1989. 
In die twee maanden kun je op twee 
bijzondere manieren “Railrunner” 
worden: 

1. Je haalt de speciale folder bij de 
LEGO winkelier. 
Bij die speciale folder zit een gratis 

Ee geweldig idee van de Nederlandse Spoorwegen 
(NS) Als je ”Railrunner”’ 

wordt... 
Railrunnerkaartje. Met dat kaartje 
kun je met de trein, samen met een 
volwassene, overal in Nederland 
naar toe reizen. Laat voor je op stap 
gaat op het NS-station wel even een 
stempel op je Railrunnerkaartje 
zetten. Eén volwassene mag 

Lees verder op pagina 4. 
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Het LEGOLAND 
pretpark da’s plezier 
voor jong en oud! 

Je rijdt gemakkelijk op één dag vanuit Nederland naar het vriendelijke 
vakantieland Denemarken. Over prima bereikbare autowegen, zo’n 

550 kilometer van Groningen, zoef je naar Billund, midden op het 
schiereiland Jutland. En wat je daar ziet! 

verzamelaars! En er vlak naast is een 
zwembad, een camping en enkele 
hotels. 

vervolg van pagina 3. 

maximaal drie ”Railrunners”’ 
meenemen, twee volwassenen dus 
zes, enzovoorts. En als je ook 
nog de wedstrijdstrook invult 

nou dat vertellen we hierna 

2. Je koopt op het NS station een 
Railrunnerkaartje voor slechts f 1,- 
Dan ontvang je bij je 
Railrunnerkaartje een leuke 
briefkaart (zolang de voorraad 
strekt). Daarmee kun je je vriendje 
of vriendinnetje laten weten waar je 
helemaal met de trein naar toe bent 
geweest. Want met je 
Railrunnerkaartje kun je met een 
volwassene, die zelf een gewoon 
kaartje moet kopen, naar overal in 
Nederland meereizen. Op de 
briefkaart die je op het NS-station 
krijgt, lees je alles over de LEGO 
wedstrijd. 
Een wedstrijd met elke dag een 
komplete LEGO trein als prijs! 
Op het wedstrijdformulier, dat je bij 
de LEGO winkel krijgt, moet je vijf 
vragen beantwoorden en je moet 
een zinnetje afmaken. Die 
wedstrijdstrook stuur je samen met 
een streepjescode van een 
willekeurige LEGO doos naar NS. 

—Het adres staat eral op. En dan is er 
elke dag kans dat je de LEGO trein 
(doos nummer 7722) wint! Er zijn 
dus niet minder dan 61 van die 
komplete goederentreinen met 
motor, batterijwagen, postrijtuig, 
personeel, pallet-wagon, seinpaal, 
heftruck, laadperron vracht en baan 
te winnen! 
Uit alle goede inzendingen wordt 
tenslotfe nog een hoofdprijs 
gekozen: 
een geweldige viiegreis naar 
LEGOLAND in Denemarken, voor 
2 personen. 

Je hebt aan één dag nauwelijks 
genoeg om alles te bekijken en alles 
tedoen! Want daar ligt het befaamde 
LEGOLAND park. In het park zijn 
bouwwerken, grachten, vliegvelden, 
huizen, paleizen, indianen, 
cowboys, paarden, schepen, 
vliegtuigen, een compleet 
safaripark, wild-west stad, 
metershoge monumenten, havens, 
zelfs de space-shuttle op Cape 
Canaveral! en wat al,niet opgebouwd 

uit miljoenen en miljoenen LEGO 
stenen. Je kunter lopen of doorheen 
rijden. Met de monorail of trein. Je 
kunt er varen. Je kunt er goud 
delven! Onvoorstelbaar veel is er te 
zien en te doen! Op het speciale 
Postkantoor worden brieven en 
kaarten van een eigen LEGOLAND 
stempel voorzien: leuk voor 

Beroemde verzamelingen 
Als je unieke antieke poppen wilt 
zien, dan biedt LEGOLAND een 
prachtige kollektie van meer dan 
400 exemplaren. De poppen en 
poppenhuizen zijn soms wel 
vierhonderd (400!) jaar oud. Heel 
bijzonder is het vermaarde 
miniatuurpaleis van de feeën- 

/\ koningin Titania. Het telt 
18 vertrekken met ongeveer 
drieduizend minutieus gemaakte 
voorwerpen en het is van 
onschatbare waarde, Dat zijn ook de 
fameuze verzameling oude prenten 
en de prachtige kollektie blikken 
speelgoed. 

In het vissersplaatsje * Klitby” in Kijk eens wat een vervaarlijke 
LEGOLAND stoppen de mini- leeuwen in het safaripark van 

Dus vanaf 1 juni tot en met 31 juli LEGOLAND. treinen van het park en gaat de brug 

1989 geldt: Ù vanzelf open om de vissersboten te 

Mad Re ibomderreis en wan (Foto Nieuwsblad van het Noorden) laten passeren. 

zo’n prachtige prijs! 

Puzzel Schat Zoeken 
Haak, de Verschrikkelijke, waar het verhaal in deze krant over gaat, heeft nog een deel van zijn schat ergens op een 

eilandje in de Atlantische Oceaan begraven. Gelukkig vonden we in een heel oud archief dit kaartjemet vijf 

eilanden erop. Bovendien staan er lijnen op, die aangeven op welke lengte- en breedtegraden die eilandjes liggen. 

Dat ligt dus op zoveel ZB, Zuiderbreedte en zoveel WL, Westerlengte. Nou moeten jullie die schat van Haak gaan 

zoeken. Maar pas op, als je hem hebt gevonden. Het kan zijn dat je die schat niet zo gemakkelijk te pakken krijgt ……. 

Op de achterkant van dit kaartje 
heeft Haak geschreven: Je vindt de 
schat als je goed kunt tellen. De 
volgende vier cijfers geven de plaats 
aan: 

| — het aantal piraten op het 
Piratenvlot ”Op zoek naar de 
Schat” 

— het aantal levende wezens op mijn 
pirateneiland “Het kraaiennest” 

N 

is pstepde eiland E 

daar: 

Mijn naamis … 

Mijn adres: 

BastoodEr nemen itn eeen 
Ik ben een jongen/meisje van 

b/ Á | 
| 
b 

Nee 

Doosnummer(s): 
Let op! Inzenden vòòr 30 juni 1989! 

Het eiland waar de schat is begraven heet: „nanne zu 

Waarom moet je oppassen als je de schat wilt meenemen? Er zijn 

Tot slot nog een indrukwekkende 
LEGO World Show waarbij je ook 
je ogen zult uitkijken. 
Als je geluk hebt, gaan jullie dit jaar 
met vakantie naar het prachtige, 
heuvelachtige, vriendelijke, schone 
Denemarken. En als je de vakantie 
van je leven hebt, nou dan ga je 
minstens één dag naar het 
LEGOLAND park. 

De Afdeling Voorlichting van 
LEGO Nederland, Postbus 18, 
9860 AA Grootegast stuurt op 
verzoek graag de route en nadere 
informatie over het LEGOLAND 
park in Billund. En het Deens 
Verkeersburo, Piet Heinstraat 3, 
2518 CB Den Haag kan alles over 
andere vakantiemogelijkheden in 
Denemarken vertellen. 

De LEGOLAND trein brengt je 
naar alle plaatsen in het prachtige 
park. 

— het aantal dagen en nachten dat ik 
als verstekeling op de 
koopvaarder was, vòòr ik ontdekt 
werd 

— het aantal zeilen van het Groot 
Piratenschip "De Zeeschuimer”’. 

Let op, want die cijfers staan 
misschien wel door elkaar! 
De vraag is dus: weten jullie nu op 
welk eiland de schat is begraven? En 
weten jullie ook waarom je moet op — 
passen als je de schat wilt meenemen? 

Schrijf je antwoord op een 
briefkaart, een brief of vul de 
puzzelbon in. Stuur die, voldoende 

gefrankeerd aan: 
De redaktie van de LEGO krant 
Postbus 37, 9480 AA Vries 
Als je het goede antwoord weet en 
als we dat ontvangen vòòr 30 juni 
1989 dan maak je kans op één vande 
vijf LEGO dozen naar keuze met 
een waarde tot maximaal f 100, 

Puzzelbon 

volgende doos of dozen ter waarde van maximaal f 100, 



Ditis 
het beruchte schateiland ""Haai- 
baai”, dus in de baai van dit eiland 
zijn…. Goed zo! Maar de twee 
piraten, de aap en de papegaai zijn 
daar niet bang voor. Ze moeten wel 
oppassen voor de solaten. Daarom 
hebben ze bij hun hut een kanon. 
Het is doos nummer 6260 en de prijs 
is f 24,50 > 

Het aapje Spinozaeneen piraat A 
bewaken samen de met gouden 
munten gevulde schatkist van de 
piratenkapitein. "De 
Schatbewaarders”’ zitten met de 
complete schat in doosje 6235 en dat 
kun je al kopen voor f 4,95 

Een echt soldatenfort zie je hier. Het 
is het fort ”Schatwacht”’. Piraten 
proberen de schat te stelen, maar dat 
lukt ze vast niet met al die 
soldaten. 
Die komen zeker in 
de gevangenis terecht! Of 
zouden ze via de geheime 
kelder ontsnappen? 
En weet je, de kanonnen 
staan op draaibare 
voetstukken en je kunt er 
echt mee schieten! 
Dit fantastische fort 
”Schatwacht” bouw 
je uit doos 6276 en 
hetkost f 129,50 

14 LEGO Geike 5 
Zeeschuimers opgepast! 

Daar komen de 
PIRATEN! 

Daar zijn ze: de piraten en soldaten. Tien nieuwe, prachtige 
LEGOLAND Piratendozen en een leuk stripboek. 

Uren, dagen maanden, misschien wel jaren speelplezier! 
Ga maar eens gauw kijken hoe prachtig dit allemaal is, 
en wat voor speelavonturen je er mee beleven kunt. 

Zien jullie die vreselijke haai? Die 
piraten moeten wel oppassen! Het 
“Piratenvlot op zoek naar de schat” 
met de drie piraten en happende 
haai zeilt in doos 6257 en die kost 

17,50 

”De Watersoldaat” vind je in doos 
6245. Hij kan in ondiep water zijn 
kanon naar een klein eilandje varen. 
En dan is-ie heel gevaarlijk voor de 

piraten! 

Hij kost f 8,25 

In doosje 6251 is een schatkist 
verborgen. Dat hebben drie piraten 
gedaan. Maar de gouden dubloener 
zijn van de koning gestolen. Daaron 
komen de soldaten de schatkist 

zoeken. De papegaai vliegt 
weg om de andere piraten 
te waarschuwen. 
Dit doosje kost f 12,50 

Dit slaat alles: het groot piratenschip De Zeeschuimer”’. 
De rood/witte zeilen staan bol en de piraten hebben net de schat van 
het eiland gehaald. Popsie de papegaai is bovenin de mast op de 
uitkijk en het aapje is als een koorddanser ernaar op weg. 
Dit unieke piratenschip met alle piraten, kanonnen, volgbootje, 

„schatkisten angstwekkende piratenvlaggen zit in een hele grote doos. 
Het is nummer 6285 en daar zal voor gespaard moeten worden. 
Want hij kost normaal f 224,50 w 

Een mandje bovenin een schip waar 
de uitkijk in staat, heet kraaienest” 
Dit is het pirateneiland "Het 
Kraaienest”. De piratenkapitein 
staat daar op de uitkijk. En het aapj 
heeft plezier voor twee! Nou dat 
hebben jullie vast ook met dit 
prachtige eiland met piraten, haai, 
boot, kanon, palmbomen „schat 
Ga maar eens kijken in doos 6270 dik 
f 69,50 kost. w 

Fier wappert de koningsvlag van de 
toren van dit Soldateneiland. De 
drie soldaten hebben een kanon en 
een roeiboot. En als het heel warm 
is, gaan ze uitrusten in de schaduw 
van de palmboom. Dit 
Soldateneiland en de soldaten zijn te 
vinden in doos 6265 en die kost 
f 29,95 w 



Je moet er snel bij zijn. Want het 
stripboek ”De Gouden Dukaat” 
wordt maar als éénmalige uitgave 
verkocht. Het is een leuk gekleurd, 
geïllustreerd stripboek, dat te koop 
is voor f 2,95, Echt iets om er bij te 
hebben en te bewaren! 

Dit prachtige soldatenschip 
is”De Overwinning”. 
Het is niet erg groot, 
maar de piraten zijn er wel 
bang voor. De 
bemanning is beresterk en 
het schip vaart heel snel. 
Maar het gevaarlijkste 
zijn natuurlijk de 
kanonnen! 
”De Overwinning” met 
bemanning, kanonnen 
en schat zit in 
een prachtige doos, 
nummer 6274 en 
kost f 114,95 aai echt ka, kan ha 
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In de vorige LEGO krant maakten 
we al melding van de nieuwe 
ruimtevaartpolitie. We lieten jullie 

de Astro-Politieverkenner uit doos 

6885 al zien. Maar er zijn nog vier 

van die spannende nieuwe modellen 

met speciale roodgetinte kijkglazen waarmee de 

Astro-Politiemensen ruimteboeven opzoekt en achter 

slot en grendel zet. Kijk maar! 

Dit is het Astro-Politie 

Commandoschip. Een heel 

bijzonder ruimtevaartuig. Er ziteen 

tandheugelkonstructie in waardoor 

je de voorste cockpit open kunt 

draaien en dan kan de bestuurder uit 

het toestel rijden op zijn planeet- 

wagen. Het gevaarte heeft een 

super-shuttel, ruimtescooters, het 

achterdeel met arrestantencapsules 

voor twee ruimteboeven kan worden 

ontkoppeld… … Kortom als je deze 

In doos 6831 zit deze Astro-Politie 
racer, een snel planetenvoertuig met 

zelfrichtende radar. De bestuurder 

hoort er ook bij voor de prijs van 

f 8,25 

mmm 

Kijk eens naar de enorme banden 
van deze Astro Reuzenroller! 

Maar dat is-niet alles. Dit monster 

heeft een heel bijzondere 4-wiel 

besturing, die je in het midden regelt 

door links of rechts te drukken. De 

arrestant in de speciale afneembare 
capsule mag even luchten omdat de 

Reuzenroller toch 
te snel rijdt om 
eruit te springen. 

Je vindt deze roller 

in doos 6895 en 
hij kost 

De Astro-politie kruiser heeft echt 

werkende lichtsignalen. In de 

arrestantencapsule is de ruimteboef 

gezet en deze ruimtekruiser is ZO 

snel als het licht op weg naar de 

Astro basis. De onderste vleugels 

heeft de piloot daarom opgeklapt. 

Koop er een 9 Volt batterij bij 

en je beleeft dit spannende 

ruimteavontuur helemaal 
mee. De Politie-kruiser 

zit in ”Light System” 
doos 6781 en kost 

f 77,50 

doos nummer 6986 ziet, 

dan geef je gelijk je 

fantasie de ruimte! Dit 

super-ruimtevaartuig 
kost f 124,50. 
Dus wie gauw jarig is. 



Hoe U baby 
gelukkig maakt. 
Wat vinden onze allerkleinsten fijn? 
Ergens in bijten, de kleine vingertjes 
om iets klemmen, schudden als iets 
geluid geeft, kleurrijke 
dingetjes… … Bekijk daarom dat 
doordachte DUPLO baby- 
Wiesen eens goed. Ideaal voor 
abytandjes, babyhandjes, 

babyoogjes en babyoortjes! Ze 
worden er stil van of ze kraaien van 
plezier ermee. In bed, in de box, in 
bad……. En wat ook zo fijn is: 
gemakkelijk schoon te maken in een 
handwarm sopje (zonder 
bleekmiddel natuurlijk!). DUPLO is 
veilig en goed voor een fijne jeugd. 

Wat 
bracht 

Om baby’s het gehele eerste jaar en 
ook nog wel het tweede plezier te 
geven en spelend handjes en hoofdje 
te laten gebruiken, is er een grote 
doos DUPLO met “Peuterpret’. 
Het zijn vijf elementen voor bijten, 
bouwen, baden, betasten en 
bekijken! Doos nummer 2073 geeft 
heel lang leerzame pret voor f 47,50 

In deze 
LEGO krant 

hebben we plaats 
ingeruimd voor de 

volgende 
LEGO bedenksels en 

bouwwerken. 

LEGO kathedraal 

Martijn Sollewijn bouwde deze 
prachtige kathedraal. Het bouwwerk 
is 1 meter lang en een halve meter 
hoog. Maar dat is niet zo bijzonder. 
Je kunt het aan de foto niet zien, 
maar er is een echt altaar in met 
24 lampjes (12 Volt). De ramen van 
doorzichtige LEGO stenen geven het 
effect van gebrandschilderde ramen; 
de bel werkt en ook de wijzers van de 
klok doen het echt op een 
ingebouwde 4,5 Volt motor. Als we 
nu nog het kerkorgel van Erik en 
René Dekker erin zetten, kan de 

dienst beginnen. Prachtig Martijn! Kerkorgel met Kerstmuziek 
Het was een heel mooi Kerstfeest bij 
René en Erik Dekker in 
Nieuwendijk het afgelopen jaar. 
Hun eigen gebouwde kerkorgel van 
LEGO elementen met ingebouwde 
cassette-recorder speelde prachtige 
orgelmuziek. Wat een goed idee van 
deze knappe LEGO bouwers, 
vinden jullie niet? 

Dit is de nieuwe Bé-bi 
”Schuddebol”’. Die bestaat uit drie 
delen en het rolt, ratelt en 
schommelt. Bovendien bewegen de 
oogjes. Baby's spelen ermee vanaf 
zo’n 7 maanden tot 2 jaar zeker. 
Deze ”Schuddebol” zit in doos 2040 
en kost f 24,95 

Pret in het bad! Geweldig is dat! Me 
deze Bé-bi ""Badpret”’ speeltjes. Ee: 

grappig bol visje en een knalrood 
inktvisje. Apart of gekombineerd… 

succes verzekerd! Het inktvisje kan oo 
rollen. Vanaf ongeveer 9 maanden is deze 

baby-bad-bouwsel-beestjespret goed voor het dagelijkse 
badfeest! Het doosnummer is 2066 en de prijs is f 29,95 

Misterieus DUPLO bouwwerk 
Wie kan met 11 viernops DUPLO bouwstenen het model nabouwen 

waarvan vanuit 4 verschillende kanten een tekening is. gemaakt? 
lis de voorkant, 2 is de achterkant, 3 is de linkerkant en 4is de 
rechterkant van dit bouwsel. 
Als jullie niet eerst oefenen, 
mogen jullie ook een 
wedstrijd houden wie 
het snelste dit DUPLO 
bouwsel in elkaar 
prutst. 4 2 

Maak voor een 

verjaarspartijtje zelf 
eens zulke tekeningen 
voor een 

bouwwedstrijd! 3 4 
Een steengoed 
ideetje! 

Maj Homberg uit Ede heeft samen 
met zijn vader een schakelaar 
gemaakt. Daarmee kan hij via een 
trafo verschillende motoren aan en 
uit zetten. Hierbij laten we jullie zien 
hoe dat moet. Maar denk er aan: dit 
kan alleen met zwakstroom. Dus 
nooit rechtstreeks met stroom uit 
een stop-kontakt! Je knipt 
zilverpapier in een uitgestrekte "Z”- 
vorm, om het van de linkerknop 
naar de rechter te laten lopen 
(figuur1). Hieronder komen de 
draadjes van de trafo. Tussen de 
twee zilverpapiertjes moet een stukje 
gewoon papier, want het mag geen 
kontakt maken. 

In figuur 2 zie je het middelste 
bouwdeel. Twee reepjes zilverpapie 
worden er in de lengte omheen 
gevouwen. Ook hier isolatie door 
gewoon papier ertussen. Hier 
worden de draadjes vastgeklemd, 
die naar de motor gaan. 
In figuur 3 zie je hoe die twee delen 
worden samengebouwd met een 
asje, zodat het binnenste deel als eer 
wip kan bewegen. Als alle kontakter 
kloppen dan werkt deze schakelaar 
grandioos, volgens Maj. 



LEGO hagedis 
Eric Brok uit Den Bosch bouwde dit 
bijzondere voertuig. Met één 
stuurwiel worden vier parallel 
gestuurde wielen bediend, waarbij 

neus en staart met de bocht 
meedraaien! Daarom noemt hij het 
een hagedis. Toevallig dat het Astro- 
voertuig de Reuzenroller uit doos 
6895 precies hetzelfde hagedis-effect 
heeft. Maar dat kon je niet weten, 

toen je dit leuke voertuig bedacht. 
’n Orgineel idee en zeker vermelding 
waard! 

or CRT ATEN 

LEGO tip 
Mevrouw Das uit Budel geeft jullie 
de volgende tip: "Meteen als je 
nieuwe LEGO hebt gekocht, moet 
je om de bouwvoorbeelden plastic 
kaftfolie doen. Dan opbergen in een 
multo-map zodat ze altijd mooi 
blijven. „Zo hebben misschien onze 
kleinkinderen er nog wat aan”! 

Bedankt mevrouw Das. Zo raakt 
niemand meer z’n bouwvoorbeelden / 
kwijt en omdat LEGO beresterk is, 
kunnen de kinderen van onze 
kinderen vast ook nog heel veel 
speelplezier aan LEGO beleven! 

“Beste LEGO krant” 
”Ik heb een woonolifant van LEGO 
gemaakt. Daarmee gaan de 
LEGOLANDERS een safarireis 
maken!” Dat schrijft ons Daan 

\_Zethoven uit Oldeberkoop. Wat zal 
je boven op die woonolifant alles 
goed kunnen bekijken zeg. Als wij 
LEGOLANDERS waren, gingen 
we beslist ook op safari Daan! 
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We hadden helaas geen 
plaats meer voor: 

© Op schaal gebouwde Ferrari van 
André Haveman uit Oosterwolde 
en Jako Eleveld uit Appelscha. 

@ Het prachtige verhaaltje dat 
Anouk Smit voor haar broertje 
Rutger heeft geschreven. Dat is 
een schrijfster in de dop uit 
Oosterbeek. 

@ Waarom er geen Aktievrouwen 
zijn, vroeg Henk-Jan van Gerner. 
We denken dat ze er zeker zijn 
Henk-Jan, alleen nog niet bij 
LEGO Technic. En. helaas was 
er geen plaats voor jouw Technic 
Klepauto meer. 

@ Ook kunnen we jullie de 
aandrijving van de 

aardappelwagen van Dennis 
Bosman uit Ter Aar 
niet laten zien. 
° En … de andere 
inzenders kunnen we 
niet meer noemen. 

Maar wel allemaal 
reuze bedankt, 
hoor! 
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® LEGO, LEGOLAND, FABULAND en 
het DUPLO merkbeeld zijn geregistreerde merken 

© Copyright van de LEGO krant 
berust bij LEGO Nederland b.v. 

Alle hier genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen, die in werkelijkheid 
door de winkelier lager vastgesteld kunnen worden. 


