


De kleine prins Dommel van het witte kasteel 

liep altijd te kauwen en at erg veel.

Hij at overal: in de tuin, op zijn bed,

hij snoepte zelfs stiekempjes op het toilet.

de prins eet heel veel.



hij eet steeds maar door.

Zijn moeder zei: ‘Jongen, dit is niet gezond!

Straks word je een tonnetje, helemaal rond.’

Zijn vader riep: ‘Ga toch eens springen of hollen.

Wanneer je zo doorgaat, moet ik je nog rollen.’

Wat ze ook zeiden, het hielp allemaal niet.

Het prinsje at door, tot hun grote verdriet.



de prins eet meer en meer 
en meer. 

Op zekere dag kreeg het prinsje bezoek  

van zijn vriendjes van school: Tommy en Loek.

‘Wat leuk zeg,’ zei Dommel, ‘dat jullie er zijn.

Kom vlug even binnen, dat vind ik heel fijn.

Ik ben aan het eten, zoals jullie zien.

Het is écht niet zo veel meer: een bordje of tien.’



na vla, drop en peer, 
hoeft hij niet meer.

De hongerige prins nam een hap en at door

en babbelde vrolijk: ‘Het is verrukkelijk, hoor.’

Hij smulde met smaak van een volle bak vla,

een aardbeientaart en een reep chocola.

Daarná nam hij ijs met wat slagroom erop

en tussendoor zelfs een grote rol drop.

Na een reuzenbord pap en een sappige peer

zuchtte Dommel tevreden: ‘Nú hoef ik niet meer.’ 



kom prins, ga mee. 

‘Ik ben klaar met eten, willen jullie nog iets?’  

‘Nee dank je,’ zei Tommy, ‘wij hoeven echt niets.

We willen naar buiten, naar de ijzeren toren.

Wie als laatste daar aankomt, díe heeft verloren.’



de prins kan niet zo snel. 
zijn buik zit vol.

De vriendjes vertrokken zo vlug als ze konden.

Ze renden totdat ze bij de klimtoren stonden.

Als laatste kwam eindelijk het prinsje erbij.

Hij riep al van verre: ‘Dit is niks voor mij!

Ik kan niet zo snel, want ik heb veel gegeten,

of waren jullie dat misschien al vergeten?

Om eerlijk te zijn, wil ik toch liever rusten.

Ik zou eigenlijk nog wel een pizzaatje lusten.’



ze gaan nu weer weg.

Tommy en Loek keken hem aan.

Ze zeiden: ‘Het spijt ons, wij willen gaan.

Arme prins Dommel, dit is niet normaal.

Waar laat jij dat eten en snoep allemaal?

We willen graag spelen en het liefste met jou.

Maar jij hebt steeds honger, dus gaan we nu gauw.

We zien je vast snel weer, laat ons even weten

wanneer je een keertje genoeg hebt van eten.’
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