
Het juryrapport 

 

De jury begreep heel goed waarom deze kinderen ieder door hun school tot beste 

voorlezer waren verkozen. Elke kampioen las prachtig voor, had een eigen stijl en 

maakte goed gebruik van hun stem om het zelfgekozen fragment nóg meer tot leven 

te brengen. Ook het praten in een microfoon was geen enkel probleem voor de 

Krimpense en Capelse boekenwurmen die maandagavond 15 februari plaatsnamen 

op de blauwe voorleestroon van Bibliotheek aan den IJssel. 

 

Alle kinderen namen het publiek en de jury mee in hun spannende, ontroerende, of 

grappige verhaal. De fragmenten waren stuk voor stuk zó goed gekozen, dat ouders, 

leraren, kinderen en juryleden allemaal op het puntje van hun stoelen zaten. Zo 

hoorden wij van Cito-stress, de reuzenperzik en dagboeken van mutsen en losers, 

liepen er plots muizen, tantes, monsters en kamelen tussen onze stoelen, zweefden 

er misschien wel spoken voor de ramen en waren wij eventjes allemaal het broertje 

van een superheld. 

De voorlezers hielden daarbij ook nog eens rekening met álle moeilijke dingen 

waaraan een voorlezer tegelijkertijd moet denken, zoals een goede articulatie, de 

klemtoon, het verteltempo, de voorleestijd - en nog veel meer. Heel knap, en alle 

schoolkampioenen kregen allemaal een oorkonde mee naar huis. 

 

Hoewel het dus echt moeilijk kiezen was voor de jury, vonden zij dat de winnaar het 

beste oogcontact maakte met het publiek. Deze leerlinge van KBS ‘De Contrabas’ 

keek regelmatig op van haar boek, terwijl zij een fragment uit “Het land van de vier 

bergen” (Harmen van Straaten, uitgeverij Kluitman, 2011) voorlas. Ze koos voor een 

afgerond fragment om haar voorleestalent te etaleren, en liet de spanning uit het 

verhaal komen zodat wij het helemaal met haar mee konden beleven. 

De jury verkoos dan ook unaniem Daantje Nelis tot winnaar! Wij wensen haar heel 

veel succes bij de kwartfinale, die op 19 maart in de Chocoladefabriek te Gouda 

plaats zal vinden. 

 

De jury, 

 

Miranda de Haan, stadsdichter van Capelle aan den IJssel, Wilma Jacobs, allround 

service medewerker bij Bibliotheek aan den IJssel en Jeroen Mul, beleidsambtenaar 

bij gemeente Capelle aan den IJssel. 
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