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Van de Voorzitter
Beste BVKD-ers de clubkampioenschappen zitten er weer op. Zeer spannende finales 
in de A klasse heren en bij de dames. Gezelligheid alom op zondagmiddag de 12e 
februari.

Helaas hing er een donkere sluier over deze kampioenschappen. De sportcommissie 
is weken bezig geweest met de voorbereiding en het begeleiden van de series en heeft 
moeten constateren dat een behoorlijk aantal leden niet de beleefdheid heeft om zich 
af te melden voor deelname, zoals gevraagd op het inschrijfformulier, nee zelfs gewoon 
niet komt opdagen. 

Diverse momenten waarop zelf de banen “enkel” gebruikt werden of in het geheel niet. 
De banen zijn wel gereserveerd en de betaling van de huur komt nu deels voor reke-
ning van de vereniging. Ik begrijp dat velen van jullie het druk hebben, niet willen of 
kunnen mee doen, maar het minste dat we als vereniging van u mogen vragen, laat iets 
van je horen.

In totaal hebben nu 95 leden gespeeld uit een totaal bestand van 210 BVKD leden. De 
sportcommissie is letterlijk in de steek gelaten. Het Bestuur zal zich beraden hoe we 
dit in het vervolg kunnen en moeten aanpakken.

Nu heeft deze zaak mede het resultaat, dat zondagmiddag aan het 
einde van de prijsuitreiking de voorzitter van de sportcommissie 

heeft aangegeven dat zij aan het einde van dit seizoen zullen 
stoppen.

Zonder deze commissie:

Geen kersttoernooi, 

Geen clubkampioenschappen en 

Geen coördinatie van de leagues.

U begrijpt dat wij nu al op zoek moeten naar vrijwilligers die volgend seizoen dit 
“mooie“ werk willen doen. Op de komende ALV (april 2012) zullen de namen bekend 
moeten zijn om verder te kunnen. Ik wil bij deze de leden van de sportcommissie en 
enkele vrijwilligers heel hartelijk danken voor het perfect organiseren van de club-
kampioenschappen en voor de tijd en moeite die zij er in hebben gestoken. Bravo!!
 
Rob.
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De Trainers schrijven

In het nieuwe jaar zullen vele goede voor-
nemens zoals: stoppen met roken, minder 
gaan drinken, gezonder gaan eten, en op 
het sportieve vlak beter presteren de re-
vue hebben gepasseerd.

Aan de eerste 3 items kunnen wij U he-
laas geen hulp bieden, echter aan het 
laatste kunnen wij U de nodige onder-
steuning geven door u de nodige kneepjes 
of  trucks bij de training op zaterdag bij te 
brengen, althans dat is onze insteek.

Dus schroom niet en kom allen trainen op 
zaterdag! Het trainen in een specifieke tak 
van sport leidt doorgaans altijd naar een 
betere prestatie, tenzij totale aanleg ont-
breekt. Verder is ook nu al zichtbaar dat 
het nieuwe oliepatroon een iets aangepast 
INFERNO patroon uit de Gold Crown Pat-
terns van Brunswick zijn vruchten begint 
af te werpen. Vele spelers die o.a. op za

terdag hierop trainen produceren momen-
teel de ene na de andere 200+ game.

Dit is ook te merken aan de gemiddelden 
die tijdens de clubkampioenschappen 
zijn gegooid. Verder feliciteren wij als 
trainers alle kampioenen met hun bereik-
te resultaat. Vooral bij de jeugd viel er 
veel te genieten, zoals een schitterende 
170+ game gegooid door Robin. Ga zo 
door allemaal!

Verder heeft een team voor de NBF-cup 
gestreden tegen Rijswijk afgelopen 26ste 
februari. Een nader verslag vind u ver-
derop in deze uitgave.

De trainers Arie en Jim.

Inzamelingsactie mobiele telefoons - KWF kanker bestrijding

Ons bedrijf, Van der Helm Bedrijven maakt al een aantal jaar deel uit van het Oostland 
team. Sinds verleden jaar fietst ook mijn neef de Alpe d’Huez mee. Hij is nu ook een van 
de organisatoren achter het team Oostland.

Een aantal jaar geleden was hij zelf zwaar kankerpatiënt, maar heeft het gelukkig gered, 
weleens waar na wat aanvullende operaties.

Mede door zijn fanatisme wil ik hem helpen om aan meer sponsorgeld voor dit verschrik-
kelijke goede doel te komen, namelijk nog meer geld voor onderzoeken om uiteindelijk 
deze ziekte uit te kunnen bannen.

Bedankt alvast en groetjes,
Jeannet
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Clubkampioenschappen 2012

In de week van 4 tot en met 12 februari was het weer zover. De clubkam-pioenschappen 
werden weer gehouden. Per avond werden de spelers ingedeeld die ook normaal op die 
avond hun league avond spelen. Degene die geen league spelen, maar toch mee wilden 
doen of verhinderd waren op hun avond, konden met gemak terecht op een van de twee 
zaterdagen.

Al met al toch een relatief kleine opkomst van ca. 90 leden van de 200 die de vereniging 
telt. Maar de sfeer heeft daar niet onder geleden, zeker niet op de finale dag, toen het 
weer erg gezellig was. Met een drankje van onze oud voorzitter Koos en een hapje van 
het huis. Onze dank daarvoor voor!

De finales werden gespeeld op zondag 11 februari vroeg om 10 uur. De heren D mochten 
als eerste aan de slag. De uitslagen waren als volgt:

Heren D

Op de eerste plaats eindigde Rob Hakvoort 
met een gemiddelde van 182.75. Op 
enige afstand daarvan Ed van der Vange 
met 177.50, en op de derde plaats 
Wim Wennekes met een gemiddelde van 
169.42.

4 Huib Jansen 167.50
5 Perry van Zuylen 150.92
6 Henk  Meijer 149.42
7 Jan Jaarsma 136.33
8 Dennis du Chatenier 135.75
9 Dick van Emden niet gespeeld

10 Peter van Schijndel niet gespeeld
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Heren C

Op de eerste plaats eindigde Don van Toor 
met een gemiddelde van 184.50 gevolgd 
door Maarten Groenendijk met 180.67. 
De derde plaats werd ingenomen door 
Johan Zwartjes met 177.08 gemiddeld.

4 Jeroen Jansen 176.00
5 Roland van Domburg 174.42
6 Troy Beyaert 172.92
7 André Krul 152.92
8 Raymond van Scheijndel niet gespeeld

9 Matthijs Hassing niet gespeeld

10 Robin Schram niet gespeeld

Heren B

Na de jeugd en het baanonderhoud 
veroverde Dennis van Zitteren de eerste 
plaats met een gemiddelde van 195.
Op de 2e plaats eindigde Stenny Zwartjes 
met 189.25 en de 3e plaats was voor 
Peter van der Horst met 189 gemiddeld.

4 Ton van Zitteren 188.58
5 Leo Leune 180.42
6 Cees de Zeeuw 180.42
7 Maurice Uijlenbroek 176.17
8 Frans Kapel 173.92
9 Loek Damen 171.00
10 Ronald Kruit 169.00
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Aspiranten Jeugd

Op de eerste plaats was dat Dennis van den Berg met 169.75 gemiddeld.
Op de 2e plaats Yence Rodenburg met 166.75 en op de 3e plaats Tim Kraus met 
156.88.

Junioren Jeugd

Op de 1e plaats was het Trish Dobbe die met de eer ging strijken met 162.25 gemid-
deld.
Op de 2e plaats Thamara Gans met 162 en op de 3e plaats Tim Verleg met 158.88.

Pupillen Jeugd

Op de 1e plaats Peter 
Verleg met 133.50.

Op de 2e plaats Jaimy 
van Domburg met 
112.13.

Op de 3e plaats Björn 
Hoelen met 109.38 
en op de 4e plaats 
Robin Remmerswaal met 
103.38.

De prijsuitreiking van de jeugd werd ook direct na afloop van hun finale gedaan, zodat 
zij niet hoefden te wachten tot 6 uur.
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Dames B

De serie met daarin de Dames A en Dames 
B volgde met het volgende resultaat voor 
de laatst genoemde klasse:

1 Bianca Halbe 159.83
2 Agnes van Workum 153.83
3 Lois Schepers 133.92
4 Lonneke Broeseliske 133.17
5 Narcis Biver 131.67

Dames A

In de klasse Dames A zag de eindstand 
er na de zes finale games er als volgt uit:

1 Jeannet van Wijk 182.00
2 Inge Siebring 175.58
3 Elice Jautze 168.50
4 Gabriella Biver 164.83
5 Elly Poorten 158.92
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Heren A

Tot slot werd de finale van de klasse 
Heren A gespeeld. Tot aan de laatste 
paar frames bleef het spannend, maar 
na alle pins te hebben opgeteld bleek 
Jim Schaap met 215.08 gemiddeld de 
beste. Op de voet gevolgd door Alex Stolk 
met 213.75 en Wladimir Broeseliske met 
210,17 gemiddeld.

4 Sammy Wolvers 201.92
5 Frans Strampraad 195.58
6 Berthus van der Meer 193.67
7 Leo Strampraad 192.08
8 Marco van Arragon 191.92
9 Arie Koole 190.50
10 Adri Brokke 183.58

De clubkampioenen van dit jaar:
Jim Schaap
Jeannet van Wijk
Dennis van den Berg (jeugd)

Alle prijswinnaars Van Harte Gefelici-
teerd!

Na overhandiging van de bekers, bloemen en felicitaties was ook dit toernooi weer af-
gelopen, en konden we terugkijken op een gezellig toernooi. Uiteraard met medewerk-
ing van de gehele sportcommissie, de baanpoetsers en niet te vergeten de mensen 
achter de bar, evenals de directie van het huis voor de sponsoring en de hapjes. Al-
lemaal bedankt voor jullie inzet!

Toch waren er ook een paar minpuntjes zoals ook blijkt uit bovenstaande scores. 
Namelijk dat niet iedereen was komen opdagen om de finale te spelen, sommige had-
den afgezegd en sommige niet. En dat is jammer. Het is toch een kleine moeite om dit 
door te geven zodat er iemand anders kan spelen, of….. jezelf gewoon niet op te geven 
om te spelen als je al weet dat je niet met de finale aanwezig kan zijn.

Ook kondigde de voorzitter van de sport commissie aan dat dit seizoen het laatste zou 
zijn voor de gehele commissie.

Wij respecteren dit maar tevens betreuren wij dat ten zeerste, want dat betekend dat er 
dus geen kersttoernooi en geen clubkampioenschappen meer gehouden zullen worden 



tenzij dat er een aantal nieuwe vrijwilligers hierin het voortouw willen nemen en zich 
spontaan willen aanmelden om dit te gaan organiseren.

Het is te hopen dat dit zal gebeuren en dat er 
minstens een vijftal nieuwe mensen zich dit zullen 
aantrekken. Anders zou dit betekenen dat dit het 
laatste verslag kan zijn van de clubkampioenschap-
pen en dat bovenstaande winnaars de laatste zijn.

Vrijwilliger betekent niet per definitie dat je elke 
dag een x aantal uren bezig bent. Hoe meer er zijn, 
hoe minder het kan zijn. Laat een ieder van u zich 
hierin eens in verdiepen. Er zijn vele mogelijkheden om als vrijwilliger iets te kunnen 
betekenen voor de vereniging.

Heeft u interesse???

Praat eens met iemand die in een commissie of in het bestuur zit of zat. U ben van 
harte welkom, er moet toch meer mogelijk zijn met een vereniging die 200 leden telt, 
zodat er ook volgend jaar weer een verslag zal kunnen verschijnen van bijvoorbeeld de 
clubkampioenschappen! *Vacatures* in overvloed.

Meld u aan! Dit kan bij iemand van het bestuur waaronder Rob Hakvoort, Wim Wen-
nekes, of Ger Leunissen.

De redactie,
Els Wennekes.

BVKD verslaat Rijswijk voor de NBF cup

In de 1e game sloegen de spelers toe en lieten zij de spelers van Rijswijk ver achter zich. 
Peter v/d Horst zette 204 neer, Jim Schaap 210. En in de 2e game Marco van Arragon 
200, Alex Stolk 218 en Sammy Wolvers een game van 202. 

De derde game kwam Rijswijk sterk terug met een serie van 773 pins, maar dit was niet 
genoeg om de achterstand weg te werken. Marco was de man van de wedstrijd met een 
serie van 585 (195 gemiddeld).
Eindstand BVKD 2242 tegen 2084 van Rijswijk.

De volgende tegenstander in de derde ronde wordt Leiderdorp en er wordt gespeeld in 
het Karrewiel, dus een thuiswedstrijd. Hoewel nog niet bekend is wanneer, zal dit zeker 
op de site vermeld worden. Een unieke kans om deze spelers eens te komen aanmoedi-
gen!

De teamcaptain, Arie Koole.



Van de Ledenadministratie

Het duurt nog slechts een paar maanden maar dan is het zover het seizoen is dan weer, 
helaas, afgelopen. Dan komen ook weer de gegarandeerde vragen naar boven blijf ik 
het volgend seizoen de ja of de nee nog spelen, en zo ja doe ik dit dan bij mij huidige 
vereniging, of bij een andere.

We hopen het natuurlijk niet, maar mocht het zo zijn dat U wilt veranderen van verenig-
ing of nog erger uw lidmaatschap wil opzeggen, doet U dit dan voor 1 juni aan onder-
getekende.

Elk jaar opnieuw zijn er weer mensen die hun lidmaatschap opzeggen aan bijvoorbeeld 
de bar, en…….. ja sorry de bar verkoopt toch echt iets anders en hebben daar ook niks 
mee te maken.

Of een ander recent voorbeeld men zegt tegen de teamgenoten dat hij of zij niet meer 
zal meespelen in het volgende seizoen, in de veronderstelling dat dit genoeg is om je 
lidmaatschap op te zeggen.

Maar helaas dit is toch niet de manier. De enige echte manier is om een mailtje te 
sturen, of een briefje te schrijven, met daarin vermeld, wie je bent, je lidmaatschaps-
nummer en per wanneer  je de wijziging of opzegging wilt laten ingaan. Voor opzeggingen 
moet dat voor 1 juni van het lopende jaar gebeuren, wanneer dit later gebeurd dient u er 
rekening mee te houden dat u weer voor een nieuw jaar hebt verlengd, en dus ook wed-
erom het lidmaatschap moet betalen. Incasse hiervan zal zoals gewoonlijk in de laatste 
weken van juli gaan plaatsvinden.

Dus mensen bij deze nogmaals het verzoek om wijzigingen of afmeldingen op tijd door te 
geven. Dit voorkomt voor iedereen een hoop ellende, telefoontjes, geschrijf enz..

Geschreven brieven kunnen worden gedeponeerd in het verenigingskastje bij de 
schoenen in de bowling, of worden opgestuurd naar BVKD ledenadministratie, postbus 
565, 2600 AN DELFT.

Als laatste mogelijkheid direct naar ondergetekende per mail naar:
wim.wennekes@live.nl

Wat ook regelmatig voorkomt is dat persoonlijke wijzigingen niet worden doorgegeven. 
Ik denk hierbij aan verhuizen, nieuw telefoonnummer of een e-mailadres. Hier hebben 
wij ook zoveel last van, dus wil ik u verzoeken om ook hier eens aan te denken.

Evengoed nog een paar sportieve en gezellige laatste maanden gewenst,
Wim Wennekes penningmeester / ledenadministrateur
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Naam: Miranda Schenk – van Velzen.
Geboren: 18 juli 1978.
Woonplaats: Den Hoorn.
Woont samen met: Peter Schenk.
Kinderen: 1 op komst (zomer 2012).
Werk: Communicatiemedewerkster Min-
isterie van Binnenlandse Zaken.
Bowlt al sinds: Rond 1989.
Bowlende familieleden: Voorheen mijn 
opa en oma op de woensdagochtend.
Andere Bowlinghuizen: Geen.
Hoogste game ooit: 267 (Heel lang 
geleden).
Aktiviteiten binnen de vereniging: Sport-
commissie, tot eind seizoen 2011/2012.
Hobby’s naast het bowlen: Carnaval en 
op vakantie gaan.
Amusement thuis: Lezen en lekker in de 
tuin zitten met mooi weer en koken.
TV programma’s: GTST (verslaafd al 
vanaf het begin) samen met mijn man-
netje.
Favoriet drankje: Als ik niet zwanger ben 
wijn en bier. Op dit moment ehhhhhh….
water?
Favoriet eten: Pasta’s.
Wat is je ideale vakantie: Zuid Frankrijk 
met de auto.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht 
voor wakker maken: NIET!!!
Noem eens een eigen schap van jezelf: 
Vrolijk maar ook koppig!!

 in the picture ...

Waar heb je een grote hekel aan: Aan 
Lesauto’s voor je als je haast hebt.
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Wesley en zijn familie n.a.v. het ongeluk 
wat hij vorig heeft gehad en hoe ze er 
met elkaar weer bovenop aan het krab-
belen zijn.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: 
Rondreis door Australië en Nieuw Zee-
land met mijn mannetje.
Beste film: Tears of the Sun.
Beste boek: In een sluier gevangen.
Favoriete muziek: Van alles.
Hoe zie je de toekomst: Gelukkig met 
mijn gezinnetje en betere bowlingpresta-
ties.
Lijfspreuk: Gaat het niet zoals het moet, 
dan moet het maar zoals het gaat!!
Wil je nog wat vragen aan iemand: André 
Krul: Heb je nog muntjes??
Geeft de pen door aan: Von Biver
Waarom: Zij is mijn oude team maatje 
van de maandagavond vroeg en heb altijd 
erg met haar gelachen.
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Kopij voor ’t Karreblad

Heb je zaken die voor ’t Karreblad interessant zijn, stuur het op naar: Redactie 
Karreblad.
E-mailen kan ook: karreblad@karrewiel.nl of wenluf@hetnet.nl
E-mailadres van de vereniging (bestuur/secretariaat): bvkd@karrewiel.nl
Of je deponeert het in het kasje in de schoenenhoek van de bowling.
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om alVast te noteren!!!!!!!!!!!!!!
Donderdag  26 april Algemene ledenvergadering.
Laat uw stem horen en geef blijk van uw interesse

in de vereniging door uw aanwezigheid.

Ervaring met een Nationale Jeugd Trio League

zo kan het dus ook!

Een paar jaar geleden ben ik gestopt met het leiden van wedstrijden van de Nationale 
Dames/Heren (Trio) League. De belangrijkste redenen: veel ongezellige teams die veelal 
ook niet eens op de uitslag wachtten, de ontbrekende waardering (je offert toch zo 5 uur 
van je zondag op) en tijdgebrek.

Door omstandigheden was ik gevraagd om toch nog een keer wedstrijdleider te zijn voor 
de vereniging en wel op zaterdag 3 maart voor de Nationale Jeugd Trio League (NJTL). 
Iets wat ik slechts een keer eerder in het begin van mijn wedstrijdleider carrière had 
gedaan.

Even na 10 uur ‘s ochtends liep ik ‘t Karrewiel binnen. Lonneke was er al en zodra ze me  
zag, regelde ze een koffie voor me. Tot mijn grote verrassing speelde niet een, maar twee 
van de drie jeugdteams thuis! Ook in deze league spelen er maar 6 teams. De overige 
teams kwamen uit Schiedam, Krimpen a/d IJssel, Hellevoetsluis en Middelharnis.

Nu kan ik wel proberen iedere score hier neer te zetten, maar dan wordt dit stukje een 
opsomming van scores en getallen en dat was niet mijn bedoeling. Okee, de twee Delf-
tse teams hebben het geweldig gedaan door 10 en 12 punten (het maximale) binnen te 
halen. Trish Dobbe bowlde zelfs nog een 214 (uit mijn hoofd was dat de hoogste game 
van die speeldag)!

Maar wat mij vooral opviel is dat van ieder team nagenoeg de hele tijd een begeleider in 
de spelersruimte zat om de in mijn ogen soms erg jonge spelertjes bij te staan! Er werd 
om iedere pin gestreden, maar zonder dat er een onvertogen woord viel. Okee, af en toe 
een scheve blik als de bal niet deed waarop gehoopt was, maar daar bleef het ook bij. 
Ook de reservespelers bleven rustig en renden niet door de bowling heen.
De ouders, supporters en andere volwassenen die mee waren gekomen, lieten de kin-
deren bowlen zonder zich met het spel te bemoeien! De campagne ‘Geef kinderen hun 
spel terug’ was hier niet nodig! Leuk om te zien dat het zo dus ook kan.

Al met al vond ik het een erg gezellige ochtend/middag. De volgende keer dat de NJTL 
weer in Delft wordt gespeeld, ga ik proberen om even een half uurtje langs te komen.

Maurice Uijlenbroek.
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Van de NBF: Kaartverkoop unieke bowlingfinales

De wedstrijden voor the European Women Championships 2012 worden komende 
zomer grotendeels gespeeld in Dolfijn Bowling te Tilburg. Voor de finales van de teams 
en de masters is echter gekozen voor een andere locatie. Het Efteling Theater is op 
zaterdag 16 juni het strijdtoneel voor de twee beste teams en de vier beste masters. 
Het theater dat bekend is van verschillende musicals wordt voor één dag omgetoverd 
tot een ware bowlingarena. En jij kunt erbij zijn!

Start kaartverkoop maandag 2 april
Aanstaande maandagochtend om 09.00 uur gaat de kaartverkoop van start voor die 
unieke finaledag.

Programma zaterdag 16 juni
Om 09.00 uur gaan de deuren van het theater open en zijn de eerste bezoekers 
welkom om het strijdtoneel te betreden. Vanaf 10.00 uur staat de teamfinale op het 
programma. De teams worden gepresenteerd en beginnen met de warming up. Vervol-
gens beginnen de teams aan hun wedstrijd van één game.  Het ochtendprogramma 
wordt afgesloten met de medailleceremonie. Dan breekt een uur pauze aan, waarin 
gebruik gemaakt kan worden van een echte Efteling lunch. Het theater wordt dan leeg 
en gereed gemaakt voor de masterfinale.

Om 13.00 uur staat de eerste halve finale voor de masters op het programma. Zij 
spelen een best-of-3 serie. Vervolgens is het afhankelijk van het spelverloop hoe laat 
de daarop volgende wedstrijden van start kunnen gaan. Na een oliepauze staat de 
tweede halve finale op het programma. Aan de finale (ook best-of-3) gaat ook nog een 
oliepauze vooraf. Het slotstuk van de dag is de finale tussen de twee beste dames van 
het toernooi. Na afloop van deze finale is direct de medailleceremonie waarmee een 
eind komt aan deze unieke finaledag.

Kaarten
De kaartverkoop voor deze finaledag 
verloopt online via de website van het 
EWC 2012: www.ewc2012.eu. Het is 
op meerdere manieren mogelijk om 
bij de finale aanwezig te zijn. Bekijk 
on-line de mogelijkheden. De prijzen 
varieren van € 12,50 tot € 49,--

Zorg dat je er snel bij bent op 2 april 
(vanaf 09.00 uur) om niets te hoeven 
missen van deze unieke finaledag. 
Samen maken we er dan één groot 
feest van!
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Burgemeestersrand 57, 
2625 NV DELFT,
Tel: 015 - 251 28 60, 
Fax: 015 - 251 28 69,
E-mail: Info@ZeemanBedrijfsadviseurs.nl

Wij zijn een kleine (9 medewerkers) maar flexibele en slagvaardige organisatie.
Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Opzetten van de administratieve organisatie  
- Opstellen van uw jaarrekening
- Tussentijdse rapportages  
- Analyse van uw rendement                                                                                                     
- Het begeleiden danwel verzorgen
  van uw financiële administratie                                            
- Het verzorgen van uw loonadministratie                                

- Het verzorgen van al uw fiscale aangiften
  zoals:
    - Omzetbelasting
    - Loonbelasting
    - Vennootschapsbelasting
    - Inkomstenbelasting    
    - Dividendbelasting            
- Management advisering en ondersteuning
- Aanvragen en begeleiden van
  bedrijfsfinancieringen
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 Junior     

Naam: Tim Appelman.
Geboren: 2 september 2003.
Woonplaats: De Lier.
Woont samen met: Papa en Mama en 
mijn broer Dion.
School: De Achtsprong.
Beste vak: Rekenen.
Bowlt al sinds: Februari 2011.
Bowlende familieleden: Geen.
Hoogste game ooit: 124 met het trainen.
Andere sport: Schaken.
Activiteiten binnen de vereniging: Die 
heb ik niet.
Hobby’s naast het bowlen: Midgetgolf en 
Nintendo DS.
Amusement thuis: Bouwen met Lego, en 
computer spelletjes.
Tv programma’s: Het klokhuis, het Jeug-
djournaal en Lingo.
Favoriet drankje: Fristi.
Favoriet eten: Pizza, pannenkoeken en 
patat. 
Wat is je ideale vakantie: Spanje kam-

peren in de stacaravan en Engeland dat 
is een leuk land.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht 
voor wakker maken: Als er brand is en 
voor vakantie.
Noem een eigenschap van jezelf: Ik ben 
lief en soms een beetje ondeugend.
Grote hekel aan: Pesten in het algemeen.
Heb je een favoriet boek of schrijver: Dat 
is Koen Kampioen, die heb ik gelezen 
voor een boekverslag.
Voor wie of wat heb je grote bewonder-
ing: Voor mijn Papa, hij tilt mij altijd naar 
boven.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: 
Naar Lego land gaan in Denemarken.
Beste film: Knabbel en Babbel.
Beste boek: Red de witte walvis van 
Geronimo Stilton.
Favoriete muziek: De Sabeldans van Kha-
chaturian als we die luisteren dan rennen 
we rond de tafel en bij een bepaald mo-
ment springen we op de bank.
Hoe zie je de toekomst: Ik zou graag 
de elektrische auto willen zien in 
de toekomst dat is goed voor het                    
milieu.
Wil je nog wat vragen aan iemand: Ja, ik 
zou aan iemand van Lego willen vragen 
hoe Lego wordt gemaakt.
Aan wie geef je de pen door: Mathijs de 
Leeuw .
Waarom: Omdat ik hem aardig vind.
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