
De Nationale Voorleeswedstrijd 

 

De afgelopen dagen stonden, bij Bibliotheken Zuidoost Fryslân, in het teken van de 

Voorleeswedstrijd voor het basisonderwijs. Op 14 en 16 februari hebben de 

schoolkampioenen (20) van Weststellingwerf gestreden voor een plekje bij de gemeentelijke 

finale. Het decor was dit jaar het Vlechttheater in Noordwolde. Onder het toeziend oog van 

een zaal vol toeschouwers werd er enthousiast voorgelezen. Natuurlijk was er een 

deskundige jury aanwezig die gekozen heeft voor de volgende schoolkampioenen met het 

door hen gekozen boek: 

Anniek Hoekstra, Tuindorpschool - Juf Braaksel en de mysterieuze verdwijning 

Ismay van Essen, de Velden  - Snuf de hond in oorlogstijd 

Hidde Nijboer, Dorpsschool  - Schim in het bos   

 Tayisa Groen, Vensterschool  - Vleugels van vuur 

Anouk Stuiver, Fredericusschool - Spekkie en Sproet een gevaarlijk knalfeest 

Josefien Tadema, de Striepe  - Operatie zeer ernstige ramp 

Fayline Drost, de Blesse  - Superjuffie op Safari 

Zeyd El Gaouthi, de Wegwijzer - Niek de Groot lekker bezig!  

Deze 8 kandidaten strijden op 21 maart om de titel Voorleeskampioen van Weststellingwerf. 

Ook deze finale zal plaatsvinden in het Vlechttheater in Noordwolde. 

 

Op 20 en 21 februari was de beurt aan de schoolkampioenen (14) in Ooststellingwerf. Deze 

strijd werd gevoerd in de bibliotheek in Oosterwolde. Ook hier waren de avonden goed 

gevuld met publiek, mede door de aanwezigheid van dansers van Malu Dance Company die 

tijdens het juryberaad een mooi optreden hebben verzorgd. Natuurlijk was ook hier een 

deskundige jury aanwezig die gekozen heeft voor de volgende schoolkampioenen met het 

boek waaruit werd voorgelezen: 

Marleen van de Wolfshaar, De Stelling - Soul Riders 

Julissa Veenstra, De Toekan   - Helden! 

Ilse Bosma, De Mandebrink   - Gozert 

Liam Haayema, In de Kring   - Ontzettend stom 

Maud de Vries, De Trede   - Spijt 

Eva Boonstra, De Twirrewyn   - Juf Braaksel en de geniale ontsnapping 

Deze 6 kandidaten strijden op 14 maart, wederom in de bibliotheek in Oosterwolde, om het 

kampioenschap van Ooststellingwerf. 

 

Op 21 februari is Mirre Kanters van basisschool it Aventoer uit Langezwaag 

voorleeskampioen van Opsterland geworden. Zij was de beste van de tien deelnemende 

schoolkampioenen. 



De 10 kandidaten werden, aangemoedigd door hun supporters, om de beurt door 

leesconsulent Hilda Moen naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. 

Vervolgens las iedere kandidaat een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Terwijl de 

voorlezers en  het publiek kon ontspannen en genieten van een versnapering, trok de jury 

zich terug om zich te beraden. De jury, die bestond uit wethouder Libbe de Vries, leerkracht 

Willy van der Bergs en bibliotheekmedewerker Piet Obbema,  had een moeilijke taak, want 

het niveau van alle 10 voorlezers lag hoog. Er werd gelet op zaken als uitspraak, 

verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was 

belangrijk. Na een spannend kwartiertje, werd het verlossende woord door juryvoorzitter 

wethouder Libbe de Vries gesproken. Winnaar van de avond werd Mirre Kanters. Als 2e is 

Bente Bruinsma van de Oanrin uit Bakkeveen geëindigd met een fragment uit Lampje van 

Annet Schaap. De 3e prijs was voor Dinand van Dooren van Eben Haëzer uit Ureterp. Hij las 

voor uit Snuf de hond van Piet Prins.  

Mirre Kanters las een fragment voor uit het boek Raveleijn van Paul van Loon. De jury vond 

dat Mirre een goede inleiding op haar voorleesfragment had en dat dit een goed gekozen, 

spannend fragment was.  Deze spanning kon ze goed met haar stem overbrengen, waardoor 

de toehoorders als het ware in het verhaal getrokken werden. Daarnaast had ze op een 

natuurlijke manier contact met haar publiek en een duidelijke stem. 

 

De gemeentelijke kampioenen gaan op dinsdagmiddag 11 april, in theater De Skâns, de 

strijd aan met de andere regionale kampioenen van de provincie. De provinciale 

schoolkampioen vertegenwoordigt Friesland bij de landelijke ronde van de Nationale 

Voorleeswedstrijd! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


