
 

Informatie voor de redactie:  
De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen. De 

organisatie is in handen van de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO (uitgeverij SWP). 

De Leespluimjury bestaat uit: Marijke Bos(Boekstart), Kees Broekhof (Specialist taal en minderheden, Sardes), Coby 

Faber (marketingcoördinator KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & 

Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek en Teresia Spoelman (Bibliotheek Naarden-

Bussum). Overleden erelid: Herman Kakebeeke. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.KIDDOLeespluim.nl of contact opnemen met de coördinator van de 

KIDDO-Leespluim, Coby Faber, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200. 

Persbericht, 22 maart 2016 
 
De KIDDO-Leespluim van de maand april 2016 gaat naar het boek… 
 

Bas & Daan graven een gat 
 

Juryrapport:  
Bas en Daan graven inderdaad een gat, en wat voor een gat! Uiterst 

serieus bepalen ze de plek waar ze zullen gaan graven en nog serieuzer 

besluiten ze door te graven totdat ze iets heel bijzonders hebben 

gevonden. En hond gaat mee. Het gat wordt al snel dieper en dieper. 

Misschien graven ze in een verkeerde richting? Bas en Daan besluiten 

ieder een andere kant op te gaan. Dat biedt meer kans. Maar ze vinden 

nog steeds niet iets heel bijzonders. Dan maar recht naar beneden. In 

de tussentijd ziet de lezer dat Bas en Daan om de schatten heen graven 

en zo volkomen opgaan in het graven dat ze niet letten op de 

aanwijzingen die hond ze geeft. Je zou willen roepen ‘Nee Bas en Daan nog even rechtdoor en je bent er!’ 

Je krijgt bijna jeuk van hun stugge doorzettingsvermogen, je wilt dat ze de schat vinden. 

Dan is de chocolademelk is op, het laatste speculaasje gedeeld maar Bas en Daan graven door. Na een tijdje 

moeten ze toch even uitrusten, ze kunnen niet meer en vallen in slaap. En op dat moment ziet hond zijn 

kans schoon en graaft zijn eigen schat op. Wat gebeurt er nu? Het gat breekt door en met zijn allen vallen 

ze omlaag. Ze vallen en vallen tot ze neerploffen op het zachte gras en naar binnen lopen voor speculaasjes 

en chocolademelk. Alleen hond vraagt zich af of ze wel op dezelfde plek terecht zijn gekomen. Heeft die 

bloem niet een andere kleur, stond daar geen appelboom en hoe zit dat met halsband van de poes? 

Een fascinerend verhaal waarbij de lezer bijna letterlijk de grond ingetrokken wordt. Aanvankelijk is het gat 

klein en vult de tekening alleen de onderkant van de pagina. Het gat wordt dieper, de poes en de 

appelboom verdwijnen uit beeld. We volgen Bas en Daan op hun tocht door de aarde, raken het contact 

met de buitenwereld kwijt en zijn getuige van hun verkeerde keuzes. Een mooi samenspel van tekst en 

illustraties. En hoewel het gegeven helder en (on)praktisch lijkt, biedt het einde ruimte voor tal van 

speculaties. Misschien hebben Bas en Daan toch iets heel bijzonders gevonden? 


