portretten

Wie Sarah Hoffman (9)
Wat Hoogbegaafd

Sommige kinderen hebben
alles mee. Ze kunnen
geweldig zingen, sporten als
de beste of zijn superslim. Óf
ze halen het Jeugdjournaal
doordat ze iemand redden
van de verdrinkingsdood.
Zes bijzondere kinderen
vertellen over hun leven.
tekst ella mae wester fotografie rob becker
styling paula schouten visagie astrid timmer

14 kekmama

onder
kinderen

erst vroegen de andere
kinderen alles aan mij.
Dat kwam doordat ik twee
klassen in één jaar deed.
Nu werk ik samen met
oudere kinderen. Het
leuke is dat ik nu ook dingen
aan de anderen kan vragen. Dat gaat
goed, ook al ben ik kleiner. Ik zit in een
combinatieklas van groep zes, zeven en
acht. De kinderen van mijn leeftijd zitten
dus ook in mijn klas. Daar zeg ik soms
hoi tegen en dan praten we even. Ik
werk ‘compact’ op school. Dat betekent
dat ik geen herhalingen krijg en vooruit
werk, omdat ik dingen sneller snap dan
andere kinderen. Vooruit werken is leuk.
Als ik niet genoeg uitdaging krijg, word
ik chagrijnig. In de bibliotheek kijken ze
een beetje sip als ik alweer boeken kom
lenen. En op school heb ik Frans geleerd
en mocht ik laatst ook Deens leren. Maar
daar heb je niet zo veel aan, dus dat ga
ik niet doen. Soms mogen we in een
stiltelokaal werken. Daar zit mijn vriendinnetje Sara dan ook. Als ik groot
ben, wil ik violiste of schooljuf worden,
maar het liefst violiste. Het lijkt me leuk
om rond te trekken, voor andere mensen
op te treden en om beter te leren spelen.’
Meer weten over hoogbegaafdheid?
www.pharosnl.nl

‘Laatst
mocht
ik Deens
leren op
school’

Sarah Bontjas € 79,95 Rags for Girls
Top € 17,95 Lckr
Rok € 39,95 Didi for girls
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Wie Dana de Groot (10)
Wat Turnkampioen

Dana Top € 7,95 H&M
Joggingbroek € 39,95
Imps & Elfs

oen ik vorig jaar Nederlands
turnkampioen werd, kreeg ik
een heel dikke medaille. Die hangt in de
prijzenkast op mijn kamer. Ik was heel erg
trots dat ik had gewonnen. Mijn ouders
waren ook blij en mijn vriendinnetjes vonden het grappig en feliciteerden me. Wat ik
zo leuk vind aan turnen, is dat je lekker op je
kop kunt staan en wild mag doen. Je kunt spelen en nieuwe dingen uitproberen, zoals de
dubbele schroef. Ik turn al vanaf mijn zevende
en deed daarvoor aan kleutergym. Dat ik er
zo goed in ben, komt denk ik doordat bijna
mijn hele familie op turnen heeft gezeten.
Mijn ouders en mijn oma waren ook allemaal
turnkampioen. Maar ik train natuurlijk ook
best veel: ongeveer twaalf uur per week. Later
wil ik gymlerares worden. Ik droom wel van
een groot WK, maar ik weet niet of ik dan nog
zo goed ben. Ik kan nog niet al die onderdelen. Het is niet alleen een kwestie van trainen,
maar ook van doorzetten en dingen durven.
Soms lukt het niet, want sommige dingen zijn
echt eng om te doen.’

‘Je moet
rustig
blijven,
goed
kunnen
mikken en
zelfvertrouwen
hebben’

Wie Benito van Hetten (10)
Wat Knikkerkampioen

‘Bij turnen
kun je lekker
op je kop staan
en wild doen’
16 kekmama

portretten

Benito Overhemd € 9,95,
T-shirt € 9,95, jeans € 24,95
en muts € 4,95 H&M

et Nederlands Knikkerkampioenschap was in een
pretpark. Toen ik bij de laatste
vier zat, was mijn moeder met
mijn broertjes bij de achtbaan.
Ik was een beetje paniekerig,
omdat ik bang was dat ze de
finale zou missen. Mijn vader belde haar en gelukkig kwam ze nét op tijd terug. Want ik kwam
inderdaad in de finale. Ik moest tegen een meisje
spelen. Normaal zijn de banen twee meter lang,
maar deze baan was wel vijf meter en heel hobbelig. Dat maakte het moeilijker, maar toch won
ik. Ik was erg trots dat ik kampioen was geworden. Mijn vader had gezegd dat hij de hele tijd
heel gek zou gaan lopen als ik niet zou winnen.
Dat wilde ik echt niet, dus dat motiveerde mij
wel. Ik kreeg een grote beker van wel twee kilo,
een sjoelbak en allemaal cadeaus van Jetix. Zij
hadden het namelijk georganiseerd. Om goed te
kunnen knikkeren, moet je rustig blijven, goed
kunnen mikken en zelfvertrouwen hebben.
Volgend jaar hoef ik niet nóg een keer kampioen
te worden. Ik denk dat ik dan wel meedoe, maar
dan niet zo goed mijn best doe. Dan kan ik lekker
ook in de achtbaan.’
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Wie Ralf Mackenbach (14)
Wat winnaar Junior
Songfestival
et leuke van muziek is dat je je
erin kunt uiten. Ik word bijvoorbeeld heel vrolijk van het liedje
dat ik zong op het Junior Songfestival. Het is natuurlijk erg vet
dat ik daaraan mee heb gedaan.
Ik heb het liedje zelf geschreven.
De tekst en de akkoorden had ik al in mijn
hoofd en mijn buurjongen heeft het voor mij
voorgespeeld op zijn gitaar. Ik heb het zelf op
de computer gezet. Op het Junior Songfestival
danste ik ook. Ik zou niet kunnen kiezen tussen zingen of dansen; het is allebei leuk. Voor
dansen én zingen zit ik op les. Elke vrijdag na
school en op zaterdag ga ik naar de dansacademie van Lucia Marthas en om de week
volg ik zangles op de zangschool van Babette
Labeij. Al met al ben ik daar ongeveer zestien
uur per week mee bezig. Dat klinkt misschien
als veel, maar het is goed te combineren met
school. Als het niet goed zou gaan, zou ik er
trouwens meteen mee stoppen. Ik vind niet
dat je je talent altijd hoeft te gebruiken. Je
moet gewoon doen wat je het liefste wilt. En
het is natuurlijk te gek dat ik daarmee het
Junior Songfestival heb gewonnen.’
Ralf Jasje € 50 Laura Dols
Shirt € 29,95 en jeans € 89,95
Imps & Elfs

‘Ik zou niet
kunnen kiezen
tussen dansen
en zingen’
18 kekmama

‘Mijn moeder
vond het
érg leuk
dat Daniël
Boissevain
op de afterparty was’

Jasmin Jurk € 15 Hema
Legging € 25 Kidscase
Ketting € 22,95 Sarlini

Wie Jasmin
Pasteuning (12)
Wat Actrice
fgelopen zomervakantie waren
de opnames voor de film waarin
ik speel: Mijn vader is een detective
deel 2 – Het Heksenparadijs. We
moesten onze vakantie om de
opnames heen plannen, maar
dat vonden mijn ouders en
mijn broer niet erg. Ze mochten daarna wél mee naar de afterparty. Dat
vond vooral mijn moeder leuk, want Daniël
Boissevain speelt ook mee in de film. Volgend
jaar komt ‘ie in de bioscoop. Ik heb ook in het
eerste deel gespeeld. Dat kwam doordat mijn
broer Niels op Koninginnedag in het Vondelpark was. Daar deelde de regisseur briefjes uit
waarop stond dat je je kon aanmelden voor
de auditie van zijn film. Thuis legde Niels dat
briefje op de keukentafel. Het leek mij wel
leuk, en heb me aangemeld. Er waren wel
2500 kinderen die auditie deden voor de drie
kinderrollen. Daar ben ik dus samen met twee
jongens uit gekozen. Ik had al eerder in een
paar commercials gespeeld, dus ik was al een
beetje gewend aan filmen. Het acteren vind
ik leuk. Als het kan, zou ik later actrice willen
worden. Maar ik weet niet of dat lukt. Zo niet,
dan ga ik gewoon iets anders doen.’
kekmama 19
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Wie Wouter Baas (8)
Wat Held
k kijk altijd goed om me heen. En
opeens zag ik bij de rand van het
kanaal iets glimmen. Ik keek nog
eens goed en dacht: hé, hier is
een auto door het ijs gezakt! Het
was oudejaarsavond en we waren
van opa en oma op weg naar huis. Mijn vader
stopte de auto en ging kijken. Eerst dacht hij
dat er niemand meer in zat, maar toen hoorden we iemand roepen: ‘Help me, help me!’
Mijn vader probeerde de man uit de auto te
trekken, maar dat ging niet zo goed. Gelukkig kwam er een strooiwagen langsrijden met
twee mannen en die hielpen ons. Toen lukte
het wel. We hebben die meneer uit de gezonken auto een warme deken gegeven. Daarna
kwam de politie. De politiemannen gaven mij
een lieve knuffelbeer. Ik vond het heel eng
om te zien dat iemand bijna verdronk, dus ik
was blij dat mijn vader die nacht bij mij sliep.
Daarna heb ik gewoon altijd goed geslapen.
Het is nog op tv geweest en dat vond ik leuk.
We hebben het er in de klas ook nog over gehad na de kerstvakantie. Toen was ik wel een
beetje trots op mezelf.’

‘Ik was blij dat
mijn vader die
nacht bij mij
kwam slapen’
20 kekmama

Wouter Sweatshirt € 49,95
Imps & Elfs Overhemd
€ 49,95 Rags Industry

