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De KIDDO-Leespluim van de maand augustus 2017 gaat naar het boek… 
 

Ha….een wipwap! 
 

Juryrapport: 

 
De olifant kijkt wat beteuterd voor zich uit. Hij staat op de wipwap, maar de wipwap wipt niet.  Maar wacht 
daar komt de pinguïn die op de wipwap klimt. Nee hoor, te licht.  Ook met de 
aap erbij gebeurt er niets. Daar komt de struisvogel; nee hoor, lukt nog niet. 
Zelfs met de giraf en het nijlpaard erbij wipt de wipwap nog steeds niet. Let 
op, daar komt het kind. Het toetert alle dieren naar een kant en brengt de 
wipwap met de dino eindelijk in beweging! Wip wap, wip wap, wip wap…  
 
Een simpel stapelverhaal dat een beetje lijkt op het vorige boek van Susanne 
Strasser, Mmmm… een taart. En er is weer een hoop plezier mee te beleven 
met een groepje peuters. De dieren huppen, klimmen, springen, trippelen en 
ploffen de wipwap op met bijpassende, spannende geluiden als ritsj ratsj 
roetsj, zwoep, tippetappetop, badaboem en een toetergeluid. Grote pret 
natuurlijk met het nadoen van al die geluiden. En dan de lichaamstaal en 
gezichtsuitdrukkingen van de dieren. Wat een variatie.  Een mooie onderbreking is de krokodil die 
langskomt maar geen tijd heeft. De opluchting is groot bij de dieren op de wipwap. Het vlindertje lijkt met 
hem mee te gaan, maar besluit tot het eind van het verhaal in het boek te blijven. 
 
De stevige uitvoering zorgt ervoor dat het verhaal, de taal, de geluiden en de emoties keer op keer een 
belevenis zijn. Ook met de ‘technische’ insteek kan gespeeld worden: wat is lichter of zwaarder? 
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Prijs: € 11,50 

 
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 (vakblad KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & Edutainment), Lia Reedijk 
(Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek (voorheen Skon kinderopvang) en Judith Hessels (OBA). 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. 


