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Dit is een kat B



Hoera, je hebt een stukje jeugdsentiment vast, maar dan in een modern jasje, of zoiets.

Je herinnert je vast nog wel de vriendenboekjes die je vroeger uitdeelde aan je klasgenootjes  

 (en aan de juf of meester op wie je stiekem verliefd was). Je wachtte vol spanning hun 

antwoorden af en was ontzettend teleurgesteld als iemand je boekje teruggaf zonder foto, 

want dat was echt ‘not done’ in de vriendenboek-etiquette en kon blijvende trauma’s  

  veroorzaken. Ik hoop dat je die laatste ondertussen verwerkt hebt. Mocht dat niet zo zijn, 

zoek dan snel een foto van de persoon in kwestie, plak hem in je boek en teken er een snor op,  

of konijnentanden, of een wrat of een combinatie van al deze dingen. Voel je je al wat beter? 

  Ik wist wel dat het zou werken! 

Zo, nu ben je helemaal klaar om een nieuw vriendenboek te starten. De vragen werden een  

 beetje aangepast, want toegegeven, het kan je stiekem echt geen **** schelen welke kleur 

ogen die ene vriend(in) heeft en wat zijn of haar lievelingskleur is. Wat jij echt wilt weten, 

is hoe je vrienden over jou denken en wat ze onder hun bed of in hun nachtkastje verstoppen,  

 toch? 

 Zo werkt het: Geef het weg, krijg het weer terug, geef het weg, krijg het weer terug... tot je 

hem op een dag aan die ene slordige vriend(in) geeft en je dit boek nooit meer terugziet!  

 In dat geval hoop ik je te kunnen troosten met deze tekening van een kat, scheur hem uit en 

koester hem. Maar vooral: vergeet niet om hem af en toe eten te geven! Miauw!
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Dit ben ik op mijn best

DIT BOEK IS VAN _____________________________ , 

MAAR JULLIE MOGEN ME ___________________________ NOEMEN.

stalk mij op
      ........................................................................................

         ......................................................................................

 
       .......................................................................................... 

              anDere ..............................................................

Ik ben jari
g op ...../....

/.......

TEKEN EXTRA 

KAARSJES OP D
E TAART.

MIJN HOBBY'S ZIJN: 

  a BOMEN KNUFFELEN

   a KUNSTGEBITTEN VERZAMELEN   

   a KIKKERVISJES KWEKEN 

a ......................................

  a ......................................

 a ...................................... 

Maar dit doe ik  
echt niet graag: 

____________ 

Bwèk! 

ik ben verliefd op ...........................
............................................. 

mijn favoriete website is ______________________________________________

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd:

H

m

Of wie is je celebrity 
crush?n
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Ik ben jari
g op ...../....

/.......

ik ben verliefd op ...........................
............................................. 

       mijn bucketlist

                                #abucketlistl
ife

  
Maar ik zal nooit  

............................................................
...........

DIT WILDE IK ALS KIND LATER WORDEN/ dit ben ik écht geworden.

vroeger 
...........................................

nu 
..............................................

ik ben bang van 
..............................
................................... 

 brrrrrrrrr

Vo
or

dit

gerec
ht mag je mij wakker maken

Dit is mijn grootste talent:

......................................................... 

Ik wil dat gerust bewijzen!

  Maar hier ben ik écht  

niet goed in:  

  ............................................... 

.........................................................dit heb ik het laatst gegoogeld:

  mijn grootste blunder ooit:  

Ha HaHa

n
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Dit vind je onder mijn bed
/ op mijn nachtkastje: ...............................................................................

 laat opblijven
ijs

  leider
 kat

 stinksokken
koken

  knap lief
 villa
geven
boek

 kerstmis
  onbewoond eiland

 facebook
sport
 wit
zon

favoriet
 team

  modern
kunnen vliegen

vroeg opstaan
chips      
volger
hond

vuile onderbroek
eten

slim lief
boomhut
nemen

oudjaar
wereldstad
instagram
liever lui
zwart
sneeuw

underdog
solo

tikkeltje ouderwets
onzichtbaar zijn

OF FILM

.........................
 ............................ 
.............................. 
 ............................. 
.............................

zo zie ik mezelf 

over 10 jaar:

favoriete
vakantie-

bestemming:

     

   ......
...........

...........
...........

...........
.......   

dit is het leukste/grappigste/gekste/saaiste/
spannendste/avontuurlijkste dat ik al gedaan 
heb: 
 ____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  ___________________________________________ 
____________________________________________ 
 __________________________________________

ik kan echt niet 

leven zonder  

........................... 

 ............................... 

............................. 

 .........................

 

    De beste manier om het  

     weekend te begin
nen is   

   ____________________

_____________________

<-----

A
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Dit vind je onder mijn bed
/ op mijn nachtkastje: ...............................................................................

DIT WIST JE NOG NIET OVER MIJ 

_____________________________________ 

 ______________________________________________ 

  ____________________________________
                                                                      MAAR NU WETEN JULLIE HET ALLEMAAL!

De beste film die ik ooit gezien heb:  
...............................................
Mijn lievelingsboek

H i
e r

 w
or

d 
ik chagrijnig va

n :

D i t  maa k t  m e  

b l
i j :

Met dit cadeau zou 
ik heel blij zijn.
*hint hint*  

<-----

Als ik 1 miljoen had, zou ik 

...............................
...............

...............................
................ 

Mijn favoriete quote is:

De
ze 

kle
ur 

he
eft
 m
ijn
 t
an
den

bo
rst
el

S

     
   .........................................................   

ik geef het meeste
geld uit aan:
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I GOT 
YOUR BACK

Maar dit doe ik  
echt niet graag: 

Bwèk! 
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       mijn bucketlist

                                #abucketlistl
ife

  
Maar ik zal nooit  

............................................................
...........

I GOT 
YOUR BACK Teken extra kaarsjes 

  op de taart. 

Ik ben jarig op ....../...../......

MIJN HOBBY'S ZIJN: 

  a BOMEN KNUFFELEN

   a KUNSTGEBITTEN VERZAMELEN   

   a KIKKERVISJES KWEKEN 

a ......................................

  a ......................................

 a ...................................... 

Maar dit doe ik  
echt niet graag: 

Bwèk! 

ik ben verliefd op 
____________________ 

Mijn naam is  
________________________________, 

maar jij mag me __________________________ 

noemen.

t
stalk mij op
      ........................................................................................

         ......................................................................................

 
       .......................................................................................... 

 anDere .................................................................................
q

Of wie is je celebrity crush?

n
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DIT WILDE IK ALS KIND LATER WORDEN/ dit ben ik écht geworden.

vroeger 
...........................................

nu 
..............................................

mijn favoriete website is ______________________________________________

ik ben bang van 
..............................
................................... 

 brrrrrrrrr

Dit vind je onder mijn bed
/ op mijn nachtkastje:  
...............................................................................

dit heb ik het laatst gegoogeld:

  mijn grootste blunder ooit:  

Ha HaHa

DIT WIST JE NOG NIET OVER MIJ 

_____________________________________ 

 ______________________________________________ 

  ____________________________________
                                                                      MAAR NU WETEN JULLIE HET ALLEMAAL!

Met dit cadeau zou 
ik heel blij zijn
**hint hint**  

n
...............................................................
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 laat opblijven
ijs

  leider
 kat

 stinksokken
koken

  knap lief
 villa
geven
boek

 kerstmis
  onbewoond eiland

 facebook
sport
 wit
zon

favoriet
 team

  modern
kunnen vliegen

vroeg opstaan
chips      
volger
hond

vuile onderbroek
eten

slim lief
boomhut
nemen

oudjaar
wereldstad
instagram
liever lui
zwart
sneeuw

underdog
solo

tikkeltje ouderwets
onzichtbaar zijn

OF FILM

Dit liedje krijg ik niet uit mijn hoofd:

Voo
r d

it
gerecht mag je mij wakker maken

Dit vind je onder mijn bed
/ op mijn nachtkastje:  
...............................................................................

  mijn grootste blunder ooit:  

Dit is mijn grootste talent: 
____________________

  _________________ 

     _________________

 (grijp je kans om op te scheppen) 

 Maar hier ben ik echt niet goed in:

___________________ 

__________________

De beste film die ik ooit gezien heb 
...............................................
Mijn lievelingsboek

 

    De beste manier  

   om het weekend 

    in te zetten is   

   ____________________

_____________________

Als ik 1 miljoen had, zou ik 
..............................................
............................................... 

ik kan echt 

niet leven zonder  

................................. 

 ........................................ 

.......................................... 

 .........................

D
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.........................
 ............................ 
.............................. 
 ............................. 
.............................

zo zie ik jou 

over 10 jaar

      ..
..........

..........
..........

..........
..........

..   

H i
e r

 w
or

d 
ik chagrijnig va

n :

D i t  maa k t  m e  

b l
i j :

Dit is het leukste/grappigste/gekste/saaiste/
spannendste/avontuurlijkste* dat we samen 
al gedaan hebben
 ____________________________________________ 
                           *schrappen wat niet past

?deze vraag zou ik je willen 
stellen ..............................
   ................................  

Ik geef het meeste
geld uit aan:

 

Dit wil ik zeker (nog) eens 

 met jou doen:   

____________________

 

Dit moet je zeker eens 

doen:  

 _____________________

mijn grootste droom/wens
  .....................................................................................

   ik wens jou 
.....................................................................................

wat ik je nog wil zeggen : 

(of maak een tekening, want soms 
zegt een beeld meer dan duizend woorden)

Oef, ik ben blij dat die vragenronde erop zit, want ik moet 
____________________ De afwas doen?

Je bent er nog niet helemaal van af, rep je snel naar pagina 140.

 u

favoriete
vakantie-

bestemming:
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It doesn’t matter

US
like
WE

who likes us… 
,
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MIJN HOBBY'S ZIJN: 

   a KUNSTGEBITTEN  VERZAMELEN  

  a BOMEN KNUFFELEN 

   a KIKKERVISJES KWEKEN 

a ......................................

  a ......................................

 a ...................................... 

nu we al wat langer vrienden zijn, 

vind ik jou ________________ 

___________________________

                          toen ik jou voor het eerst zag, 
dacht ik _______________________ 

Zo lang ken ik je al: 
...  jaar ... maanden  
 ... weken.

wij kennen elkaar 
    van/via  
    .............................
      .............................

waag het niet dit boek terug te 

geven zonder 

FOTO 

(herinner je je nog hoe 

teleurgesteld je zelf was?) 

mijn naam is ______________, maar jij 
mag me ..................................... noemen.

ik ben jarig op ....../......../.................. 

Teken extra kaarsjes 

  op de taart. 

Schrijf je naam en een leuke boodschap  
ook meteen op de kaft van dit boek!

stalk mij op
      ........................................................................................

         ......................................................................................

 
       .......................................................................................... 

 anDere .................................................................................

Maar dit doe ik  
echt niet graag: 

Bwèk! 

ik ben verliefd op ____________________ 

Voo
rd

it
gerecht

mag je mij wakker maken

mijn favoriete website is 

_________________________________

D

u

Of wie is je celebrity 
crush?n


