
 

 

                                                
 
 

Poëzievoorstelling ‘Ooit… de parels van de Gedichtenwedstrijd’ 
Zondag 21 februari 2016 

 
DE LAUREATEN 

 
 
CATEGORIE 8- & 9-jarigen 
 
Eervolle vermelding 
 
Zoë Broekhoven uit 3de lj van Groene Dal 
 

Heel lang geleden 
 
Ooit was ik zo mooi. 
ik zat in een kooi vol met hooi. 
ik at mijn prooi. 
Toen kwam ik er uit. 
ik zag een spruit zonder huid. 
Ik begon te huilen in kuilen. 
Daar waren veel muizen kaas aan het ruilen. 
De andere muizen waren aan het luieren. 
Toen zag ik bijen in rijen. 
Één bij was alleen. 
Hij was aan het lijmen. 
Ik hoop dat ik goed kan rijmen! 

 
 
Winnaar  
 
Arno Levis uit 4C van Sint-Clemensschool 
    

Ooit… 
 
Vrede voor iedereen. 
Dat is wat ik wens voor ieder mens. 
Groot en klein; dat is voor iedereen fijn. 
 
Lachende gezichten, spelende kinderen, 
Vele vrienden. 
 
Geen oorlog, geen geweld, 
Dat is wat telt. 
 
Ooit hoop ik op een leuke toekomst 
Voor jong en oud… 

 
Vertolking door Flore & Amber Wyns op muziek van Veerle Pauly 
 
 
 
 
  



 

 

CATEGORIE 10- & 11-jarigen 
 
Eervolle vermelding 1 
 
Mauro Impens en Jeff Beelen uit 5C van Sint-Clemensschool  
Met een zelfgemaakte rap 
 

Ooit… 
 
Ooit word ik een ingenieur 
Of een coole buschauffeur 
Ooit word ik superman 
Of een papa als het kan 
 
Ooit word ik een wereldster 
Dan reis ik altijd mega ver 
Ooit koop ik een mooi groot huis 
Dan voel ik me al direct thuis 
 
Word ik ooit een ingenieur 
Dan krijgt je huis veel meer kleur 
 
Kan al dit gebeuren 
En kan ik al dit zijn 
Ik vind mijn leven nu alvast erg fijn!  

 
 
 
Eervolle vermelding 2 
 
Leda Broekhoven uit 5de lj van Groene Dal 
Met een zelfgemaakt filmpje 
 

Ooit zal ik de wereld rondreizen 
 
Ooit zal ik de wereld zien, naar verschillende landen gaan en zeker met mijn banaan. 
 
Nederland : een gemakkelijke eerste stap op de trap. Wat ben jij toch groot met jou velden en vlakke 
wegen en zeker jouw geestelijke en droefvreselijke regen. Maar toch is het volk klein net zoals een rein ! 
 
De volgende stap is Frankrijk. Wat is het toch een prachtig rijk ! Daar  zal een prijsuitrijking zijn voor de 
mooiste everzwijn. Grappig hé! Ik zie het al voor mij, een roos everzwijn, een gouden everzwijn, een 
zilveren everzwijn. Wat kleur dan ook, ik denk: ze zijn te koop. Ik koop er een en ga daar mee naar... 
 
Spanje, waar er lekkere champagne is. Nu zit ik al op de derde trap. Dat gaat rap ! in Spanje is het 
lekker warm dus moet mijn volgende stap ergens koud zijn. 
 
Ierland, daar is het al wat kouder! 
 
Ooit zal ik de wereld zien, naar verschillende landen gaan en zeker met mijn banaan. 
Weet je waarom? Omdat die magisch is. als je hem een klein beetje opent  dan ga je direct naar het 
land waar je naartoe wilt. 
Zo zal ik doorgaan : naar Italië, Duitsland, Groenland, Canada, rusland, china, Vietnam, Thailand en 
indonezie 
 
Maar toch: oost west thuis best. Dus reis ik snel terug naar belgie door: Thailand, Vietnam, china, 
rusland, Canada, groenland, duitsland, italie, spanje, frankrijk, Nederland en dan ben ik terug in belgie.  
Nu moet ik snel naar de bib van Hoeilaart want daar zal ook een prijsuitrijking zijn voor het beste 
gedicht 

 
 
  



 

 

Winnaar 
 
Milla De Becker uit 5C van Sint-Clemensschool 
 

ooit! 
 
Ooit was ik klein. 
Maar ik voelde me groot. 
Ooit was jij klein  
En ik groot. 
Ooit was jij groot 
En ik klein. 
Ooit zijn we klein. 
Ooit zijn we groot. 
Ooit gaan we oud zijn. 
En dan   dood  

 
Vertolking door Jan Van Assche op muziek door hem geschreven 
 
 
 
CATEGORIE PLUS 12-jarigen 
 
Winnaar 
 
Diedelinde Buffel, 14 jaar, uit Oostkamp 
 

Ooit… 
 
Ooit is op papier  
Een slungel met twee nullen, 
Maar als je hem dan uitspreekt 
Wordt hij groot en sterk, 
Hij staat daar recht-door-zee. 
 
Draai hem dus niet om, 
Dan krijg je een soort oerkreet, 
Dat kan niet de bedoeling zijn! 
Draai hem eens naar rechts, 
Dan krijg je een hoop krullen… 
Draai hem eens naar links, 
Net dat zelfde verhaal… 
 
Maar als je hem nu eens opschrijft 
Aan het begin van een tekst… 
Heb je een hele mooie belofte  
En een piekfijne zin! 

 
Vertolking door Koen Mertens op muziek door hem geschreven 
 
 
  



 

 

CATEGORIE Volwassenen 
 
Eervolle vermelding 
 
Lien Vanhoegaerden uit Overijse, juf van 5B Sint-Clemensschool 
 

Gevallen 
 
Ik ben ooit eens 
met de deur in huis gevallen 
De boodschap viel 
toen in het water 
Nu ben ik niet op mijn mondje gevallen 
maar was er nog lang niet goed van, later 
 
Ik ben ooit eens 
uit de boot gevallen 
Toen viel niemand erover 
maar hun ogen werden groter 
Gelukkig viel ik recht  
met mijn neus in de boter 
 
Ik ben ooit eens 
door de mand gevallen 
Dat viel niet bij iedereen  
in goede aarde 
Je kon een speld horen vallen 
Terwijl ze naar me staarden 
 
Op dat moment 
dacht ik bij mezelf: 
Het moet maar eens stoppen 
met al dat vallen 
 
Maar nu 
gebeurt het wéér… 
 
Gevallen voor jou 
Deze keer 

 
Dit gedicht werd door Lukas Masschelein op muziek gezet en wordt door Nancy Matthys 
& hemzelf vertolkt  
 
 
Winnaar 
 
Kris De Lameillieure uit Wingene 
 

Afdruk. 
 
Van wat ik had, heb ik alles gegeven. 
Van wat jij gaf, heb ik alles gekregen. 
Je hebt niets gehouden, niets teruggevraagd. 
Waar je mee ging, was beladen en gelaten.  
 
Hoe zou ik niet bezwijken onder het gewicht 
van het lege huis dat vol is. Van je geur 
staan overal vingerafdrukken. Zo blijf je 
uniek aanwezig. Het is onbegonnen werk 
 
om sporen te verwijderen zonder mezelf 
op te lossen. Je bent de bekende onverdachte. 

 
Vertolking door Justine Beelen op muziek van Willy Vervloet 
 
 
 


