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Test: Welke schrijver past bij jou? 
Hebben je vrienden en vriendinnen het steeds over hun favoriete schrijver, maar heb jij 
geen idee welke schrijver jij leuk vindt? Doe deze test en kom te weten van wie je zeker 
eens een boek zou moeten lezen. Veel plezier!

1. Wat wil je later worden?
A. Ik wil journalist worden en trek daarvoor de wereld rond.
B. Ik ga bij de Cliniclowns om andere mensen blij te maken.
C. Ik word een uitvinder.
D. Ik wil schrijver worden.
E. Ik ga bij een spookhuis werken.

2. Wat is jouw favoriete spel?
A. Wie is de Mol?
B. Slagroom snoet
C. Triviant
D. Dixit
E. Cluedo

3. Wat is jouw favoriete les op school?
A. Geschiedenis
B. Ik heb geen lievelingsles. Ik doe liever gekke dingen met mijn vrienden.
C. Biologie
D. Muziek
E. Tekenen, dan kan ik een eng bos maken.

4. Waar heb je een hekel aan?
A. Aan saaie dingen
B. Aan serieuze mensen
C. Aan iets dat niet bestaat
D. Aan liegen
E. Aan angsthazen

5. Wat is jouw favoriete personage uit een film of boek?
A. Kuifje
B. De GVR
C. Professor Barabas van Suske en Wiske
D. De karakters van de film Binnenstebuiten
E. Een weerwolf
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6. Welke sport kies jij?
A. Freestyle rennen
B. Schermen
C. Schaken
D. Balletdansen
E. Nachtelijke dropping

7. Welk dier past het beste bij jouw karakter?
A. Een zwarte panter
B. Een pandabeer
C. Een uil
D. Een eenhoorn
E. Een dodelijke spin

8. Welke kleur vind je mooi?
A. Oranje
B. Geel
C. Grijs
D. Rood
E. Zwart

9. Je mag een themafeest geven voor je verjaardag. Wat wordt het?
A. Een spionnen-feest
B. Een Dummie de mummie-feest
C. Een uitvindersfeest
D. Een karaoke-feest
E. Een griezelfeest

10. Welk schilderij vind jij het mooist?

A.

D.

B.

E.

C.
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Meeste A?
Jij bent behoorlijk stoer en houdt daarom vast van avontuurlijke boeken met eigenwijze hoofdpersonen. 
De schrijver die bij dit soort boeken past is Marco Kunst. Probeer zijn serie boeken over de Freerunners 
eens, bijvoorbeeld Naar Afrika! Marco schreef ook De maffe schoolreis van Max en veel meer andere 
boeken. Meer schrijvers in de stijl van Marco: Frank van Pamelen, Anneke Scholtens en Dirk Nielandt.

Meeste B?
Grappige verhalen met bijzondere personages, daar kom jij je bed voor uit. Jij vond het heerlijk als je 
ouders voorlazen uit Mathilda of De Grote Vriendelijke Reus. Dit soort boeken hebben je voorkeur. Jozua 
Douglas is daarom de schrijver die precies bij jou past. Hij is bekend van De verschrikkelijke badmeester, 
Costa Banana en De vreselijke tweeling. Ook schreef hij avonturen over Wout en Rik: De Reuzentrol. 
Nog genoeg boeken te ontdekken dus van deze afgrijselijk leuke schrijver. 
Nog meer tips voor jou: Mirjam Oldenhave, Tosca Menten en Manon Sikkel.

Meeste C?
Jij leest het liefst boeken waar je iets van leert, bijvoorbeeld boeken over de geschiedenis of de wereld. 
Omdat een encyclopedie wat saai is, raden wij jou de boeken van Jan Paul Schutten aan. Hij schrijft 
op een heel grappige manier over de wetenschap, bijvoorbeeld in Het raadsel van alles wat leeft of 
Kijk je ogen uit!
Nog meer schrijvers die bij je passen: Janny van der Molen, Bibi Dumon Tak en Peter Vervloed.

Meeste D?
Als het aan jou ligt, lees je alleen boeken waardoor je gaat nadenken. Of waarvan je moet huilen, want 
je bent best gevoelig. Ook gedichten lees en schrijf je graag. Een schrijver die goed bij je past, is Bette 
Westera. Zij schrijft heel mooie boeken en gedichten over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld 
Oma’s rommelkamer, Ik leer je liedjes van verlangen en aan je apenstaartje hangen en Doodgewoon. 
Andere schrijvers die jij leuk zal vinden: Anna Woltz, Hans & Monique Hagen en Edward van de Vendel.

Meeste E?
Jij houdt van griezelen! Een hoofdpersoon die wordt achtervolgd in het donker, gevaarlijke wezens in de 
nacht en andere spannende gebeurtenissen maken je blij. Als je ook nog kunt lachen met de boeken is 
het helemaal top! Paul van Loon is in dit geval dé schrijver die bij jou past. Heb je zijn Dolfje Weerwolfje 
boeken al gelezen? Of De Griezelbus? Met zijn serie grumor-boeken kun je wel even vooruit. 
Nog meer ‘enge’ schrijvers: Roald Dahl, Jeremy Strong en Sonja Kaiblinger.
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