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KIK EN JOEP STRIPSERIE IN DE PRIJZEN
Prestigieuze Stripschappenning voor complete reeks AVI-strips

De prestigieuze Stripschappenning voor Beste Jeugdalbum : die prijs wonnen tekenaars Gerben Valkema en 
Michiel van de Vijver afgelopen zaterdag voor hun serie Kijk en Lees. Een uitzonderlijke gebeurtenis, omdat de 
prijs voor het eerst werd toegekend aan een hele stripserie, in plaats van een enkel album.

Gerben Valkema en Michiel van de Vijver kregen de prijs tijdens de Nationale Stripdagen uit handen van 
stripcelebrity Han Peekel.

Het bestuur van het Stripschap vindt in hun juryrapport dat alle albums het waard zijn om blind in huis te halen. 
“Ze vertegenwoordigen het beste van hun genre dat het afgelopen jaar is gemaakt.” De commissie is 
bovendien blij dat deze prijs tegenwoordig in maart wordt uitgereikt. “Want dat betekent dat hij op tijd komt om 
scholen en ouders ertoe aan te zetten om deze boekjes na de zomer in ieder klaslokaal beschikbaar te maken.”

De stripmakers zijn trots dat de complete reeks in de prijzen is gevallen: “Doordat het niet één winnend boek is 
maar de hele serie, wordt de aandacht gevestigd op de leesontwikkeling die er in de reeks zit. Dat is altijd ons 
streven geweest, om voor elk kind in groep 3 en 4 een leuk boek te hebben dat aansluit bij hun specifieke 
leesniveau van dat moment. Een kroon op de serie!”

STRIPBOEKEN VOOR BEGINNENDE LEZERS

De bekroonde serie Kijk en Lees bestaat uit zes stripboeken voor groep 3 en 4. Unieke boeken, omdat ze 
teksten op leesniveau combineren met toegankelijke striptekeningen. Op die manier zijn de boeken uitstekend 
voor de leesontwikkeling van jonge kinderen, en bovendien heel erg leuk om te zélf lezen. Kijk en Lees bestaat 
uit zes titels: drie voor groep 3 (over de avontuurlijke kikker Kik, gemaakt door Valkema), en drie voor groep 4 
(over het eigenwijze jongetje Joep, gemaakt door Van de Vijver). De zes boeken beslaan de leesniveaus AVI-
Start tot en met AVI-E4 en zijn officieel door Cito gecertificeerd.

 

DE STRIPSCHAPPENNINGEN

De Stripschappenningen worden sinds 1981 jaarlijks toegekend voor uitzonderlijke prestaties of buitengewoon 
prijzenswaardige initiatieven op het gebied van het Nederlandse beeldverhaal. Zowel tekenaars, 
tekstschrijvers, inkleurders, vertalers, uitgevers als personen of instellingen die een uitzonderlijke prestatie op 
stripgebied hebben geleverd, kunnen de prijs in de wacht slepen.

 

OVER DE WINNAARS

Kijk en Lees is een initiatief van stripmakers Gerben Valkema (Haarlem) en Michiel van de Vijver (Nijmegen). 
Beiden werkten jarenlang aan de succesvolle strip Jan, Jans en de kinderen, voor de studio van Jan Kruis. Hun 
samenwerking zetten ze nu voort met de serie Kijk en Lees, waarmee ze kinderen op een leuke manier willen 
laten lezen.

Kik is de creatie van Valkema. Hij maakt de strip voor het bekende kindertijdschrift Maan Roos Vis. Verder 
verschijnt de dagstrip Elsje, die Valkema samen maakt met Eric Hercules, in meer dan zestien kranten in vijf 
landen. In 2011 wonnen Valkema en Hercules met Elsje de Stripschappenning voor Beste Jeugdalbum.

Joep wordt gemaakt door Van de Vijver. Joep is bekend uit het kindertijdschrift Roetsj!. Daarnaast maakt Van 
de Vijver de strip Geheim agent G. Ruwel en schrijft hij de populaire Dolfje Weerwolfje strip. Ook illustreert hij 
diverse kinderboeken, zoals de voetbalboekenserie voor kinderen van schrijver en cabaretier Joep van 
Deudekom.

 

MEER INFORMATIE

De boeken van Kijk en Lees zijn onder meer verkrijgbaar via de betere (kinder)boekhandel, stripspeciaalzaak 
en via www.kijkenlees.nl. Alle informatie over de boekenserie staat ook op www.kijkenlees.nl.
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