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Darsie van Dijk

Naam: Darsie van Dijk
Leeftijd: 9
Lievelingseten: Marshmallows
Lievelingsdier:  Witgezichtsaki, gordelmol, watusirund,  

tweevingerige luiaard, vliegend hert,  
Dombo-octopus, Chinese gekuifde 
naakthond, honingdas, glaskikker en  
Zanzibarfranjeaap

Muziek: Pianoconcert nr. 5 van Beethoven
Hobby: Lezen, lezen, lezen
Houdt van: Lezen, lezen, lezen
Houdt niet van: Domme mensen
Sport:  Voetballen, discuswerpen, honkbal, hamer-

slingeren, hoogspringen, horde lopen, snel-
wandelen, speerwerpen, hockey, basketbal, 
waterpolo, rugby, badminton, beachvolley bal, 
tafeltennis, boogschieten, parachutesprin-
gen, aikido, paardrijden, judo, boksen, karate, 
kendo, cricket, modderworstelen, schermen, 
nordic walking, bergwandelen, zwemmen, 
windsurfen, zeilen, skiën, langlaufen, snow-
boarden, skateboarden, schansspringen, 
ijshockey, turnen, trampoline springen,  
synchroonzwemmen, diepzeeduiken
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Dit is Darsie van Dijk. Darsie kan alles. 
Hij kan voetballen en vioolspelen, 

pannenkoeken bakken, heel hard 
achteruit rennen en op zijn han-
den lopen. Hij spreekt zeven talen 
(waaronder Russisch en Japans) 
en hij kent alle hoofdsteden van 
alle landen op de wereld. En er is 

geen dier waar hij de Latijnse naam 
niet van kent. Hij laat ook graag zien 

wat hij allemaal kan. Zo kan hij een iglo 
bouwen die er net zo uitziet als het Paleis 

op de Dam. Hij kan skiën op één been en hij kan 125 kilo spaghet-
ti met gehaktsaus klaarmaken zonder dat de slierten aan elkaar 
plakken.
 In zijn kamer staat een kast met daarin veertien zilveren be-
kers. Aan de muur hangen alle oorkondes die hij heeft gewonnen 
en alle medailles omdat hij ooit ergens de beste in was. Er is ei-
genlijk niets wat hij niet kan. Hoewel? Hij kan geen vrienden ma-
ken. Andere kinderen zijn jaloers op hem of vinden hem gewoon 
stom. Zelfs zijn ouders ergeren zich groen en geel aan hem.
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Glaskikker (Hyalinobatrachium fleischmanni)
Glaskikkers zijn doorzichtig. Je kunt aan de onderkant dwars door hun 
huid heen kijken. Daarom worden ze ook wel spookkikkers genoemd. Ze 
zijn piepklein (twee tot drie centimeter) en leven vooral in het zuiden 
van Mexico en Brazilië. Wel goed zoeken, want je kijkt er zo doorheen.

De Vijfde van Beethoven
Beethoven was een wonderkind. Dat dacht zijn vader tenminste. Vaak 
kwam zijn vader laat dronken thuis. Dan haalde hij de kleine Beethoven 
uit bed en zei dat hij piano moest spelen voor hem en zijn vrienden. De 
kleine Beethoven wilde liever slapen. Maar toch had zijn vader gelijk: 
hij was zo muzikaal dat hij kon spelen met zijn ogen dicht (en later ook 
met zijn oren dicht). De Vijfde van Beethoven is het laatste pianoconcert 
dat hij schreef. Het is ook het langste concert én het moeilijkst om te 
spelen. Toen het in 1808 voor het eerst werd uitgevoerd, kon Beethoven 
het zelf niet meer horen. Hij was doof geworden.




