Volwassenen hebben soms de neiging jongeren te onderschatten of
niet serieus te nemen. Dat gebeurt mij ook nog steeds, maar daardoor
moet je je niet laten tegenhouden. Doe je ding en laat zien wat je kan.
Gewoon gaan! Waarom wachten tot je later groot bent?!

Waarom wachten tot je later groot bent?!

STERREKONING.NL
@sterrekoning
@sterrekoning
@sterrekoning
@sterrekoning

Sterre binnenw MBr.indd 4-5

STERRE KONING & MARIE LOTTE HAGEN

02-10-19 09:49

Lieve Sterre,

‘… maar ik ben het sterkste meisje
van de wereld, vergeet dat niet.’
PIPPI LANGKOUS

Van harte gefeliciteerd met je prachtige boek. Ik weet zeker dat je hier veel
jonge mensen mee zult inspireren om hun dromen waar te maken. Grote
dromen, maar ook kleine dromen, zoals zo vaak mogelijk samen met je
vrienden een lekker patatje eten. Want hé, that’s what life is all about.
Geniet van een heel boek over Sterre! En maak na de laatste pagina van dit
boek een lijstje met jouw eigen dromen. En neem van ons aan dat ook jij
net zo sterk bent als Pippi Langkous.
Veel liefs,

Het eerste boek dat ik zelf las, was Pippi Langkous. Pippi Langkous woonde samen met haar paard en haar aapje in Villa Kakelbont; een soort freak

Niki Smit

shake-huis: knalgele muren, suikerspinroze ramen en een mintgroen dak.
Pippi was het sterkste meisje van de wereld, ze kon een paard optillen. Ze
was nooit bang, altijd zichzelf en ze durfde alles. Maar het belangrijkste in
haar leven waren haar beste vrienden.
Sterre is voor mij de Pippi van deze tijd. Ik ken Sterre, waarschijnlijk
net zoals jullie, van Instagram. We zagen elkaar voor het eerst echt op de
première van 100% Coco New York, waar Sterre reporter was. Ik vroeg haar
of ze (net zoals ik) zenuwachtig was en haar antwoord was: ‘Nee, joh.’
Sterre durft te dromen, haar gitaar te pakken – dat podium op, open die
keel, stralen voor de camera – of het vliegtuig te nemen op weg naar een
nieuw avontuur. Sterre durft veel nieuwe dingen uit te proberen, onderuit
te gaan en vervolgens ook weer op te staan. Sterre durft denk ik vooral
zichzelf te zijn. In haar eigen dromen te geloven.
Maar ik geniet het meest van Sterre als ik haar tussen jullie, haar fans,
zie staan. Altijd lief, altijd vol energie, altijd alle aandacht voor iedereen.
Dat is een echte star, de echte Sterre.
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BACKSTAGE
met Sterre
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HOE HET BEGON

Later als ik groot ben...
Toen Sterre drie jaar was, wist ze al precies wat ze later wilde worden.
Sterre: ‘Nee, ik wilde niet zingen, vloggen of dansen. Ik wilde… glazen
wassen! Vroeger kwam er altijd een glazenwasser bij ons langs om de
grote ramen van ons huis schoon te maken en ik vond het zo leuk dat
hij dan vrolijk zwaaiend naar binnen keek. Dat wilde ik ook wel! Buiten
werken, lekker bij mensen naar binnen gluren en dan ook nog geld verdienen.’

Sterre Koning geboortedatum
Sterre Koning woonplaats 		
Sterre Koning lengte		
Sterre Koning zussen broers		
Sterre Koning vriend		
Sterre Koning telefoonnummer
Sterre Koning bikini
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23 januari 2003
Zutphen
1.59 m
1 zus, 2 broers
blader naar pagina 131
haha
zoek nog maar even door
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In de jaren daarna veranderde Sterres droom om glazenwasser te worden in
de droom om te schrijven. Sterre: ‘Ik hield al van lezen voordat ik het kon. Dan
verzon ik de verhalen gewoon zelf. Voorlezen, voorgelezen worden, alternatieve verhaallijnen verzinnen, ik vond het allemaal geweldig.’ Zelf een boek
schrijven stond dus hoog op haar wishlist. En dat doel heeft ze nu bereikt. (Met
hulp van Marie Lotte dan hè, hallo!)

SchrijfTIPS
Wil jij toevallig ook schrijver worden, net als Sterre? Hier zijn drie tips van
Marie Lotte om je schrijverscarrière een kickstart te geven.

1 Begin!
Heel veel mensen wíllen wel een verhaal schrijven, maar zitten in plaats
daarvan vooral naar een leeg papier te staren. Want hoe start je een verhaal
eigenlijk? De truc is simpel: begin gewoon. Schrijf een woord. Nu! Schrijf
nog een woord. Hup. En nog een. Tadaaa, je bent al lekker op weg.

2 Show, don’t tell
Het is heel verleidelijk om van alles aan je lezer uit te willen leggen, want
als auteur van je verhaal weet jij natuurlijk precies hoe het zit. Beter is toch
om je lezer te laten zien wat er gebeurt. Zeg dus niet: ‘Sterre is hartstikke
super kwaad’, maar laat de lezer Sterres boosheid zien door te beschrijven
hoe ze met haar vuisten wild door de lucht zwaait en hoe haar hoofd rood
aanloopt van woede.

3 Wat als...
Zit je vast en weet je echt niet hoe je verder moet? Gooi dan eens een
WAT ALS het verhaal in. Ligt je hoofdpersoon Sterre in bed en wil ze er niet
uit? WAT ALS de koning plotseling bij haar op de stoep staat? Of WAT ALS
haar wiskundedocent opeens haar kamer binnenstormt en de tafel van 24
begint op te dreunen?
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Made for the camera
Sterres showbizzleven begon al heel vroeg. Als klein kleutertje werd ze
– eigenlijk een beetje per ongeluk – fotomodel! Een vriendin van haar moeder
had een eigen kinderkledinglijn en vroeg of ze Sterre eens ‘mocht lenen’ als
model voor een fotoshoot. Sterre: ‘Ik kan me die shoots, die om de zes maanden
werden georganiseerd, nog heel goed herinneren. Dan mocht ik een hele dag
leuke kleren aan en daarin poseren. Ik voelde me helemaal thuis voor de camera. De kleding was vrolijk en romantisch en paste heel goed bij mij.’ Alleen...
na een paar jaar groeide Sterre er letterlijk uit. Ze werd te groot voor de kleine
maatjes. Normaal stop je dan als model bij een kledinglijn, maar Sterre had het
geluk dat de kledingmaten speciaal voor haar werden aangepast. In totaal heeft
ze dat modellenwerk zeven jaar lang gedaan. De shoots waren altijd op coole
locaties, zoals in het Afrika Museum, aan het strand of in het Spoorwegmuseum, waar ze midden op de rails mocht staan, naast oude wagons. Sterres dagen
als fotomodel waren de beste voorbereiding ooit op haar werk in de showbizz,
omdat ze al helemaal gewend was geraakt aan de camera.
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Podiumbeest
Maar als Sterre vroeger liever wilde glazen wassen en schrijven, hoe zit het dan
met zingen? Sterre: ‘Ik vond zingen altijd al leuk, maar dan heb ik het gewoon
over lekker meeblèren met mijn favoriete nummers. Ik had nooit gedacht dat
het zo’n groot deel van mijn leven zou worden als het nu is.’ Toen Sterre zeven jaar was, deed ze mee aan de talentenjacht op de jaarlijkse kinderkleedjesmarkt in Apeldoorn. Elk jaar ging ze naar die grote kinderrommelmarkt en
ze vond het tof om naar de talentenjacht te kijken. Het was leuk om die acts en
optredens van andere kinderen te zien, maar Sterre wilde zo graag zelf op het
podium staan. Dus ze meldde zich aan, studeerde een liedje in en probeerde
het gewoon. Natuurlijk zong ze een nummer van Kinderen voor Kinderen, want
daar was ze groot fan van. Ze koos voor het liedje Podiumbeest en… tot Sterres
grote verrassing won ze zomaar de eerste prijs! Sterre: ‘Dat vind ik nog steeds
erg grappig, want ik wist helemaal niet dat ik echt kon zingen.’ Opeens stond
ze met een foto in de krant en kreeg ze een grote wisselbeker mee naar huis. Die
beker heeft ze trouwens nog steeds thuis staan, want er kwam het jaar daarna
geen kleedjesmarkt meer.

Maar als ik op de planken sta,
ben ik niet te stuiten.
Laat ik ze een poepie ruiken,
dan ga ik uit mijn dak.
Als ik op de planken sta,
dan is het een groot feest.
Als ik op de planken sta,
ben ik een podiumbeest.

Uit: Podiumbeest, Kinderen voor Kinderen
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Sterres befaamde bananenpannenkoekjes

THUIS

(die je als ontbijt, maar ook gewoon als lunch,
avondeten en als midnight snack kunt eten)

Nodig voor 2 personen:
1 banaan
2 eieren
een snuf zout

#wokeuplikethis

een snuf kaneel
olijfolie

Sterre gaat nogal eens te laat naar bed, maar gelukkig vindt ze het niet erg
om vroeg op te staan. Haar morning routine is meestal wel haast, haast,

Breek de eieren in een beslagkom en snijd de banaan in stukjes en gooi die erbij.

haaaaaaaaast! Sterre: ‘Ik sta op, ren naar de wc want ik moet altijd METEEN

Snufje zout. Snufje kaneel. En mixen maar! Ja echt, het is zó makkelijk.

plassen als ik wakker word en dan ga ik douchen, als ik dat de avond tevoren
nog niet heb gedaan, tenminste. Ik poets ook alvast mijn tanden, want ik slaap

Is het beslag mooi glad? Verwarm dan een beetje olie in de koekenpan en giet

op zolder en heb geen zin om na het ontbijt weer helemaal die dertig treden

er daarna voorzichtig een dunne laag beslag in. Hou het beslag goed in de gaten,

naar boven te lopen.’ Voor het bepalen van haar outfit heeft Sterre een heel

want het kan snel aanbranden.

handig stappenplan:
Grijp een spatel en keer de pannenkoek om zodra de ene kant goudbruin is. En
STAP 1: Ga boven aan de trap staan.
STAP 2: Brul naar beneden: ‘MAAAM,

dan is het wachten tot ook de andere kant die perfecte goudbruine kleur heeft.

WAT ZAL IK AANDOEN?!’

STAP 3: Luister naar het antwoord.

Klaar? Leg je pannenkoek op een bord en beleg ‘m met al het lekkers dat je in

STAP 4: Trek de outfit aan die je moeder naar boven roept.

huis hebt. Natuurlijk poedersuiker en stroop, maar probeer ook eens fruit, zoals
blauwe bessen en aardbeien. Eet smakelijk!

Sterre: ‘Ik kan heus wel zelf bedenken wat ik aandoe, maar ik heb daar meestal
niet zo’n zin in. M’n moeder kan het ook gewoon beter.’ Eenmaal aangekleed
moet ze opschieten, want de tijd tikt langzaam weg. Haren borstelen, dus. ‘Mensen vinden mijn krullen altijd heel mooi, maar van mezelf heb ik echt megasteil
haar, dat twee standen heeft: óf het ligt plat op mijn hoofd óf het gaat pluizen.

Ondanks dat ze vaak haast heeft, komt Sterre meestal niet te laat op school.

Voor school vind ik dat prima. Krullen maken duurt lang, daar kom ik mooi mijn

Aan te laat komen heeft ze nogal een hekel. Liever stormt ze de trap af, propt

bed niet vroeger voor uit.’ Op een gewone schooldag gebruikt Sterre eigen-

een broodje met brie of een banaan naar binnen, gooit haar boeken in haar tas,

lijk geen make-up. Ze kamt haar wenkbrauwen en camoufleert misschien een

springt op haar fiets en trapt de longen uit haar lijf om op tijd te komen.

puistje als dat nodig is. ‘Ik heb wat last van puistjes en ik vind het niet fijn als dat

Maar… als ze wél uitgebreid de tijd heeft om rustig te ontbijten, dan bakt ze

vol in het zicht is, dus daar kijk ik wel even naar. Maar verder gebruik ik niets.’

graag haar belachelijk lekkere bananenpannenkoekjes.
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Zeg, Sterre. Wat is je...
… lievelingsplek in je slaapkamer: ‘Absoluut mijn bed. Echt, als er
alleen een bed in mijn huis zou staan, was het ook prima geweest. Al
die andere meubels heb ik toch eigenlijk niet nodig? Alle belangrijke
dingen kun je prima in bed doen. Eten, slapen, gitaar spelen en huiswerk maken. Had ik eten al genoemd?’
… lievelingsplek in huis: ‘Het hoekje bij de serre. Daar staan mijn gitaar
en mijn versterker met microfoon, dus ik heb het eigenlijk geclaimd als
mijn muziekhoek.’
… lievelingsding om te doen bij stress: ‘Muziek luisteren en lezen doe
ik graag. Maar als ik echt even moet ontspannen, ga ik buiten rondlopen met mijn minibasketbal. Echt waar, even naar buiten gaan en
goed hard met die basketbal op de grond stuiteren helpt enorm. Al die
agressie eruit. PATS. Soms zoek ik ook een basketbalkorf op en gooi
ik ‘m daar een paar keer in. Na een uurtje voel ik me echt veel beter.’
… lievelingsding om te doen eeuwig en altijd: ‘Eten.’
… lievelingsboek: ‘Ik vind de serie GONE echt ge-wel-dig. Het verhaal
gaat over een wereld waarin iedereen van boven de vijftien jaar is verdwenen. Ik ben nu halverwege en het is zo spannend!’
… lievelingskleur: ‘Blauw. Sowieso.’
… lievelingskledingstuk om de wereld mee te veroveren: ‘Mijn leren
jasjes. Ik heb er echt acht of zo, want ze passen overal bij!’
… lievelingskledingstuk om in te chillen: ‘Mijn badjas met sterretjes.
It’s so fluffy!’
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