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Voorwoord
Wat geweldig dat je deze jubileumeditie hebt aangeschaft! Ik voel mij 
vereerd. En wat tof dat je samen met mij weer teruggaat naar het begin, 
waar het allemaal begonnen was bij mij. Augustus 2012 (dus nu 10 jaar 
geleden!!) begon ik met haken en al snel werd ik benaderd door Marike 
den Brok (mijn uitgeefster) of ik niet een boek wilde maken. In 2014 kwam 
mijn eerste boek Prettig Gestoorde Amigurumis uit. Dit was voor mij de start 
van een groots avontuur: het tot leven brengen van knuffels. Knuffels zien 
als levende wezens en dat ook proberen bij anderen over te brengen. Ik 
kon natuurlijk gewoon knuffels ontwerpen zonder enige diepgang, maar 
hoe leuk is het om meer persoonlijkheid mee te geven aan een knuf-
fel. Vier van mijn boeken draaiden allemaal om mijn gehaakte alter-ego 
Dendennis. Hij is een beetje het buitenbeentje van de klas en kan heerlijk 
verdwalen in zijn fantasie. In die fantasieën beleefde hij allemaal leuke 
avonturen. Zo vierde hij zijn verjaardag, vond hij zijn kwijtgeraakte knuffel 
terug en ging hij op zoek naar geluk. In deze jubileumeditie ga ik weer een 
klein beetje terug naar het begin. Dendennis, of eigenlijk vriendinnetje 
Delilah, gaat op verschillende avonturen. Tijdens deze avonturen komt ze 
een hoop nieuwe karakters tegen. Haak gezellig mee en verdwaal in de 
heerlijke fantasie van Dendennis!

Geniet van het boek! 
 
Groetjes, 
Dendennis

Colofon

WWW.DENDENNIS.NL

INSTAGRAM.COM/DENDENNIS
FACEBOOK.COM/DENDENNISAMIGURUMI
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Het was een koude kerstnacht toen Delilah gestommel hoorde in 
de woonkamer. De houten vloeren van het oude huis kraakten en 
piepten, maar Delilah wist zeker dat haar ouders nog sliepen door 
het zachte gesnurk uit de andere kamer. Zouden het de kerstman en 
kerstengel zijn die de cadeaus kwamen brengen? 

Ze glipte haar bed uit, zette zachtjes haar voeten op haar slaap-
kamervloer en probeerde zo stilletjes mogelijk de trap af te komen. 
De geluiden uit de woonkamer werden steeds luider en luider, en het 
klonk alsof er een zware doos over de vloer verschoven werd. 

De deur van de woonkamer stond op een smalle kier en Delilah 
gluurde door het kiertje om te kijken wat zich in de woonkamer af-
speelde. Een strook maanlicht verlichtte een klein deel van de kamer, 
maar wat Delilah zag, of wat ze dacht te zien, oversteeg haar wildste 
fantasieën! 

Midden in de kamer stond een grote cadeauverpakking, met strik 
en al. Maar wat het bijzonderst was, was het feit dat er uit dit cadeau-
tje twee benen of poten bungelden. 

Delilah sloop dichterbij. Door haar nieuwsgierigheid had ze over 
een cadeaupapiertje heen gekeken. knisper! Chips! Ze had zichzelf 
verraden. 

Het mysterieuze pakketje schrok, draaide zich om zodat het op 
poten kwam te staan, en sprong met een flink kabaal door het raam 
heen. peng! kling! Overal lagen scherven en glassplinters. 

Delilah had geen idee wat haar zojuist overkomen was. Wat was 
dit voor iets mysterieus? Ineens zag ze iets hangen aan een van de 
scherven van het raam: het lint van het cadeau was daar achtergeble-
ven. 

Delilah pakte zonder na te denken het lint vast, en er dwarrelde 
wat stof op, schitterend als diamanten. poef! Delilah verdween net zo 
snel als het mysterieuze cadeautje verschenen was. 

Het is 
kerstavond





Delilah schrok wakker van een luide grom. Ze lag in de schaduw 
tegen een boom aan. In de verte zag ze een groot kasteel met torens 
die ze herkende uit boeken over de middeleeuwen. 

Wie gromde daar zo? Ze had nog nooit zoiets gehoord! Was dit  
het mysterieuze beest? Delilah stond op en liep in de richting van  
het geluid.

Ineens hoorde ze een hoge gil: ‘Iiiie!’ Het kwam van boven en toen 
Delilah omhoogkeek zag ze prinses Wimwimpie in de boom zitten. 

‘Wat doe je daar? Gaat alles goed?‘ vroeg Delilah. 'Kijk uit!' riep de 
prinses. Ineens voelde ze een warme adem in haar nek, gevolgd door 
een harde snuif. Delilah draaide zich om en stond oog in oog met een 
énorme draak. Ze moest maken dat ze wegkwam! 

Zo snel als ze kon rende ze naar het kasteel, maar het grote beest 
was ontzettend snel. Bij de ophaalbrug stond kleine Dendennis als 
nar. Hij zag dat Delilah kwam aanrennen, met de draak in haar kiel-
zog. Gauw begon kleine Dendennis de ophaalbrug omhoog te take-
len. 

De draak had haar bijna ingehaald, maar het lukte Delilah om op 
de brug te springen en naar beneden te glijden. Met een hard kabaal 
knalde de ophaalbrug dicht. Ze was veilig, maar veel tijd om bij te 
komen had ze niet. Ze zag namelijk het mysterieuze wezen door een 
van de kasteeldeuren glippen. Dit was voor het eerst dat ze een dui-
delijke glimp opving, nu het beest de cadeauverpakking was verloren 
in de ruimte.

Het beest had een gewei en een knalrode neus. Delilah rende er 
achteraan, het kasteel binnen. Nu had ze haar cadeautje écht bijna te 
pakken! 

De kasteelgangen waren erg donker, maar ze bleef in de buurt van 
de schim. Die vluchtte een kamer in, met Delilah er vlak achteraan. 
In de ruimte stond een tovenaar en een wijze uil met een magisch 
toverketeltje. Hij roerde erin, en net toen Delilah het gewei bíjna kon 
vastgrijpen, sprong het in de ketel en verdween het. Delilah twijfelde 
geen seconde, sprong erachteraan en verdween… 

Sprookjesland









En hoppa! Het boek is klaar. Iedere keer voelt dit weer als een enorm zware bevalling. Maar oh, 
wat ben ik blij met alle hulp! Echt, dit boek was er niet geweest zonder de geweldige hulp van 
Lisette Smoor en Christel Smeele. Lisette heeft mij enorm geholpen met het haken van de ontzet-
tend leuke speelkussens. Dat zijn echt heel grote projecten geworden en Lisette heeft ze allemaal 
gehaakt. Ik ging de patronen schrijven en zij ging haken, en met veel heen en weer gechat zijn ze 
afgerond! Echt super dank je wel, die speelkussens zijn volgens mij wel het hoogtepunt van dit 
boek en een toffe samenwerking! Christel Smeele heeft mij geholpen met het opnieuw haken van 
de patronen die al uit oude boeken kwamen, zoals de Wijze Uil, Kletsmajoor, Toverketeltje en nog 
zo veel meer. Daarnaast heeft ze ook ontzettend veel patronen getest. Wat een topvrouw ben je! 
Enorm bedankt dat je ook nog eens hielp met mijn agenda. Haha... je zou een heel goede  
personal assistant zijn.

Ik wil mijn uitgeefster, Marike den Brok en Josephine van Bennekom van Luitingh-Sijthoff enorm 
bedanken voor de fijne samenwerking. Ik weet dat ik vaak op een andere manier werk dan andere 
auteurs, vooral omdat ik veel zelf doe, zoals ook de vormgeving, waardoor plannen altijd een uitdaging 
is. Maar echt, wat is dit weer een leuk boek geworden! Helemaal top! En Josephine, niet te vergeten, 
enorm bedankt voor het schrijven van het leuke verhaal dat alle thema's met elkaar verbindt!

Oh, en dan niet te vergeten, Roland J. Reinders die zoals altijd weer erg mooie sfeerfoto's weet te 
maken. Wat hebben we al aan veel projecten samengewerkt. Ik ben erg blij met onze samenwerking.

Ik wil ook weer even extra aandacht geven aan de fantastische garenmerken; zonder jullie kan ik 
niet al die leuke, schattige en maffe knuffels ontwerpen. Durable Yarns: al sinds het begin geloven 
jullie in mij en hebben we samen mooie projecten opgezet. Super bedankt voor alles, zonder 
jullie was ik nooit zo ver gekomen. langyarns: het is mij eindelijk gelukt om jullie mooie garens te 
gebruiken in mijn haakboek. We hebben al een prachtige samenwerking met mijn breiboeken en 
nu ook met haken. Op naar een mooie toekomst!

En dan nog even mijn geweldige testteam! Eline Mommers- Elshof, Lisanne van Middendorp en  
Sytske Jongsma. Superfijn dat jullie helpen met patronen doorlezen en de kleine foutjes eruit halen!

Kimberley Zwaans, dank je wel voor de hulp met het ontwerpen van Jimi Luiaard en het soms 
sparren voor de complexere uitdagingen!

En mijn drie grootste liefdes, Lieve, Milea en Lucas: ik hou van jullie! Dank jullie wel dat jullie mijn 
chaotische hoofd aankunnen en dat jullie mij iedere keer weer de ruimte en tijd geven om een 
nieuw boek te maken, ook al gaat dat soms ten koste van onze tijd samen.

Dikke kus,
Dennis

ENORME DANK!!


