
Recensent: Yvonne Vinke 
  
René Versteegen: “Missy Impossible – Blindengeleidenhond – Over pokkies en 
handtasjes”. Uitgeverij Boekscout, februari 2018.  ISBN 978-94-0224-256-0 
(Blindheid/ Doofheid/ Syndroom van Usher/ Humor/ PO).  Zie 
ook www.boekscout.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 280 pagina’s geschreven vanuit het perspectief van de blindengeleidehond 
van René Versteegen.  In dit boek zijn de leukste verhalen van de afgelopen twee jaar 
gebundeld. De verhalen worden ondersteund met diverse foto’s en hondenpootjes.  
  
“Welkom in de wereld van een blindengeleidehond. Een wereld die veel verder gaat 
dan de baas veilig op zijn bestemming af te leveren zonder dat je eindigt op de eerste 
hulp. Als een heuse ‘real-life’ soap heeft ze twee jaar lang al haar avonturen – beleeft 
samen met haar baas en broertje Bram, in chronologische volgorde opgeschreven. 
Zonder een blad voor de bek te nemen. Soms serieus, af en toe ontroerend, maar 
veelal erg leuk. In haar eigen hondentaal geschreven op een manier dat je het voor je 
ziet, dat je het gaat geloven. Welkom in de wereld over ‘Pokkies en handtasjes…’”- 
Samenvatting www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
René Versteegen werkt sinds 1994 bij Primera DeBandijk. Ondanks dat zijn zicht nog 
maar 5% is probeert hij dit zo lang mogelijk vol te houden.  
  
“Missy Impossible is een pseudoniem van René Versteegen, 50 jaar. René heeft het 
syndroom van Usher wat inhoudt dat hij slechthorend is en in de nabije toekomst 
blind wordt. In oktober 2014 kreeg hij een blindengeleidehond toegewezen. Om de 
mensen in zijn omgeving het leven met een hulphond mee te laten beleven besloot hij 
een Facebookpagina te starten om geïnteresseerden op de hoogte te houden. De 
verhalen op zijn pagina gingen al snel een eigen leven leiden en werden steeds 
uitgebreider en door het publiek enthousiast ontvangen. Zo is het idee ontstaan om 
de leukste verhalen te bundelen.” – www.boekscout.nl  
 
Wat viel op: 
Een grote verzameling aan verhalen die op dusdanige manier geschreven zijn dat het 
net lijkt alsof Missy Impossible het zelf schrijft.   
 
Citaten: 
Blz. 12/13: “Ik ben m’n werkvlak aan het uitbreiden. Een upgrade naar hulphond 2.0 
zeg maar. Nu het geleidewerk best wel goed gaat, heb ik nog wel wat tijd over om als 
‘aanwijshond’ te fungeren. Sinds de verbouwing van de winkel is de balie dusdanig 
groot geworden dat de baas niets terug kan vinden. Het concept is simpel: de baas is 
wat kwijt, hij zegt tegen mij wat hij kwijt is en ik wijs het wel aan. Een soort 
drugshond met stembandproblemen, maar dan zonder drugs en in een winkel. Op 
bijgaande foto wijs ik bijvoorbeeld de lade aan waar de koekkies liggen. Niet dat we 
die kwijt waren, maar je moet ergens beginnen toch?” 
 
Blz. 82/83: ““Ik ben er klaar voor. We kunnen gaan.” 
“Wat heb jij nou in vredesnaam allemaal aangetrokken?” 
“De eerste nachtvorst is geweest, baas. Het is hartstikke koud buiten!” 
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“Koud? Eén graadje vorst. Gemeten op Brammetje-hoogte. Wat wil je in godsnaam 
aantrekken als het echt winter wordt?” 
“Nou, nu je er toch over begint: ik heb een hele leuke honden bodywarmer gezien. 
Rood met zwart en voor maar negen tientjes.” 
“Al was hij twee tientjes, Mis. Ik ga niet met een ingepakte hond over straat. En dat 
geldt voor bodywarmers, regenjasjes, schoentjes of weet ik veel wat er tegenwoordig 
voor jullie te koop is. Of het moet om medische redenen zijn.” 
“Ook niet alleen een dassie…?” 
“Ook geen das, muts of bootschoentjes. Jullie honden hebben dat toch ook helemaal 
niet nodig. Heb je het vorig jaar koud gehad?” 
“Nee, niet echt. Maar het staat zo leuk, baas.” 
“Nou, dat vind ik niet. Dus trek die zooi maar weer uit – dan gaan we naar het werk.” 
“Dan ben ik nu definitief twee kilometer lang best wel boos… zeg maar…” 
“Twee kilometer? Dan is het als we op het werk zijn weer over. Lekker rustig 
onderweg. Kom, we gaan…”” 
 
Blz. 169: “Bram wilde ook wel geleidewerk doen, dus hebben we effe een stukkie 
geoefend… 
 
“Hoe moeilijk kan het zijn, Mis,” riep ‘ie nog. Dus de baas had de riem van hem aan 
een ring van mijn beugel vastgemaakt met het idee dat ‘ie netjes naast me bleef lopen. 
Op de foto lijkt het heel wat, maar in de praktijk valt het nogal tegen. Meneer heeft 
nog niet helemaal in de gaten dat hij mij moet volgen en vooral ook door moet blijven 
lopen en niet andersom. Bij het minste of geringste staat ‘ie weer op de rem – of stopt 
– om uitgebreid een plasje te doen. Dan besluit ‘ie opeens of aan de binnen- en dan 
weer aan de buitenkant te lopen. Met het gevolg dat hij m’n hele beugel scheef trekt 
en ik de baas niet meer goed begeleid. Ik heb hem als huiswerk maar eerst eens even 
de commando’s gegeven, zodat hij die uit zijn kop kan leren. Als hij die kent en niet 
de hele weg iets voor zichzelf loopt te doen, dan komen we al een heel stuk verder. 
Wordt vervolgd!” 
 
Recensies/Extra: 
Enkele recensies www.boekscout.nl:  
5/5. Geweldig om alle dagen een klein stukje in te lezen als er geen tijd is om dikke 
moeilijke boeken te lezen. Lekker luchtig, geweldig geschreven! 
5/5. Na al jaren deze heerlijke verhalen gevolgd te hebben nu dus eindelijk in 
boekvorm, heel erg blij mee. Heerlijk om te lezen en het is echt zo geloofwaardig dat 
het echt lijkt dat Missy I zelf het verhaal schrijft. Bijzonder dat een schrijver het op 
die manier weet neer te zetten en dan te bedenken wat voor handicap hij heeft, en 
dan dit zo pakkend weet neer te zetten. Je zit helemaal in het verhaal als je begint met 
lezen, en dus niet meer weg kunt leggen. 
5/5. Heerlijk boek… voor lk moment van de dag… even lekker relaxen en lachen!!! 
5/5. Erg leuk om te lezen. Je wordt er heeeeeel vrolijk van de leuke verhalen.  
 
Een kort krantenbericht over dit boek is te vinden op: https://www.tubantia.nl/hof-
van-twente/reneneacute-uit-goor-schrijft-boek-over-avonturen-van-
blindengeleidehond~ac0baeca/ . Hierin wordt geschreven over een brief die René 
aan premier Mark Rutte had verzonden. Meer informatie daarover is te vinden op: 
https://www.ad.nl/binnenland/zelfs-noodkreet-aan-rutte-levert-blinde-
ondernemer-niets-op~af54435d/ . 
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Zowel René Versteegen als Missy Impossible zijn te vinden op Facebook: 
https://www.facebook.com/people/René-Versteegen/100008273045468 en 
www.facebook.com/missyimpossiblebram/  
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