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mam, ik wil op voetbal!
wie wil dat niet?
bas gaat ook op een club.
hij heeft er heel veel zin in.
hij leert daar hoe je een 
doeltrap maakt.
hoe je een kopbal geeft.
hij speelt een wedstrijd.
en hij gaat ook op kamp.
soms gebeurt er iets wat 
hij daar niet leert.
een bal door de ruit.
bij buurman bos.
oei!
toch blijft voetbal leuk.
altijd weer.

bas is dolblij.
hij gaat met zijn club naar 
de ArenA.
jens leidt hen rond.
wat is er veel te zien.
je mag niet op het veld.
maar bas voelt wel aan 
het gras.
hij doet ook een kwis.
totdat hij verdwaalt.
waar moet hij heen?
en wie staat daar voor de 
lift?
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1.  bas wil op voetbal 

‘mam, ik wil op voetbal!’
bas rent de tuin in.
hij schopt een bal voor zich uit.
‘kijk eens hoe goed ik het kan!’ roept hij.
bas zigzagt de tuin door.
langs het droogrek.
langs het hok van jip.
vlak langs een plant…
de bal is van echt leer.
hij is van derk.
derk woont naast bas.
soms mag bas met zijn bal.
opeens pakt bas de bal op.
hij loopt naar mama.
mama zit in de zon.
ze leest een boek.
naast haar stoel staat een glas.
een glas met thee.

mama kijkt op.
‘laat maar eens wat zien,’ zegt ze.
bas gooit de bal in de lucht.
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hij gooit heel hoog.
‘zo doe je een kopbal,’ roept hij.
bas kijkt omhoog.
opeens knalt de bal op zijn hoofd.
‘au!’
de bal stuit weg.
maar niet zoals bas het wil.
‘kijk uit!’ roept mama.
te laat!
de bal stuit op het glas.
het glas valt om
en de thee stroomt in het gras.
‘oohhhh…’
bas slaat een hand voor zijn mond.
dit is geen kopbal.
dit is een theebal!
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2.  het mag!

‘wat doe je nou?’ roept mama.
ze pakt het glas uit het gras.
het is nog heel.
er zit zelfs geen barst in.
maar de thee is eruit.
bas kijkt mama sip aan.
zo heeft hij het niet bedoeld.
‘ik… ik…,’ zegt hij zacht.
dan schiet mama in de lach.
‘bas, toch!
wat een gezicht.
schrik je er zo van?
kom mee.
ik schenk mijn glas weer vol.
wil jij een glas sap?’

‘waarom wil je op voetbal?’ vraagt mama.
ze zit weer in de tuin.
bas zit naast haar.
hij stuitert de bal met zijn hand op en neer.
‘derk zegt dat ik het goed kan.
en joost zit ook op voetbal,’ zegt bas.
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joost zit bij bas in de groep.
hij speelt wel eens met bas.
bas springt omhoog
en legt de bal voor zich neer.
‘kijk.
zo doe je een doeltrap,’ zegt hij.
‘dat heb ik van derk geleerd.’
bas richt op de deur van de schuur.
‘hoo! 
stop!’ roept mama.
‘straks schiet je dwars door de deur.
ik hoor het al.
je hebt er erg veel zin in.
ik vind het goed.
maar hoe gaat het dan?
bij wie geef ik je op?
en waar train je?
ik weet echt nog niets van voetbal.’ 
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3.  voor het eerst naar de club

er is een week voorbij.
in die week is veel gebeurd.
papa heeft met derk gepraat.
derk zit op voetbal.
hij weet er heel veel van.
papa heeft ook een man gebeld.
toen wist hij genoeg.
bas mag op voetbal.
hij komt in de F6.

het is woensdag.
bas gaat voor het eerst naar voetbal.
hij heeft een rugzak om.
daar zit een sportbroek in.
en een shirt.
en schoenen.
geen schoenen voor voetbal.
die heeft hij nog niet.
er zit ook een handdoek in.
en slippers.
als je klaar bent met voetbal,
ben je warm en bezweet.
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dan moet je eerst onder de douche.
bas vindt het wel een beetje eng.
maar…
één ding is heel leuk.
joost zit ook in F6.

‘mam!’ roept bas.
‘kom nou. 
ik ga, hoor!’
bas wacht op mama.
zij brengt hem weg.
maar waar blijft ze toch?
straks is hij te laat.
daar komt ze aan.
‘pak jij mijn fiets uit de schuur?’ zegt ze.
‘dan breng ik loes bij de buuf.’
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