
een nieuw
van bas!

voetbalavontuur

bas krijgt een mail van bert.
hij mag pupil van de week zijn.
als het eerste thuis speelt.
dat is stoer.
maar waarom doet rik zo flauw?
zou hij jaloers zijn?

bas traint mee met het eerste.
hij loopt naast de scheids het veld op.
hij neemt de aftrap.
rik is ook bij de wedstrijd.
hij staat steeds bij papa.
papa vindt rik leuk.
vindt bas dat ook?
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1.  bas houdt de bal hoog

‘een… twee…’
de bal ploft op de grond.
‘grrr,’ gromt bas.
waarom lukt het niet?
hij pakt de bal weer op
en houdt hem voor zich.
dan laat hij de bal los. 
zijn voet schiet vooruit
en schopt de bal omhoog.
nog een keer.
en nog een keer.
en nog een keer!
plof!
de bal rolt weg.
op het gras in de tuin.
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bas zit op voetbal.
in de F6.
hij vindt voetbal een top sport.
bas krijgt les van bert.
bert kan het heel goed.
hij speelt zelf ook.
in het eerste.
dan hoor je bij de beste.
bas loopt naar de bal.
hij pakt hem op.
bert deed voor
hoe je een bal hoog houdt.
ppfff.
het lukt niet.
de bal rolt steeds weg.
vier keer.
zo vaak kan hij het nu.
zijn vriend joost haalt de acht.

‘bas, ik heb mail.’
mama loopt de tuin in.
‘mail van je club.’
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2.  mail van bert

‘twee… drie…’
telt bas.
de bal blijft hoog.
‘bas, hoor je me?’
‘vier…’
‘je hebt mail van bert.’
‘vijf…’
‘bas, je wordt pupil van de week.’
wat??
de voet van bas schiet uit.
de bal vliegt hoog door de lucht.
plof!
in de tuin…
van de buren. 

‘wauw!
echt?
word ik pupil van de week?’
bas trekt aan de arm van mama.
hij danst om haar heen.
mama lacht.
‘pas op,’ zegt ze.
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‘straks lig ik op de grond.
je doet zo dol.’
‘ik word pupil van de week!
ik word pupil van de week,’ juicht bas.
‘wacht,’ zegt mama.
‘het duurt nog een week of twee.
dan ben je aan de beurt.
het eerste speelt dan thuis.
kom eens mee.
ik kreeg een lijst van bert.
hij wil graag antwoord van jou.
wat je het leukst vindt aan voetbal.
en wat je niet leuk vindt.
maar ook wat je het liefst eet.
en nog veel meer.’
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3.  derk plaagt

‘hé, bas!
is die bal van jou?’
het is derk.
hij steekt een bal omhoog.
derk woont naast bas.                   

bas voetbalt graag met derk.
derk kan het heel goed.
hij doet hem vaak trucjes voor.

‘derk,’ roept bas.
‘hoor eens.
ik word pupil van de week.
bij de club.’
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‘top,’ zegt derk.
hij steekt zijn duim op.
‘ik denk dat ik er dan ook ben.
kan ik je zien.’
derk grijnst.
‘wil je de bal weer?
of bewaar ik hem?
een week of twee of zo…’
bas loopt naar de heg.
‘nee.
ik wil hem nu.’
derk gooit de bal naar bas.
bas vangt de bal.
‘kijk eens, derk.
hoe goed ik hem hoog houd.’
bas laat de bal los.
zijn voet schiet omhoog.
…
mis!
‘poe, poe,’ zegt derk
en hij knikt met zijn hoofd.
‘je kunt zo naar het eerste.’
‘mmm,’ bromt bas.
‘flauw, hoor.
of jij het zo goed kunt.’       
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