1. een bal in de klas

‘vang!’
er vliegt een bal door de klas.
bas schiet omhoog.
de bal komt zijn kant op.
hij rekt zich uit…
mis.
erdem is hem voor.

‘goed zo, erdem’, zegt juf jeltje.
‘mag ik hem nu weer?’
ze steekt haar arm uit.
maar het lijkt of erdem niets hoort.
‘vang, tjeerd!’ roept hij.
met een boog gaat de bal naar tjeerd.
‘erdem.’
de stem van de juf klinkt streng.
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bas kijkt naar erdem.
hij doet vaak wat hij zelf wil.
‘het ging vanzelf, juf’, zegt erdem.
‘tjeerd! tjeerd!
naar mij!’,
klinkt het door de klas.
dan steekt de juf haar hand op.
ze houdt een vinger voor haar mond.
bas weet wat de juf nu wil.
op je stoel
en je mond dicht.
het is weer stil in de groep van bas.
‘luister,
voor welk spel…’, begint juf jeltje.
‘voetbal!’ roept erdem.
‘top, juf.
gaan we dat doen?’ roept ook koen.
juf jeltje knikt.
‘maar…
nu niet.
over een maand.
dan is er een toernooi.’
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2. een juichcup

‘een toernooi met de klimop.
en de bron.
en de boei.
en wij van de ark.’
‘dat is toch pas als je in groep vijf zit’,
roept tjeerd.
‘niet voor ons.’
hij kijkt sip.
juf jeltje schudt haar hoofd.
‘dat was zo, tjeerd.
daar heb je gelijk in.
maar vanaf nu niet meer.
dit jaar doen groep drie
en groep vier ook mee.’
bas straalt.
hij wijst naar anniek
en dan naar zichzelf.
anniek lacht.
ze zit op voetbal.
bij bas in het team.
ze vindt het heel leuk.
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‘mag ik ook meedoen?’ vraagt liv.
de juf knikt.
‘waarom niet?’
‘ik ben een meisje…’
‘dat maakt niets uit.
meisjes doen gewoon mee.
er zijn twee teams.
groep vier heeft ook twee teams.
je speelt vier tegen vier.
er is een prijs voor groep drie
en een prijs voor groep vier.
en…
er is een juichcup.’
‘een juichcup?
wat is dat?’ vraagt ron.
‘de naam zegt het al.
voor wie het hardst juicht.
kunnen we dat?’
‘yeah!’
‘harder’, roept de juf.
‘YEAH!’
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3. kom je bij ons?

‘ik heb een plan’, zegt bas.
hij fietst naast anniek.
ze zijn op weg naar voetbal.
naar VeeVeeErWee
‘als ik bert nou vraag…’
‘waarvoor?’
‘om ons te helpen.
bij voetbal op school.
bert kan het heel goed.’
anniek fronst haar voorhoofd.
‘zou hij dat doen?’
‘bert, doe je mee?
train je ons op school?’
de groep staat om bert heen.
‘ik las het in de krant’, zegt bert.
‘nee, bert.
kom bij ons’, roept jilhan.
‘nee, bij mij!
op de klimop!’
rik trekt aan de arm van bert.
‘kijk’, zegt bert met een zucht.
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‘waar moet ik heen?
als ik naar jilhan ga,
is bas boos.
en anniek en joost ook.
als ik naar de school van rik ga,
dan is jilhan boos.
en harmjan.
dit kan ik niet doen.
hoe graag ik ook wil.
maar weet je wat?
ik kom kijken.
dan neem ik vrij van mijn werk.
laat zien wat ik je heb geleerd.
dat ik trots op je ben.’
‘juich je dan ook?’ vraagt anniek.
ze lacht erbij.
‘tuurlijk’, zegt bert met een grijns.
‘zo hard ik kan.’
‘dan krijg jij de juichcup!’
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