1. ik wil mee doen

‘kijk, anniek.
zo moet het.’
bas pakt de bal
en schopt hem omhoog.
nog een keer.
en nog een keer.
‘tien, elf, twaalf,’ telt anniek.
mis!
de bal rolt weg.
‘twaalf keer.
wat goed!’ roept anniek.
‘nu ik weer.
ik kan het nog maar zes keer.’
bas speelt met anniek
op het veld bij zijn huis.
hij leert anniek hoe je een bal hoog houdt.
op de punt van je schoen.
bas zit op voetbal.
bij de F6.
hij vindt voetbal een topsport.
bas krijgt les van bert.
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bert speelt zelf in de A1.
dan hoor je bij de beste.
bas kijkt naar anniek.
ze kan het al goed.
‘acht!
ik kan het nu acht keer!’ roept ze.
zal hij het doen?
vragen of ze mee gaat naar voetbal.
woensdag is er een proefles.
‘neem een vriend mee,’ had bert gezegd.
‘of een vriendin.
voetbal is ook voor meisjes.’
‘ik wil mee doen.’
bas draait zich om.
hij kent die stem.
het is rik.
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2. bas zegt nee

‘nee.
je doet niet mee.
ik ben hier met anniek.’
anniek komt eraan.
‘wie is dat?’ vraagt ze.
‘rik,’ zegt bas kort.
anniek kijkt naar rik.
‘ik zit bij bas op voetbal,’ zegt rik.
anniek knikt.
dan kijkt ze naar bas.
‘waarom mag…?’ vraagt ze.
‘nee.
rik doet niet mee.
dat zei ik toch.’
bas pakt de bal op.
‘kom, anniek.
let niet op hem.
jij weer?’
bas schopt de bal naar anniek.
maar rik is haar te snel af.
9

Bas=Spoorloos.indd 9

24-08-17 11:24

hij pakt de bal
en tikt hem met zijn voet omhoog.
dan kopt hij de bal met zijn hoofd opzij.
‘ohhh,’ roept anniek.
‘zag je dat?
wat goed.
kun jij dat ook, bas?’
bas geeft geen antwoord.
ik wil dat rik weg gaat, denkt hij.
ik speel met anniek.
‘kom, bas,’ roept anniek.
‘doe mee.’
anniek voetbalt met rik.
maar bas draait zich om.
hij wil het niet zien.
anniek kent rik niet.
ze weet niet dat rik hem pest.
dat hij soms heel gemeen doet.
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3. anniek komt voor rik

bas fietst naar voetbal.
hij heeft straks een wedstrijd.
ze staan voor.
nog niet op plaats een.
wel bijna.
hij hoopt dat ze vandaag winnen.
bas zet zijn fiets in het rek.
dan draait hij hem op slot.
‘hoi, bas.’
bas kijkt op.
het is anniek.
‘wat doe jij hier?’
‘ik kom voor rik.’
‘voor rik?’
anniek knikt.
‘rik heeft me gevraagd.
of ik naar de wedstrijd kom.’
‘oo.’
ze is nog nooit voor mij geweest, denkt bas.
ze weet best dat ik op voetbal zit.
en ze kent rik pas een dag.
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zou ze ook met hem naar de proefles gaan?
‘rik is leuk,’ zegt anniek.
‘hij maakt grapjes.’
‘hé, anniek.
top dat je er bent.’
de rem van de fiets van rik piept.
het wiel slipt.
rik maakt een vuist van zijn hand.
anniek doet het ook.
‘boks.’
bas bijt op zijn lip.
wat slooft rik zich uit, denkt hij.
net als toen ik pupil van de week was.
papa vindt rik ook leuk.
maar ik niet.
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