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Dit boek draag ik op aan mijn kleinzoon Chase, 
wiens glimlach de hele kamer doet oplichten.

- J.M.

Voor Jessie en Edgar
- M.S.
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In dierentuin Alledag bruist het van de spanning. Het honkbalseizoen is in volle 
gang en de Wilds zijn hard op weg om kampioen te worden.

‘Let op, Gabi! Hier … komt … mijn … waanzinnige worp!’, roept Mark vanaf de 
werpheuvel. Hij zwaait wild met zijn arm en de bal zigzagt door de lucht naar 
Gabriëlle Gans.



‘Drie slag en uit!’, roept de scheidsrechter.

‘Fantastisch gespeeld!’, schreeuwt Gerrit Gordeldier.

‘Alweer gewonnen!’, juicht Mark en hij danst in het rond. 
‘Dank U, God, voor deze geweldige wedstrijd!’



                                        ‘Kampioen worden zou het meest fantastische 

zijn wat er bestaat’, zucht Mark. ‘Hier heb ik mijn hele leven op gewacht.’

‘Maar je bent pas zeven’, herinnert Nico hem.

‘En toch wil ik heel graag winnen’, antwoordt Mark.

De volgende dag staat er een 
foto van Mark in de krant.



‘Play	ball!’	*
roept de scheidsrechter.

                          *)‘De wedstrijd gaat beginnen!’


