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IZA

DUNJA

FF VOORSTELLEN

Hai, ik ben Iza. 

Ik ben gek op actie, en op dieren en ik hou niet 

van ruzie. Wanneer iemand in de problemen zit, 

kan ik er niet van slapen. Stel dat ik echt iets wil … 

Dan ga ik net zolang door, totdat het me lukt. 

‘Dat is niet altijd handig,’ zegt mama. 

Maar ik kan het niet laten .

Hoi! Net als Iza ben ik dol op dieren. 

En ik hou van lachen en van lezen. Raf noemt me soms 

een huilebalk. Maar, hallo hee, we hebben allemaal 

toch wel wat? Zodra ik iets zie of hoor, krijg ik er veel 

gedachten bij. En daar praat ik dan graag over. Ik vind 

het vervelend dat ik snel bang ben. Volgens mij komt 

dat door mijn grote fantasie. Daardoor kan ik 

wel goed verhalen verzinnen.



RAF

Ik was net aan het voetballen. 

Wat moet ik over mezelf zeggen? Eh … ik hou 

meer van tekenen dan van woorden. Dyslexie 

is niet fijn. Maar ik heb andere dingen waar 

ik goed in ben, hoor. Iedereen zegt dat ik een 

flapuit ben. Dat vind ik zelf wel meevallen. 

Later word ik voetballer. Of de allerbeste 

uitvinder, net als Viggo, mijn buurman. 

Hij heeft Ritsel gebouwd, een toffe 

mini-robot.
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VERRASSING

‘Ik hou het bijna niet meer!’ roep ik.

‘Je bent er bijna, nog heel even,’ moedigt Dunja me aan. Als 

een stuiterbal springt ze op en neer.

Ik klem mijn armen strak om de paal. Een wedstrijdje 

paalhangen met Raf is een serieuze zaak. Hij is net geweest. 

En het leek alsof hij aan de paal vastgeplakt zat. Elke 

vrijdagmiddag uit school daagt hij ons uit met wedstrijdjes. 

Vorige week won hij. Dit keer moet en zal ik van hem 

winnen.

‘Hoelang is heel even?’ Mijn handen glijden bijna weg.

‘Geef het maar op,’ zegt Raf naast Dunja.

‘Nee hoor! Nog zeventien seconden.’ Dunja steekt haar duim 

op. Raf trekt gekke gezichten om me af te leiden.

Ik bijt op mijn wangen. Als ik lach, ben ik er geweest. Ik ben 

expres zo hoog mogelijk geklommen. Zo rek ik straks tijd als 

ik naar beneden glijd. Elke seconde telt. Pas als mijn voeten 

de grond raken, zal Dunja de tijd stopzetten.

‘Acht.’

Ik kan dit. Volhouden, Iza.



Reis mee door 
Droomland
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‘Joehoe! Verrassing!’ roept een vertrouwde stem achter me. 

Huh, wat doet mama hier? Niet net nu!

Dunja kijkt op van haar telefoon en zwaait naar mijn moeder. 

‘Komt u ook paalhangen?’ vraagt ze.

Mama schudt haar hoofd en stapt van haar fiets af. ‘Ik kom 

iets laten zien,’ zegt ze. Ze pakt iets uit haar tas en zwaait 

ermee. Een grote envelop.

‘Deze vond ik op mijn bureau. En eh … Iza … Ik denk dat hij 

heel snel open moet.’ Mama lacht, maar klinkt ook alsof ze 

zich schuldig voelt.

‘Voor mij?’

‘Van het pretpark waar Viggo werkt,’ zegt ze opgetogen.

‘Aha,’ zegt Raf. ‘Dat gaat natuurlijk over de wedstrijd waar 

we aan meededen.’ Snel pakt hij de envelop aan.

‘We?’ roep ik terwijl ik me stevig vasthoud aan de paal. ‘Ik! Ik 

deed mee. Niet jij. Ho, wacht. Die is van mij.’ 

Lachend rent Raf bij ons vandaan. ‘Ik help je een handje!’

‘Geef terug,’ zeg ik. ‘Zit ik al over zijn record heen?’ vraag ik 

aan Dunja. Ze loopt net naar hem toe.



11

Verschrikt kijkt ze op haar telefoon. ‘Oeps. Hè, wat stom, ik 

heb per ongeluk op reset gedrukt.’

‘Dunja!’ Ik zucht en laat mijn armen vieren. 

‘Sorry! Ik werd afgeleid door …’ Ze knikt in de richting van 

mijn moeder. ‘Je moet opnieuw gaan hangen.’

‘Pff, bedankt hoor.’ Mopperend glijd ik omlaag. 

Rats! Raf heeft de envelop al opengescheurd.

‘Mag ik hem alsjeblieft voorlezen?’ vraagt hij. En dan begint 

hij al. ‘Beste Iza,’ zegt hij plechtig. Ingespannen tuurt hij naar 

de tekst. ‘We willen je filese … feliesie …’

Ik spring op hem af. ‘Natuurlijk niet! Dan ben je morgen nog 

niet klaar met spellen.’ Ik trek de brief uit zijn hand. Mijn 

blik flitst over de woorden. ‘Wat? Zaterdag? Zo. Dat is dus 

morgen al,’ mompel ik, terwijl ik lees. 

‘Wat morgen?’ Raf buigt zich over mijn schouder. 

Ik stap opzij en lees verder. ‘Super!’ zeg ik. ‘Oe, leuk.’

‘Wat staat er?’ vraagt Dunja nieuwsgierig.

Ik kijk op en grijns. Die gezichten van haar en Raf!

‘Zeg nou.’ Rafs hand tast naar de brief. 

‘Niet zo ongeduldig,’ plaag ik. En ik draai me weg van hem. 

‘Ik heb de wedstrijd gewonnen! En nu mag ik het nieuwe 

pretpark uittesten.’

‘Jij alleen?’ vraagt Dunja.

‘Ja,’ zeg ik. ‘Ik mag in alle attracties waar ik maar zin in heb. 

En alle snoep is ook gratis.’

‘Wauw!’ Dunja’s ogen glinsteren.

‘Leuk voor je,’ zegt Raf teleurgesteld. ‘Zie je jezelf gaan?’

‘Ja echt. Het hele pretpark voor mij alleen.’



12

‘Hé!’ roept een schelle meisjesstem. Vanaf de straat rijdt een 

groepje kinderen langs. De voorste met het blonde haar is 

bazige Kelsie. Speciaal voor vandaag draagt ze haar diadeem 

van glitter-muizenoren. Als een verwend prinsesje glijdt ze 

voor ons langs, op haar nieuwe step. Die is elektrisch. Kelsie 

gaat helemaal vanzelf vooruit. Ze is altijd haantje de voorste. 

Heeft overal als eerste een antwoord op. Overal een mening 

over. Wil de beste, leukste, mooiste zijn. 

Best vermoeiend. 

De sliert meisjes fietst hard achter Kelsie aan. Ze kijkt 

tevreden. Vandaag vierde ze haar verjaardag in de 

klas, met suikerspinnen. Het anti-snoepbeleid vond 

ze onzin. Nu gaat ze feestvieren. Morgen weer, en 

zondag ook. Wat zal Kelsie jaloers zijn als ze hoort 

dat ik het pretpark mag uitproberen. Haar oom 

werkt er. Ik hoorde haar over hem opscheppen. 

‘Hé, monsters! Joehoeee,’ roept Kelsie. Ze priemt 

met haar ogen en krult haar bovenlip op. 

Twee grote tanden steken trots vooruit. 

 

‘Zie je die tanden… Ze lijkt wel een 

konijn,’ zegt Raf.

‘Je houdt toch van dieren?’ vraagt Dunja 

gevat.

Ik grijns om allebei en ga verder waar ik 

gebleven was. ‘In het pretpark ga ik in mijn 

eentje grote suikerspinnen eten. Lolly’s, dikke 

frieten. Lekker hard zingen en rennen. Salto’s 
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maken op de paden.’ Ik hou nog net mijn lach in. 

Raf knijpt zijn ogen tot spleetjes. ‘Je kunt niet eens salto’s 

maken.’

‘Wel.’

‘Niet …’

Dunja kijkt sip. ‘Helemaal in je uppie,’ zegt ze. 

‘Top,’ zeg ik. ‘Geen rijen.’

‘Dikke lol,’ bromt Raf. ‘Niet dus.’ Hij pakt zijn bal en peutert 

aan een draadje. Zijn mond is een streep.

Mama kijkt op van haar telefoon. ‘Is dat alles wat er in de 

brief staat?’ vraagt ze lachend.

‘O, nee.’ Ik gniffel. ‘Er staat nog iets.’ Ik kijk weer op het 

papier en lees voor:

Je mag twee vrienden meenemen. 
We wensen jullie een magische avond 
om nooit te vergeten.

‘Haha! Die gezichten van jullie!’

Rafs mondhoeken krullen omhoog. ‘Dus … wij ook?!’

‘Wie anders,’ lacht Dunja. Ze geeft hem een high-five.

‘Dat wordt zeker een magische avond,’ zegt mama. ‘En, 

weet je. Na afloop worden jullie geïnterviewd door een 

journalist,’ legt ze uit. ‘Ze komt om negen uur het pretpark in 
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om vragen aan jullie te stellen. Vanmorgen belde ze me om 

toestemming te vragen. Toen ben ik dus als een malle door 

de stapel post heen gegaan om die brief te vinden.’

Ik staar blij naar de brief. Viggo is zo enthousiast over het 

pretpark sinds hij daar aan een geheim project werkt. En wat 

we steeds ook vragen, hij houdt zijn mond er stijf over dicht. 

Hij zegt dan alleen: het wordt het beste pretpark ooit!

Ik begrijp heus wel dat hij er vaag over doet. Wat hij 

maakt, moet natuurlijk een verrassing blijven. Maar ik wil 

morgenavond toch even zien waar hij aan werkt. Doordat 

hij zo geheimzinnig deed, werd ik extra nieuwsgierig naar 

het pretpark. Toen ik de wedstrijd in de krant zag, besloot ik 

meteen mee te doen. 

Wat was het goed om de foto in te sturen waarop ik boven 

op een bizar grote achtbaan dans. 

Verrukt kijk ik naar Dunja en Raf. Zij hielpen me om het 

beeld op de computer te bewerken. En nu mogen we dus 

samen de attracties uitproberen vlak voor de opening.

‘We gaan dikke reclame voor het pretpark maken, mam,’ zeg 

ik. Als we daar tenminste lol hebben. Maar natuurlijk vinden 

we het daar te gek. Wat kan er nou misgaan?

‘Ik ga weer naar mijn werk.’ Mama stapt op haar fiets. ‘Elvis 

moet nog uitgelaten worden. Vraag je aan Viggo of je Bessie 

ook meteen moet uitlaten? Ik krijg hem niet te pakken 

namelijk.’ 

‘O, nee?’

‘Nee, zijn voicemail springt steeds aan.’

‘Steeds? Hoe vaak heb je hem gebeld?’ Mama denkt dat ik 
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niet weet hoe leuk ze Viggo vindt, maar ik heb het allang 

door. 

‘Nou, zeker tien keer.’

Ik onderdruk een grijns. Er gaat geen dag voorbij of ze noemt 

zijn naam. Viggo dit, Viggo dat. En dan twinkelen haar ogen. 

Stilletjes moet ik erom lachen. Na papa’s dood werkte mama 

heel hard en lachte ze weinig. Ze werkt nog steeds hard, 

maar gelukkig lacht ze nu veel meer.

‘Wel vreemd dat hij niet opneemt.’ Ik stop de brief in mijn 

achterzak. ‘Maar ik denk dat het komt omdat hij het zo druk 

heeft met zijn geheime project.’ 

‘Je hebt vast gelijk. Hij leek een beetje gestrest de laatste 

dagen.’ Mama pakt iets uit haar jaszak. ‘Hier heb je zijn 

huissleutel. Voor de zekerheid.’

Ik pak hem aan. ‘Wat moet ik daarmee?’

‘Als Viggo niet thuis is, kun je Bessie uitlaten. Geef haar ook 

iets te eten.’

Raf en Dunja lopen met me mee naar Viggo’s huis. Ze 

fantaseren over de attracties in het pretpark.

‘Wat zou Viggo bedacht hebben? Een vliegend tapijt?’

‘Nu we daarheen gaan, moet hij eigenlijk een tipje van de 

sluier oplichten,’ zegt Dunja.

Raf lacht hard. ‘Nou, voor een pretpark heb ik geen tips en 

sluiers nodig. Ik weet precies wat ik leuk vind.’

‘Een tipje van de sluier oplichten betekent dat hij een klein 

beetje over zijn geheime project vertelt,’ legt Dunja uit.

Raf trekt zijn wenkbrauwen op. Dan zegt hij: ‘Ja, joh, weet ik.’
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Iza is verhuisd van een dorp naar de grote stad. Dat is 
behoorlijk wennen: ze heeft nog geen vrienden en haar 

hond Elvis is bang in het drukke verkeer. Tijdens een 
wandelingetje met Elvis komt ze klasgenoten Raf en 

Dunja tegen. Ze halen haar over tot een potje voetbal. 
Midden in hun spel scheurt er een zwarte bestelbus 

weg, en dan ... is Elvis verdwenen. Wat een ramp! Iza 
moet Elvis terugvinden voordat het te laat is. Samen met Raf en Dunja gaat ze op onderzoek uit.

CIS MEIJER

NUR 283

9 789048 737413

ISBN 978 90 487 3741 3

DIT IS HET EERSTE BOEK OVER TEAM 3.  MEER BOEKEN OP KOMST. LEES ZE ALLEMAAL!

www.zwijsen.nl

37413_sl_Team3_os.indd   Alle pagina's

19-3-2020   10:56:32




