
    

HELD

Fiona Rempt









Fiona Rempt
Met tekeningen van Juliette de Wit

HELD



Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op 

school lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot 

schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven 

lang leesplezier!

1e druk 2022

NUR 286

ISBN 978 90 487 4371 1

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, 2022

Tekst: Fiona Rempt

Illustraties: Juliette de Wit

Vormgeving: Natascha Frensch

Voor België:

Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen

D/2022/1919/018

Behoudens de uitzonderingen in de Auteurswet mag niets uit deze uitgave 

worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. Voor licenties voor knipselkranten en -diensten of 

voor het overnemen voor onderwijsdoeleinden kunt u contact opnemen met de 

Stichting PRO: www.stichting-pro.nl. Voor meer informatie over auteursrecht in 

het onderwijs gaat u naar www.onderwijsenauteursrecht.nl.

DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

2023
voetbal, vriendschap



Lees dit eerst  

 1. Wie gaat er mee naar Spanje?

 2. Voetbal als een zeekoe

 3. Training van Abu

 4. We gaan voor de beker!

 5. Zwemmen

 6. Spinnie doet het anders

 7. Ik sleep je er doorheen

 8. Team 1 tegen team 2

 9. Een nieuwe plek op het veld

 10. De lijst

 11. Een Spaanse film

Wie maakten dit boek?

Tips voor je boekenbeurt

8

11

18

24

31

38

44

49

53

59

64

70

74

75

Inhoud



8

Lees dit eerst

    Abu 

    (bijnaam: Orkaan)

 Sami 

 (bijnaam: Spinnie)

Jampie  

(bijnaam: Sprinkhaan)

team (spreek uit: tiem)
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De keeper staat in het doel. 

keeper (spreek uit: kie-per) 

Dit is de vlag met  

de kleuren van FC Doelen. 

Dit is Doelie. Hij brengt 

het team geluk in het spel.

Trainers geven training.

trainers (spreek uit: tree-ners)

training (spreek uit: tree-ning)
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‘Samen joelen!

Pas op voor FC Doelen.’

De jongens van JO12-1 roepen hun leus.

Ze staan midden op het veld.

In een kring, met hun armen om elkaar heen.

Zoals aan het eind van elke training.

Abu geeft zijn vriend Sami een boks.

1 
   Wie gaat
er mee naar

Spanje?
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‘Spinnie, wat was je weer goed!

Je bent echt de beste keeper van …’

‘Van alle keepers die niet blind zijn,’

maakt Jampie zijn zin af.

Sami lacht.

‘Je hebt zelf een bril nodig!’

Jampie knikt en maakt een buiging.

‘Je hebt gelijk,’ zegt hij.

‘En zonder dollen:

Spinnie, je was weer super.

Dat je dat schot van Lil had.

Mega knap!’

Abu knikt.

Hij is het met Jampie eens.

‘Sami, die bal vloog in een boog om je heen.

Ik dacht echt dat hij erin zou gaan,

maar je dook ervoor.’

Sami bloost een beetje.

‘Het was gewoon mazzel.

Ik ging de goede kant op.

Maar op de training is het makkelijk.

Ik hoop dat ik zondag ook in vorm ben.

We moeten de beker winnen!’

‘Nee,’ zegt Abu streng.
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‘We moeten niks,

maar we gáán de beker winnen!

We staan er heel goed voor.

Gelijk spel is al genoeg.’

‘Klopt!’ roept Jampie.

‘En met helden als jullie wordt het een makkie.’

Jampie maakt een koprol,

waarbij hij meteen weer op zijn voeten staat.

Hij is goed in kunstjes en hij staat nooit stil.

Zijn mond ook niet.

Hij zingt:

‘Sami is Spinnie.

De beste keeper van het land.

Zie hem voor het doel zweven.

Voor JO12 zou hij alles geven.

Eén ding is zeker.

Met Spinnie winnen we de beker!’

Nu bloost Sami pas echt.

Hij is blij dat de trainers hen roepen.

‘Luister, mannen,’ zegt Adil.

‘Ik heb leuk nieuws.

Er is in juni een groot toernooi in Spanje.

Jullie mogen daar naartoe.
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Tenminste … een paar van jullie.’

‘Ik wil mee!’ roept Jari.

‘Ik ook! Ik ook!’

‘Rustig aan, mannen,’ zegt de trainer.

‘Sami gaat mee als keeper.

Dat staat vast.’

‘Ja! Vet!’ zegt Sami.

Adil lacht naar hem.

Dan kijkt hij de rest aan.

‘Daarnaast kiezen wij zes spelers.

Er gaan ook zes spelers van JO12-2 mee.

Jullie vormen samen een team.’

‘Maar waarom?’ vraagt Mark.

‘We willen allemaal mee.’

‘Dat snap ik,’ zegt Adil.

‘Maar dat geldt ook voor het andere team.

We zullen eerlijk kijken wie een plek verdient.

Dat beloof ik.’

‘Ik weet het toch al,’ zegt Jari.

‘Abu, Sem, Jafar …’

Bo, de andere trainer, onderbreekt Jari.

‘Er staat nog niks vast.

Iedereen maakt evenveel kans.

We letten op een paar dingen.



    

Jampie leeft voor voetbal.
Maar hij heeft een probleem:
hij is minder goed dan Sami en Abu.
Hij is wél goed in lol maken!
Hij wil graag met zijn maten mee 
naar een toernooi in Spanje.
Dan moet het snel beter gaan.
Gaat hem dat lukken?

Met voetbal-tips! Probeer maar!

Makkelijk & Leuk: voor kinderen 
die lezen moeilijk vinden of saai.
De boeken zijn toegankelijk en 
dyslexie-vriendelijk. Lezen is wél leuk!
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