Sem kijkt op de klok.
Hoe laat is het?
Tien uur al.
Tijd om naar het veld te gaan.
Hij pakt zijn voetbal-tas.
Zit alles er in?
Nee, zijn broek nog niet.
En die kan hij niet missen.
Sem zit op voetbal.
Hij speelt bij VV Oranje-Rood.
Met Jordi, Frenkie en Koen.
Amir en Rik doen ook mee.
Ze zijn dus met zijn zessen.

Duuk is de leider van de jongens.

‘Dat is niet veel, mannen,’

Hij noemt hen altijd mannen.

zegt Duuk vaak.

‘Er zou er een bij moeten,’ zegt hij ook.
Maar Sem vindt zes goed.
‘Wij zijn sterk genoeg!’ roept hij dan.
Dat is waar.
De ploeg van Sem wint vaak.
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‘Dag mam,’ zegt Sem.
‘Ik ga, hoor!
Kom je kijken?’
Zijn moeder knikt.
‘Wat dacht je?
Ik sta langs de lijn straks.’
Sem loopt de straat uit.
Het is niet ver naar het veld.
Hij mag er zelf naartoe.
‘Hee Sem,’ hoort hij dan.
‘Wacht op mij!’
Het is Frenkie.

Geel met rode strepen.

‘Kijk eens wat ik heb?’ zegt hij.

Zulke zou hij ook wel willen.

Frenkie wijst naar zijn schoenen.

‘Zie je die noppen?’ zegt Frenkie trots.

Ze hangen om zijn nek.

‘Zo kan ik nóg harder rennen.

‘Ik heb ze nog maar net.

En nóg sneller scoren.

Mooi zijn ze, hè?’

En dat moet ook.’

Sem knikt.

‘Zeker weten,’ zegt Sem.

Die schoenen zijn echt mooi.

‘Dat moet echt.’
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Als ze bij het veld komen,

Maar hij zegt verder niks.

is het er nog best wel stil.

Want op het veld

Alleen Jara rent rond

hoort hij bij de jongens.

met een bal.

En bij zijn ploeg hoort geen meisje.

Sem kent Jara wel.

Sem gaat naar de kleed-kamer.
Frenkie loopt met hem mee.
Vlug kleden ze zich om.

Haar broer zit ook op voetbal.
Daarom is zij er vaak.
‘Hoi,’ zegt Jara.
Sem steekt zijn hand op.
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Ze gaan naar het veld.
De zes jongens en hun leider.
De scheids is er ook al.
Eerst rennen ze het veld rond.
Zo worden de spieren warm.
Dan gaat Jordi in het doel.
Sem zoekt ook zijn plaats op.
Daar komen de andere spelers.
Duuk komt ook kijken.

Zo, denkt Sem.

Al snel zijn alle veters gestrikt.

Die zien er sterk uit!

De kousen zitten recht.

En Sem krijgt gelijk.

De spelers hebben er zin in.
‘Klaar voor de wedstrijd?’ vraagt Duuk.
‘Ja!’ klinkt het.
Duuk steekt zijn duim op.
‘Goed, daar gaan we dan.
En denk er-an:
we hakken ze in de pan!’
Dat rijmpje zegt hij vaak.
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