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Voorwoord door Calvin Stengs

Plezier beleven aan lezen en voetbal

19 november 2019 is een dag die ik nooit meer zal 
vergeten. Ik maakte op die datum mijn debuut in het 
Nederlands elftal. We wonnen de wedstrijd tegen 
Estland met 5-0 en ik gaf twee assists. Uiteraard hoop ik 
dat het niet bij die eerste keer blijft en dat ik nog vaak 
opgeroepen zal worden voor Oranje om deel te kunnen 
nemen aan EK’s en WK’s. 
Het spelen van mijn eerste interland was een droom 
die uitkwam. Als kleine jongen was ik lid van de 
amateurclubs SV DIOS en HFC Haarlem – toen nog een 
profclub. Op mijn tiende – in 2009 – stapte ik over naar 
de jeugdopleiding van AZ in Alkmaar. Maar niets gaat 
vanzelf. Ik werkte daar, vaak als rechtsbuiten, keihard om 
door te breken in het profvoetbal. 
Wat dat betreft, lijk ik wel een beetje op Koen Kampioen, 
die een hoofdrol speelt in de voetbalboeken, want ook 
hij wil dolgraag een echte prof worden.  
Ik had succes bij Jong AZ, waarmee ik kampioen werd 
in de Tweede divisie. Maar op 12 augustus 2017 ging 
het plotseling helemaal mis. Ik had hoge verwachtingen 
van het nieuwe seizoen, maar tijdens een uitwedstrijd bij 
PSV raakte ik zwaar geblesseerd. Ik verdraaide mijn knie 
en een kruisband scheurde af. Veertien maanden lang 
werkte ik aan mijn herstel. Gelukkig ben ik sinds die tijd 

Nur 282/W032001

Bisac JUV032150

© MMXX Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.

© MMXX Tekst: Fred Diks

© MMXX Illustraties: ivan & ilia

Omslagontwerp: Design Team Kluitman

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie

in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.

kluitman.nl

freddiks.nl

Voetbal

Voor Miranda, Ydwine en Alle
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Een nieuwe buurjongen

Het is zaterdagochtend. Vandaag speelt Koen 

weer een belangrijke wedstrijd. Hij heeft er nu al 

zin in. In een opperbest humeur komt hij aanfiet-

sen. Vrolijk zwaait hij naar Aukje. 

Ze stalt haar fiets bij FC Top. ‘Hoi, Koen. Hoe 

gaat het? Heb je zin om na de wedstrijd mee naar 

mijn huis te gaan? We hebben namelijk nieuwe 

buren en ik heb afgesproken om te spelen met 

het buurjongetje. Hij heet Omar. En raad eens 

welke hobby hij heeft?’

Koen doet alsof hij diep nadenkt. ‘Eh… sokken 

breien of postzegels verzamelen?’ Hij lacht en 

pakt zijn voetbaltas van zijn fiets.

‘Nee, joh! Hij is gek van voetbal. Net als wij. 

Maar Omar komt uit Syrië. Daar moest hij vluchten 

vanwege de oorlog. Hij speelde elke dag met zijn 

buurjongens en omdat hij nu hier woont, heeft hij 

niemand meer om mee te voetballen.’

‘Vluchten door de oorlog? Jeetje, wat heftig.’ 

Koen schrikt ervan. ‘Tuurlijk ga ik straks mee. 

weer fit en speel ik met heel veel plezier in de voorhoede 
van AZ. Ook kwam ik vijf keer uit voor Jong Oranje.
Ik wens jullie heel veel leesplezier met de nieuwste 
Koen Kampioen: Voetbal is voor iedereen. Als kind las ik 
regelmatig al die mooie boeken over Koen Kampioen. 
Ook volgde ik de tv-serie over deze voetbalheld. Voetbal 
en lezen lijken op elkaar. Als je je best doet, kun je aan 
allebei heel veel lol beleven. Ik merk dat ik gelukkig word 
als ik lees. Net als wanneer ik voetbal. 

Veel lieve sportgroeten,
Calvin Stengs

 

Calvin Stengs speelde bij  
SV DIOS, HFC Haarlem 
en nu bij AZ. Hij kwam 
vijf keer uit voor Jong 
Oranje en heeft ook 
al gedebuteerd in het 
Nederlands elftal.  
Hij wordt gezien als een 
van de grootste talenten 
van Nederland.
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Even later kijkt Broekie tevreden rond. Hij is de 

trainer van Koens team.

Iedereen is inmiddels omgekleed.

Broekie wrijft in zijn handen. ‘Hebben jullie er 

zin in?’

Alle spelers beginnen te juichen. 

‘Zeker. We gaan lekker drie punten pakken,’ 

zegt Koens beste vriend Niels.

‘Dat kan als we allemaal goed ons best doen.’ 

Broekie pept zijn team op. ‘Maar pas op! Onze 

tegenstander is erg sterk. Soms spelen ze alsof ze 

van een andere planeet komen.’ 

Tarkan schiet in de lach. ‘We spelen tegen Mars. 

Nogal logisch dat zij voetbal van een andere pla-

neet spelen. Dat doen Pluto en Venus ook.’

‘Maar dat zijn geen voetbalclubs,’ zucht Broekie.

Gaan wij lekker met hem voetballen. Hoe oud is 

hij? Misschien kan hij bij ons elftal komen.’

Aukje schudt nee. ‘Hij is pas zes geworden.’

‘Ik kan Omar wel wat nieuwe trucs leren,’ stelt 

Koen voor.

‘Dat zou cool zijn.’

Hijgend komt Tarkan aangerend. ‘Wat hoor ik? 

Gaat Koen mij iets nieuws leren?’

Aukje schiet in de lach. ‘Nee. We hadden het 

over Omar.’

‘Oma?’ vraagt Tarkan. ‘Is zij niet veel te oud om 

bij ons mee te doen?’

‘Nee, hij heet Omar, met een r,’ zegt Aukje. ‘En 

hij is pas zes. Met de s. Hij is mijn nieuwe buurjon-

gen en hij is gek op voetbal.’ Ze geeft Koen een 

knipoog. ‘Maar eerst gaan we van Mars winnen. 

Ben je zenuwachtig, Koen Kampioen?’ 

‘Nee hoor. Ik voel me juist sterk als we tegen een 

topploeg moeten.’

Koen heeft niet voor niets als bijnaam Koen 

Kampioen. Hij scoort vaak mooie doelpunten. 

Samen lopen ze naar de kleedkamer.
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Alleen voor de keeper

Na het warmlopen stellen beide teams zich op. 

Broekie is de scheids. 

Koen draagt de aanvoerdersband en schudt de 

hand van de aanvoerder van Mars. 

Meteen nadat Broekie voor het begin fluit, gaat 

Mars als een komeet van start. Met snelle aanval-

len neemt de tegenstander het doel van Gijs on-

der vuur. Doelman Gijs stompt drie ballen uit de 

kruising, en hij heeft één keer geluk als de bal via 

de paal weer het veld in stuit.

FC Top komt nauwelijks aan de bal. 

Als Koen de bal dan eindelijk krijgt, wordt hij 

hardhandig aangepakt. Met een fikse schou-

derduw wordt hij van de bal weg geduwd. ‘Hé, 

scheids. Fluiten!’

Niels probeert de bal met zijn twee voeten af te 

schermen, maar een felle verdediger weet de bal 

toch weg te tikken. Daarbij raakt hij de enkel van 

Niels. ‘Au! Fluit dan eens, scheids. Zo krijgen we 

nooit een kans.’
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Met veel geluk houdt FC Top de stand in de eer-

ste helft op 0-0. 

In de rust drinken Koen en zijn ploeggenoten 

een beker limonade. 

‘Mars is een pittige tegenstander. Wij maken te 

veel fouten,’ legt Broekie uit. ‘Net als bij hockey 

moeten we veel beter vrijlopen bij balbezit. En 

zorg dat je na balverlies meteen weer gaat jagen.’

Tarkan is verbaasd. ‘Net als bij hockey? Wat heeft 

dat met voetbal te maken? Hockey speel je toch 

met een stokkie?’

‘Nee, je speelt het met een stick,’ verbetert 

Broekie. ‘Ik bedoel dat er veel overeenkomsten 

zijn met hockey. Bijvoorbeeld dat je goed moet 

samenspelen. En dat je een hechte ploeg moet 

vormen.’

‘Hoe weet je dat zo goed?’ vraagt Renske.

Broekie staat heel even met zijn mond vol tan-

den. ‘Eh, nou… goed dan. Ik ken een hockey-

trainer. Of eigenlijk… -trainster.’

Koen zit meteen op het puntje van zijn stoel. 

‘Oehhh… Broekie, ben je verliefd?’

Broekie schudt nee. ‘Een schouderduw is geen 

overtreding. Gewoon doorspelen.’



14 15

hard voor. Ik weet zeker dat jullie nog wat van ze 

kunnen leren.’ 

Aukje ziet het wel zitten. ‘Kunnen we dan niet 

een keer met z’n allen trainen?’

‘Wie weet,’ zegt Broekie.

Tarkan trekt een vies gezicht. 

Broekie kijkt op zijn horloge. ‘Maar voor nu ge-

noeg gekletst. We gaan weer beginnen. Hou het 

straks achterin goed dicht en probeer voorin te 

scoren.’ Broekies wangen worden rood. ‘Eh… ja, ik heb al 

een poosje verkering met Iris. Zij traint een hockey-

team bij Sticks. We zijn allebei dol op sport en pra-

ten veel over voetbal en hockey.’

‘Zoenen jullie ook met elkaar?’ vraagt Gijs. Hij 

trekt er een gek gezicht bij.

‘Dat gaat je niets aan,’ vindt Broekie.

De meeste spelers beginnen te joelen.

Tarkan snuift. ‘Hockey en voetbal hebben echt 

niets met elkaar te maken. Hockey is voor mietjes.’

Broekie is het duidelijk niet met hem eens. ‘De 

meiden in het team van Iris spelen heel sterk met 

elkaar samen. Dat trainen ze twee keer per week 


