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Een speciale dag

Koen zit in de kleedkamer van FC Top, zijn voet-

balclub. Hij strikt de veters van zijn schoenen. ‘Ik 

ben er klaar voor,’ zegt hij als hij zijn kousen over 

de scheenbeschermers trekt. ‘Laat BV maar ko-

men.’

Zijn beste vriend Niels stoot hem aan. ‘Bal Voor-

uit is erg sterk.’ Hij pakt zijn mobiel en bekijkt hun 

stand op de ranglijst. ‘Kijk. Als we verliezen, ko-

men ze zelfs boven ons te staan.’

Tarkan schudt zijn hoofd. ‘Dat gaat niet gebeu-

ren. We winnen vast. Dan noem ik die club voort-

aan Bal Achteruit.’

‘Hou maar op, praatjesmaker,’ zegt trainer Sebas 

van der Broek. Zijn bijnaam is Broekie. Hij heeft een 

magneetbord aan de deur gehangen. ‘Als we onze 
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tactiek goed uitvoeren, moeten we kunnen win-

nen. Ik heb een plan bedacht. Luister…’

Op dat moment klinkt het geluid van een appje. 

Het is de mobiel van Tarkan. 

‘Nee, hè! Zullen we de telefoons uitzetten en 

ons vanaf nu bezighouden met de wedstrijd?’ 

vraagt Broekie. 

‘Wacht even.’ Tarkan leest het bericht met open 

mond. ‘Hè? Een speciale dag? Een grote verras-

sing?’ Hij kijkt rond. ‘Hebben jullie soms een ge-

heim voor me? En mag ik dat nog niet weten? 

Wat spannend!’

Koen kijkt hem vragend aan. ‘Waar heb je het 

over? Ik weet niets van een geheim.’

‘Is het omdat ik binnenkort drie jaar lid ben van 

FC Top en krijg ik dan een cadeau?’ Tarkan wrijft 

in zijn handen. ‘Vertel het nou maar. Ik ben dol op 

verrassingen.’

Doelman Gijs houdt zijn hand tegen Tarkans 

voorhoofd. ‘Heb je koorts of ben je soms gek ge-

worden?’

Ook trainer Broekie heeft geen idee waar Tarkan 
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Koen knikt. 

Op het magneetbord schuift Broekie rode en 

blauwe magneetjes heen en weer. ‘Als we geen 

balbezit hebben, laten we ons met z’n allen zak-

ken, op Koen na. Hij blijft op de middenlijn staan.’ 

Broekie klikt vier nieuwe magneetjes op het bord 

in de buurt van het doel van Gijs. ‘Dit stellen Tar-

kan, Aukje, Renske en Niels voor. Jullie moeten er-

voor zorgen dat BV niet op de goal kan schieten. 

Als je de bal verovert, knal die dan meteen door 

naar Koen. Met zíjn snelheid kan hij op het doel 

van Bal Vooruit af.’

Niels slaat Koen op zijn schouder. ‘En dan gaat 

Koen Kampioen scoren.’

‘Ik hoop het,’ zegt Koen. Hij scoort vaak mooie 

doelpunten. Daarom is zijn bijnaam Koen Kampioen. 

‘Als die tactiek werkt, pakken we de drie pun-

ten,’ hoopt Broekie.

 

Even later loopt het team van FC Top het veld op 

voor de warming-up. 

Tarkan kijkt wie er allemaal langs de lijn staan. 

het over heeft. ‘Als je twee, drie of zelfs tien jaar 

lid bent, dan is dat nog geen reden voor een feest-

je of cadeau. Pas als je 25 jaar lid bent, krijg je een 

speldje.’

‘Lees je berichtje eens voor,’ zegt Koen.

‘Goed dan. Het is van mijn opa. Aller-, aller-, 

 allerliefste Tarkan.’

Gijs zucht diep. ‘Dat mag ook wel wat minder.’

‘Stil nou!’ roept Renske. ‘Lees door, Tarkan.’

‘Zal ik opnieuw beginnen?’ vraagt hij.

‘Liever niet,’ zegt Gijs.

‘Goed dan. Vandaag is een speciale dag voor 

jou. Al twee maanden heeft iedereen zijn mond 

goed dicht gehouden. Maar heel snel zal je het 

weten. Het wordt een grote verrassing.’ 

Koen is verbaasd. ‘Misschien gaat het helemaal 

niet over FC Top. Of is het gewoon een grap van 

je opa.’

‘Nee,’ weet Tarkan zeker. ‘Ik ben de enige grap-

jas van de familie.’

Broekie klapt in zijn handen. ‘Zullen we ons nu 

gaan focussen op de wedstrijd?’
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verliest, ben je altijd in een slecht humeur. En ik 

heb geen zin in een chagrijnig vriendje.’ Ze drukt 

haar toeter in. Het geluid schalt hard over het 

sportpark, zodat iedere bezoeker naar haar kijkt. 

Broekie schrikt ervan.

‘Het wordt een zware wedstrijd voor ons,’ vreest 

hij. ‘We staan nu nog tweede op de ranglijst met 

twee punten voorsprong. Dus als we verliezen, 

komt Bal Vooruit over ons heen. Dan zakken we 

een plaats.’

‘Zorg dan maar dat je wint.’ Weer drukt Iris de 

Zijn gezicht betrekt.

‘Wat is er?’ vraagt Aukje, terwijl ze met Tarkan 

de bal rustig overspeelt. 

‘Ik hoopte dat mijn opa er was. Dan kon hij me 

uitleggen wat hij met het bericht bedoelde. Hij 

komt altijd kijken, maar nu is hij er niet eens. Hoe-

zo, speciale dag?’

‘Misschien heeft hij pech met zijn bus,’ vermoedt 

Aukje. ‘Dat gebeurt toch wel vaker?’

‘Nou, dat valt wel mee,’ vindt Tarkan. ‘Hooguit 

twee keer per maand.’

‘Hou je eerst maar bezig met de wedstrijd,’ stelt 

Aukje voor. ‘Je merkt het vanzelf wel.’

Terwijl Koens team zich warmloopt, begroet 

Broekie langs de lijn zijn vriendin Iris. Zij is trainer 

bij hockeyclub Sticks. 

‘Wat leuk dat je er bent.’ Broekie geeft haar een 

knuffel. ‘Moet je niet naar je hockeymeiden?’ 

‘Nee, we zijn vrij vandaag,’ lacht Iris.

‘Kom je ons aanmoedigen?’

Iris schiet in de lach. ‘Zeker.’ Vanachter haar rug 

tovert ze een gastoeter tevoorschijn. ‘Want als je 
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Een zware wedstrijd

Kantinebaas Frank heeft zijn schort verruild voor 

een trainingspak. Hij is de scheids en fluit even 

later voor het begin van de wedstrijd. 

Bal Vooruit gaat meteen in de aanval. Precies zo-

als Broekie had verwacht. 

‘Ik toeter nog even,’ zegt zijn 

vriendin. 

Broekie houdt zijn handen over 

zijn oren. ‘Wat een geluid! Ik 

word er nog doof van.’ 

FC Top verdedigt goed, zodat Gijs het niet moei-

lijk krijgt. Maar als Tarkan de bal wil wegwerken, 

gaat het mis. Hij verzwikt zijn enkel.

‘Au, au!’ Tarkan valt en houdt met twee handen 

zijn pijnlijke enkel vast. 

Scheids Frank gebaart dat Tarkan verzorgd mag 

worden.

Broekie rent met de waterzak het veld op. Hij 

knijpt de koude, natte spons uit boven Tarkans 

enkel. ‘Even goed koelen, dat helpt.’

toeter in en ze roept: ‘Dit is geen mop. Broekie is 

top!’

Koen en zijn vrienden klappen voor Iris. ‘Nu heb-

ben we nog meer fans.’
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Teleurgesteld slaat Koen zijn handen voor zijn 

ogen. ‘Balen!’

Terwijl beide teams zich weer opstellen, wenkt 

de trainer van Bal Vooruit de aanvoerder van 

zijn team naar de kant. Hij fluistert iets in zijn 

oor. 

De aanvoerder knikt. ‘Prima plan. Komt goed, 

trainer.’ Hij rent het veld weer op.

Bal Vooruit gaat op jacht naar de 0-2. De aan-

voerder en de spits stellen zich bewust in de buurt 

van Tarkan op.

‘Laat maar komen, die bal,’ wenkt de aanvoer-

der.

De doelman van Bal Vooruit schiet de bal hard 

naar voren.

‘Help!’ Tarkan raakt in paniek. ‘Ik kan geen twee 

tegenstanders tegelijk dekken.’ 

Voordat Broekie langs de kant aanwijzingen kan 

geven, gaat de spits Tarkan voorbij. Met een sli-

ding wil Tarkan zijn tegenstander afstoppen, maar 

het is te laat. De bal ligt alweer in het net. FC Top 

staat met 0-2 achter. 

Tarkan komt voorzichtig overeind. ‘Het gaat wel 

weer.’

‘Klasse, Tarkan!’ roept Koen. ‘Zet ’m op.’

Even later komt de spits van Bal Vooruit in balbe-

zit. Hij passeert Tarkan. Die zet de achtervolging 

in, maar is door zijn pijnlijke enkel niet zo snel als 

anders. De spits laat doelman Gijs kansloos, zodat 

FC Top met 0-1 achter staat.
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Koen doet zijn handen achter zijn oren. ‘Wat? Ik 

hoor niets door dat getoeter.’

‘Je moet naar achteren.’

Koen baalt. ‘Waarom? Op die manier scoren we 

nooit.’

‘Maar als we nu nog meer goals tegen krijgen, 

wordt de achterstand alleen maar groter. Dan 

hóéven we in de tweede helft niet eens meer te 

voetballen.’ 

FC Top komt voor rust nog een paar keer goed 

weg. Gelukkig gaat het met de enkel van Tarkan 

steeds beter.

In de pauze drinkt Koens team een glas fris. 

Broekie ijsbeert door de kleedkamer. 

‘Hoe spelen we in de tweede helft?’ vraagt Koen. 

Broekie staart voor zich uit en zucht diep. ‘We 

gaan gokken,’ zegt hij na een tijdje. ‘Koen, Niels 

en Aukje blijven voorin.’

Tarkan zucht. ‘Dan hebben we te weinig verde-

digers en wordt het een afgang.’

‘Maar als we zo doorgaan als voor de rust, verlie-

zen we sowieso. We gaan het proberen en als het 

‘Je team kan wel wat aanmoediging gebruiken,’ 

zegt Iris. ‘Ik pak mijn gastoeter er maar weer bij. 

Misschien kan ik ze vooruit blazen.’ 

Broekie maakt een afweergebaar. ‘Laat maar 

even. Volgens mij ben ik er allergisch voor.’ 

Toch toetert Iris.

Broekie roept: ‘Koen, help eerst maar met ver-

dedigen!’
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 gelijkmaker in het doel. Meteen daarna fluit 

scheids Frank af.

Koen en zijn ploeggenoten springen van blijd-

schap boven op Niels.

‘Yes, toch nog 2-2!’ juicht Koen. ‘We blijven 

tweede op de ranglijst. Hoe cool is dat?’

Als ze het veld af lopen, horen ze opeens getoeter.  

‘Ben jij dat soms weer, Iris?’ Broekie schiet in de 

lach en knipoogt naar zijn vriendin.  

‘Nee,’ zegt ze lachend. ‘Dit keer niet.’ 

niet lukt, geef je mij maar de schuld. Dan heeft 

mijn tactiek niet gewerkt.’

Koen staat op. ‘Nee, joh. Niemand krijgt de 

schuld. We verliezen samen of we winnen samen. 

We gaan ervoor!’ Hij steekt zijn vuist vooruit. 

Iedereen geeft Koen een boks.

Na de pauze heeft FC Top veel geluk. Bal Vooruit 

krijgt drie grote kansen om de voorsprong uit te 

breiden, maar doelman Gijs blijft knap overeind.

Als Gijs ver uittrapt, kan Aukje op het doel af. 

Ze ziet dat een verdediger achter haar aan rent en 

geeft de bal breed op Niels, die de 1-2 intikt. 

Iris maakt een hels kabaal met haar gastoeter. 

‘Kop op, FC Top!’

Broekie schrikt zich weer een hoedje en doet 

snel zijn handen over zijn oren. 

FC Top probeert de bal telkens diep te spelen, 

maar dat lukt zelden. 

Broekie legt zich al neer bij een nederlaag. Maar 

in de slotfase gaat Niels er na een fout van de 

tegenstander met de bal vandoor. Hij schiet de 


