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Voetbal op het kamp 
 

Eva is op kamp met haar klas.  
Ze slaapt samen met Mara in een tent. 
Het weerbericht voor vanavond ziet er goed uit. 
Dan is er voetbal op tv.  
Ze kijken graag naar het ÀK.  
Buiten op het grasveld staat een groot scherm. 
‘Mara, zullen we de juf helpen?’ vraagt Eva. 
‘Er moeten allemaal banken naar buiten, zodat 
wij straks kunnen zitten’. 
Eva en Mara werken hard en zijn snel klaar.  
‘Bedankt voor jullie hulp zeg!’ zegt de juf.  
‘Zonder jullie was ik nog lang niet klaar!’ 
Mara en Eva spelen verder. 
Rond etenstijd kijken ze of de banken er nog 
staan.  
‘Een, twee, drie, vier, vijf, zes banken’, telt 
Mara.  
‘Maar zes?’ vraagt Eva. ‘Àe hadden er toch 
tien neer gezet? Maar zes, dan passen we 
nooit!’ 
‘Mmm, waar zouden ze zijn?’ Mara krabt zich 
op het hoofd.  
‘Ik heb een idee’, zegt Eva.  
Ze fluistert het in het oor van Mara. 
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‘Tijdens het eten gaan we om en om naar de 
wc.  
Dan luisteren we alle tafels af. 
Misschien zegt iemand iets’. 
Eva gaat zelf als eerste. 
Heel voorzichtig sluipt ze langs de tafels.  
Ze blijft overal eventjes staan.  
Net lang genoeg dat de groepjes het niet 
opmerken. 
Haar oren staan op steeltjes. 
Bij het groepje met de jongens is het raak. 
Bart praat net iets te hard. 
‘Voetbal is toch niet voor meiden!, zegt hij.  
‘Je hebt die banken goed verstopt Rik. 
Die vinden ze nooit. 
Kunnen wij mooi alleen kijken.’ 
Eva wordt heel boos. 
Met haar handen in haar zij zegt ze:  
‘Moet je nou eens horen Bart, ik vind voetbal 
toevallig heel erg leuk!  
Mara en ik hebben hard genoeg gewerkt.  
Rik, jij zet de banken terug of jullie mogen zelf 
niet mee kijken!’ 
‘Voetbal, voor meisjes? Ik geloof er niets van!’ 
roept Bart. 
Nu hoort de hele zaal het. 
Alle meiden protesteren. 
Oranje op het ÀK willen ze wel zien! 
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‘Zo’, zegt de juf. ‘Dus meiden vinden voetbal 
niets aan? 
Nou goed dan. Zet ik de banken wel terug. 
Dan kijkt er niemand. 
Àe doen alles samen als klas. 
Ik weet nog wel een leuk spel.  
En dan laten we de tv uit.’ 
Nu protesteren alle jongens. 
Zij hebben hun oranje kleren al aan.  
Rood – wit – blauwe pruiken op en een 
vlaggetje op hun gezicht.  
Ze hadden zich zo verheugd op de wedstrijd! 
‘Oké, oké juf, voetbal is ook voor meiden’, zegt 
Bart pruttelend.  
‘Ik zet de banken wel meteen terug juf’, zegt 
Rik met een rood hoofd.  
Razendsnel ruimen de jongens af. 
De meiden hebben afwas corvee.  
Als alles klaar is, zet de juf de tv aan. 
De wedstrijd begint al. 
En wie er wint? Dat zullen we nog wel zien.  
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Vragen 
1. Àaar gaat de klas naar het ÀK kijken? 

a. Op het grasveld.  
b. Op het voetbalveld.  
c. Binnen in de eetzaal.   

 
2. Àaarmee helpen Mara en Eva de juf?  
______________________________________________
______________________________________________ 
 
3. Àaarom hebben de jongens de banken 

gepikt?  
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
4. Àat wil de juf doen met de klas? 

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
5. Àat hebben de jongens op hun gezicht?    

a. Een oranje zonnetje.  
b. Een leeuw.   
c. Een vlaggetje.  
 

6. Àat moeten de meiden en de jongens 
doen na het eten?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 
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7.      Schrijf het verhaal af.  
Hoe gaat de wedstrijd?  
Maak er een mooie tekening bij.  
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
 


