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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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1

Iwan is op weg naar 
handvaardigheid. Hij zegt zijn 
zusje gedag. Zij is net begonnen in 
de brugklas. Ze staat met een paar 
vrienden te praten. Iwan glimlacht 
als hij ziet hoe groot en stoer ze zich 
voelt. 

Iwan heeft niet zoveel vrienden 
als zijn zusje. Na schooltijd is 
het huiswerk maken, skaten en 
internetten.
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2

Iwan kijkt graag naar filmpjes van 
freerunning. Het is te gek om die 
jongens van daken en muren te 
zien springen. Het kriebelt in zijn 
buik als hij ziet hoe ze zichzelf over 
hindernissen gooien. 

Iwan zou het graag willen proberen. 
Maar het is moeilijk om zelf te 
beginnen. 
Hij zou het willen leren van iemand 
die het al kan. Maar hij kent 
niemand die aan freerunning doet. 
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Freerunning ziet er stoer uit, maar 
het is heel gevaarlijk en moeilijk.

Maar niet zo moeilijk als meisjes, 
denkt Iwan. Thuis zoekt hij wel eens 
een meisje op Facebook op. Dan 
droomt hij dat hij verkering met haar 
heeft. Maar dat is wat anders dan oog 
in oog met een meisje staan. 
Dan voelt hij zich onzeker en weet hij 
niet wat hij moet zeggen.
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3

Nu lopen drie meisjes uit de derde 
zijn kant op in de gang. Een van hen is 
volgens Iwan nieuw op school. 
Hij weet niet hoe ze heet. Maar ze is 
knap en hij vindt dat ze leuke kleren 
aan heeft. Ze kleedt zich als een 
skater en heeft haast geen make-up 
op. Ze beweegt soepel en ziet er heel 
stoer uit. 

Plotseling duwen drie jongens de 
meisjes opzij. In het midden loopt 
David, de ergste pestkop van de school. 
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Naast hem lopen twee van zijn 
vrienden. Ze komen recht op Iwan af. 
Ze zien eruit alsof ze hem in elkaar 
willen slaan. Nerveus kijkt Iwan 
achterom, maar daar is alleen een 
muur. Hij kan geen kant op.

Ik heb niets gedaan, denkt Iwan. 
Maar David komt naar hem toe, zijn 
blik op de meisjes. Hij drukt Iwan 
tegen de muur.
‘Wat ben jij voor een mietje?’, sist 
David hem toe. ‘Jij moet je muts 
afdoen voor jongens zoals ik!’ 
Hij lacht naar de meisjes. Met een ruk 
trekt hij Iwans muts van zijn hoofd en 
gooit hem in de lucht.
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De andere jongens lachen als de muts 
aan een lamp blijft hangen. Ze lopen 
verder alsof er niets is gebeurd. 

Iwan schaamt zich, maar de meisjes 
kijken boos naar de pestkoppen. 
Het knappe meisje steekt haar 
middelvinger op naar David. Ze lacht 
naar Iwan. 
Iwan voelt zich rood worden. Hij 
probeert cool te blijven, maar zijn 
hart gaat als een razende tekeer. 

Hij loopt naar het lokaal van 
handvaardigheid en pakt een stok. Nu 
kan hij zijn muts van de lamp afhalen.


