Ik woon aan de rand van de stad.
Ik deel een huis met vier vrienden.
Ik zit op school, want ik wil
automonteur worden.
Op zaterdagmorgen werk ik bij de post.
Ik breng brieven en kaarten rond.
Zaterdagmiddag voetbal ik.
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Vandaag is het zaterdag.
Mijn werk begint vroeg.
Ik sta om vijf uur op.
Ik fiets van huis naar huis.
Om twaalf uur ben ik klaar.
Op mijn kamer eet ik drie broodjes.
Ik drink een glas melk.
Dan pak ik mijn sporttas en mijn
voetbalschoenen.
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Ik klop op de deur van mijn buurjongen.
‘Hoi, Jordi,’ zeg ik, ‘ga je mee naar voetbal?’
‘Hoi, Daan, ik kom’, zegt hij.
Jordi pakt zijn spullen.
Samen fietsen we naar het voetbalveld.
Vorige week heeft ons team verloren.
Ik voelde me rot.
Na de wedstrijd ging iedereen meteen
naar huis.
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De wedstrijd begint om drie uur.
Het gaat goed.
Ik scoor!
De jongens in mijn team juichen.
In de rust staat het 1-1.
In de kleedkamer zegt de trainer:
‘Jongens, jullie moeten vandaag winnen.
Twee keer achter elkaar verliezen kan niet.
Doe je best!’
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Ook in de tweede helft gaat het goed.
We winnen de wedstrijd!
De eindstand is 3-1.
De trainer is heel blij.
Hij is trots op ons, zegt hij.
Na de wedstrijd gaan we naar de kantine.
We praten en lachen.
Iedereen feliciteert ons.
Jordi zegt: ‘We moeten de overwinning
vieren! Zullen we vanavond uitgaan?’
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Een paar jongens willen naar een
andere stad.
Jordi en ik ook, maar dan hebben we
een auto nodig.
Ik denk meteen aan Hans, de keeper.
Hij heeft een rijbewijs.
En een auto!
Ik ga snel naar Hans toe.
Hopelijk zit zijn auto nog niet vol.
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‘Kunnen Jordi en ik met jou
meerijden?’, vraag ik.
‘Dat is goed’, zegt Hans.
‘Britt rijdt ook mee.
Maar we slapen vannacht in
Amsterdam.
Daar woont een neef van Britt.
Dus jullie kunnen alleen heen
meerijden.’
‘Oké,’ zeg ik, ‘dan gaan Jordi en
ik met de nachtbus terug.
Geen probleem, hoor!’
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’s Avonds om elf uur gaat de bel.
Ik doe de deur open.
‘Gaan jullie mee?’, vraagt Hans.
‘We komen eraan’, zeg ik.
Ik heb mijn mooiste spijkerbroek aan.
En ik heb een lekker luchtje op.
Ik voel me goed.
Jordi heeft zijn nieuwe overhemd aan.
We zijn klaar om uit te gaan.
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