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Ines en Bart

‘Hoe gaat het met je?’, vraagt Bart. ‘Heb je 

nog last van je blessure?’

Bart is de baas van de sportschool. 

‘Het gaat goed’,  zegt Ines. ‘Die blessure 

was gelukkig niet ernstig. Ik kan mijn 

schouder weer zonder pijn bewegen.’

‘Mooi zo’, zegt Bart. ‘Dus je kunt ook weer 

trainen?’

‘Ja’, lacht Ines. ‘Anders was ik hier niet.’

‘Dat is goed om te horen. Tot later.’

Bart loopt naar een andere klant.
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Zware gewichten

In de sportschool zijn veel mensen aan 

het trainen.

Ze rennen, fietsen en tillen zware 

gewichten op.

Ines doet dat ook, meestal drie keer 

per week.

Maar een tijdje geleden kreeg ze pijn 

aan haar schouder.

Toen kon ze twee weken niet trainen.

Maar nu voelt ze gelukkig niets meer.
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Trots

Ines tilt een gewicht op tot aan haar 

borst.

Dan laat ze het gewicht weer zakken.

Dat doet ze tien keer.

Ze kijkt naar zichzelf in de spiegel.

Ze is best blij met haar uiterlijk.

En ze is er trots op dat ze vaak komt 

sporten.

Ook als ze geen zin heeft.


