Gerard van Gemert & Rudi Jonker

bam! die kunnen
naar zolder. nog één
dag en dan is het
zomervakantie!

een
prullenbak
was nog beter
geweest.

haha. vanaf morgen
hebben we alle tijd voor
dit sterrenteam.

je hebt ons mooi getekend.
het is het eerste waar ik naar kijk.
elke dag, als ik opsta.
meen
je dat?

Ja, dat meende ik. Chaos United was het belangrijkste in
mijn leven. Eindelijk had ik vrienden die net zoveel van
voetbal hielden als ik. Iedere dag was ik ermee bezig.
Voetbal was mijn leven. En met dit team gingen we het
maken. Dat wist ik zeker.
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de laatste
keer dit jaar.
kom, we
gaan naar
school!

Iedere ochtend haalde ik mijn vrienden op om samen naar
school te gaan. Beter kon de dag niet beginnen…

Hoi
Rosa!

hey milan!
hey bennie!
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hoi ming!
hoi milan!
hoi bennie!
hoi rosa!

hoi prof!
hoi milan!
hoi bennie! hoi rosa!
hoi ming!
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En zo kwamen we aan op het schoolplein, waar we nog net
tijd hadden voor ons plan van de dag.

Ik ben Milan.
Aanvoerder van Chaos United. Het sterrenteam van de
toekomst. Als aanvoerder ben ik er verantwoordelijk voor
om keer op keer orde in de chaos te scheppen. Je zou me
de zon kunnen noemen! Mijn medespelers draaien om mij
heen… Eigenlijk zoals de planeten in ons zonnestelsel om
de zon draaien.
Voor deze zomer heb ik heel wat ideeën om ons team naar
een hoger plan te tillen. We gaan onszelf op alle gebieden
verbeteren. Lichamelijk, mentaal en natuurlijk ook
emotioneel. Zoals wij allen weten is ‘goed voetballen’ 10%
inspiratie en 90% transpiratie. Zelfs als je een natuurtalent
bent, zoals ik.
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nee, het is 30% inspiratie
en 70% transpiratie.

stop maar, milan!
dit lijkt écht he-le-maal
nergens op!

wie dicht
bij de
zon komt,
brandt zijn
vleugels.

je klinkt zo eigenlijk
als een doorgedraaide
politicus.

wiezezus?!

technisch
gezien heb ik
dat gedaan!
… ik heb dit
tot in de puntjes
voorbereid!

ik denk niet
dat rosa dat
bedoelt, prof.

ik heb zijn teksten geschreven.
daarvoor heb ik me verdiept in het taalgebruik
van voetbaltrainers. ik heb 240 uur lang
beelden bekeken.

eh, ja… maar ik
heb de tekst uit mijn
hoofd geleerd.
en het is ook wel
een béétje waar… ik ben
een grote inspirator!

zonder mij bestond
er helemaal geen
chaos united!

en zonder ons zou
chaos niet bestaan.
letterlijk!

nou, technisch
gezien hebben wij de
naam verzonnen.

dan zou je
100% in je eentje
voetballen.
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ik vind het een goed
idee om vlogs te maken
over chaos united…
maar zo lijkt
het dus he-le-maal
nergens op…

… maar dan
moet het over ons
allemaal gaan.

en over
VOETBAL!

het is altijd een
goed idee om onze bekendheid
te vergroten!
als team beleven we
genoeg leuke avonturen
om een zooitje volgers
te krijgen…

chaos gaat viral!
van hier tot aan de
andere kant van ons
zonnestelsel!

bekend worden
= beroemd zijn!
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Omdat we de zomervakantie goed wilden besteden,
hadden we besloten om een serie vlogs te maken over
de voorbereidingen van Chaos United voor het komend
seizoen. Vakantie is trouwens een groot woord. Mijn
vrienden en ik bleven gewoon in Donkersloot. Geld om écht
op vakantie te gaan was er helemaal niet.
Het kwam eigenlijk wel goed uit dat we thuisbleven. Ik
had voorgesteld om ons trainingsveldje en clubhuis op
te knappen. Het is mijn bedoeling om er vanaf volgend
seizoen een compleet ‘trainingscomplex’ van te maken.
Hierover konden we dan mooi een vlog maken. Mensen
zouden versteld staan over wat een paar gasten uit
Donkersloot voor elkaar konden boksen. Waarschijnlijk
werden we de hit van het internet!
Rosa had de beste telefoon, dus die zou alles filmen. Bennie
kon, als creatieve man, de filmpjes op z’n
computer in elkaar zetten. Prof mocht de teksten schrijven
en alles uploaden. En Ming was eindredacteur.
Ik had geen idee wat dat inhield. Misschien is dat iemand
die zorgt dat er niks misgaat.
Eigenlijk leek me dat meer een taak voor mij, als
aanvoerder, maar ik snapte al snel dat nu de belangrijkste
rol voor mij overbleef: de hoofdrol. Ik had me meteen goed
voorbereid door Prof mijn teksten te laten
schrijven.
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Maar dat leek dus blijkbaar ‘he-le-maal nergens op’!

je moet gewoon
zeggen wat we allemaal
van plan zijn in de
zomervakantie.

dat we ons
veldje gaan opknappen,
dus…
… en dat we dit
weekend op voetbalkamp
bij fc donkersloot
gaan.
o ja! dat
was ik bijna
vergeten.

ik zal mijn
scoutingoutfit weer van zolder
halen. zou ik nog alle knopen
kunnen leggen?
het is een voetbalkamp.
dat heeft niks met kamperen
te maken, prof!
je hebt
niet eens een
tent nodig!
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oeps! helemaal vergeten.
gisteren heb ik een brief gekregen
van fc donkersloot.

we zijn dit weekend
welkom op hun velden. het
enige wat we mee moeten
nemen, is een tent.
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Gelukkig ging de schoolbel voor het begin van de les. Tijd
voor de laatste schooldag van dit jaar. En dan zes weken
zomervakantie! Het was te hopen dat de mensen op het
voetbalkamp mijn talenten wel zouden herkennen. Dan
konden we gezamenlijk de nodige stappen zetten op de
ladder van ons voetbalsucces.
Die laatste zin had Prof ook voor me geschreven.
Sterke tekst!
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