


Het is koud buiten.
Toch loopt Borre met een 
zwembroek en een handdoek 
in zijn rugtas op de stoep.
Hij gaat niet naar het strand, 
maar samen met papa naar 
zijn eerste zwemles.
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Borre trekt in een hokje zijn 
zwembroek aan.
‘Het is heel belangrijk dat je leert 
zwemmen,’ zegt papa, terwijl hij 
Borres kleren aan het haakje hangt.
‘En het is nog leuk ook!’
‘Heb jij ook zwemles gehad, papa?’ 
vraagt Borre.
‘O, eh... ja, heel lang geleden,’ 
zegt papa.
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De badmeester staat al 
op Borre te wachten.
‘Ha Borre,’ zegt hij.
‘Dit is je eerste zwemles, hè?
Ik begrijp het best als je het 
een beetje eng vindt.’
‘Eng?’ zegt Borre. 
‘Het is toch maar water?
Een zwembad is gewoon 
net zoiets als een badkuip, 
alleen wat groter.
En zonder shampoo die in 
je ogen prikt.’

s
snor



Om aan de badmeester te laten 
zien dat hij echt niet bang is, 
springt Borre met een grote 
plons in het zwembad.
Maar het zwemmen gaat 
toch niet zo goed.
Hij zinkt als een baksteen!
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Snel vist de badmeester Borre 
met een grote haak uit het water.
‘Het is hier wel wat dieper dan 
bij ons in bad...,’ zegt Borre 
een beetje geschrokken.
‘Je moet ook nog kurken om,’ 
zegt de badmeester.
‘En vanaf nu doe je alleen wat 
ik zeg, anders gebeuren er 
straks nog ongelukken.’
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Borre krijgt een riem met kurken, 
die hij om zijn middel doet.
‘Nu gaan we rustig van het trappetje af 
het ondiepe in,’ zegt de badmeester.
‘Kan ik niet van de hoge duikplank?’ 
vraagt Borre.
‘Nee,’ antwoordt de badmeester.
‘Maar ik heb nu toch die kurken om?’
‘Als jij van de duikplank springt, 
lig je midden in het zwembad en je 
kunt nog niet naar de kant zwemmen.
Dan moet ik in het water springen 
om je eruit te vissen en daar heb ik 
geen zin in.’

j
jongen

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


