


ze staan klaar op de rand.  

Alle kinderen staan op het 
muurtje van het zwembad.
‘Als jullie tot aan het zwarte tegeltje 
onder water kunnen zwemmen, 
mogen jullie afzwemmen voor je 
A-diploma!’ roept badmeester Jan.
Joppe kijkt naar de plek die de 
badmeester aanwijst.
‘Dat is wel erg ver,’ rilt hij.
Onder water zwemmen vindt 
Joppe helemaal niet leuk.
Je kunt dan niet ademen.



nu is hij aan de beurt. 

Eén voor één nemen 
de kinderen een duik.
Dan is het Joppes beurt.
Hij strekt zijn armen boven zijn 
hoofd, buigt zich voorover en 
valt plat op zijn buik in het water. 
Au, dat doet pijn.
‘Probeer het nog maar eens!’ 
roept de badmeester.



het gaat nog niet goed. 

Joppe klimt weer op het 
muurtje en duikt opnieuw.
Nu gaat het beter.
Maar na een paar zwemslagen 
komt zijn hoofd al boven water.
Hij is nog lang niet bij het 
zwarte tegeltje.
‘Volgende keer proberen we het 
weer,’ belooft badmeester Jan.



in bad steekt hij zijn 
hoofd in het sop. 

‘Geeft niets, we blijven gewoon 
oefenen totdat het lukt,’ 
zegt moeder, als ze Joppes 
verdrietige gezicht ziet.
Als Joppe die avond in bad zit, 
krijgt hij een idee.
Hier in bad kan hij oefenen 
om zijn hoofd lang genoeg 
onder water te houden.
Hij neemt een grote hap lucht 
en steekt zijn hoofd in het sop.
Alleen zijn billen steken nog 
boven het schuim uit.



er zit schuim op de vloer 
en op de muur. 

Hij slaat met zijn armen, alsof hij 
een groot zwembad doorzwemt.
Opeens tikt er iemand op zijn billen.
Moeder staat naast het bad.
‘Kijk nou toch wat je doet.’
De vloer van de badkamer 
is helemaal nat.
Tegen de muren en het plafond 
plakken grote vlokken schuim.
‘Kom er maar uit,’ zegt moeder. 
‘Je maakt er een kliederboel van.’



in de klas denkt hij nog 
steeds na. 

De volgende morgen piekert 
Joppe nog steeds over zijn 
onder-water-zwem-probleem. 
Hij zit in de klas. 
De juf schrijft woordjes op het 
schoolbord. Roos en boom.
Hier in de klas kan ik ook oefenen 
om mijn adem in te houden, 
bedenkt Joppe.
Hij ademt diep in en knijpt 
zijn ogen stijf dicht. 
Zijn wangen maakt hij zo 
bol als de O in boom en roos.



je let niet op, zegt de juf. 

‘Joppe!’ roept de juf 
ineens door de klas. 
‘Je let helemaal niet op.’
‘Ik oefen voor de zwemles,’ 
zegt Joppe met een rood hoofd.
‘Maar niet in de klas,’ zegt de juf. 
‘Hier leren we lezen en schrijven.’

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


