


Papa loopt zenuwachtig in de 
huiskamer op en neer.
IJsberen noemt mama dat.
Maar het heeft niks met ijsberen 
te maken: papa is zenuwachtig 
vanwege de Soepballen.
Dat is de naam van zijn 
bowlingteam.
Vanavond moet hij met de 
Soepballen bowlen tegen de 
Bierkegels, het beste team 
uit de buurt.

papa loopt op en neer.



Trrriiing! Trrriiing!
‘Ik kom al, ik kom al!’ roept papa, 
en hij loopt naar de deur.
‘Papa, de deurbel doet dingdong,’ 
zegt Borre.
‘Daarom ga ik de deur 
ook opendoen...’
Trrriiing! Trrriii...
Borre neemt de telefoon op.
‘Ja hoor, ik zal hem even geven,’ 
zegt hij.
‘Papa, het is voor jou.’
‘Ze zijn zeker snel weggerend, 
die vervelende belletjelellers,’ 
mompelt papa.
‘Hallo?’ zegt hij dan in de telefoon.

het is voor jou, papa.



‘... maar Hans, je kunt echt niet 
afzeggen!’ roept papa in de telefoon.
‘Je bent onze beste speler en... Oké, 
ja, daar kun jij ook niets aan doen.’
Papa hangt op.
‘Hans was vergeten dat hij 
vandaag tien jaar met zijn 
vrouw getrouwd is,’ zegt hij.
‘Nu moet hij met haar naar de 
opera om het goed te maken en 
komen wij één speler tekort!’
Papa pakt zijn bowlingbal en 
loopt naar de deur.
‘Kom mee, Borre,’ zegt hij.
‘We gaan bowlen.’

hans belt dat hij niet 
mee kan doen. 



Als ze bij het bowlingcentrum 
aankomen staan Bob en Kareltje 
van de Soepballen al te wachten.
‘Waar is Hans?’ vraagt Bob.
‘Die zou toch met jou meekomen?’
‘Hans heeft iets belangrijkers te 
doen,’ zegt papa.
‘Borre valt vandaag voor hem in.’
‘Kun jij een beetje bowlen, Borre?’ 
vraagt Kareltje.
‘Dat weet ik niet,’ zegt Borre.
‘Ik heb nog nooit gebowld.’
‘Geweldig,’ zegt Bob.
‘Wat beginnersgeluk kunnen 
we wel gebruiken!’

borre valt in voor hans.



Het andere team, de Bierkegels, 
staat al bij de bowlingbaan.
‘Ah, kijk eens wie we daar hebben!’ 
gromlachen ze.
‘Zijn jullie klaar om te verliezen, 
stelletje soepkippen?’
‘Soepballen,’ verbetert papa ze.
‘We heten de Soepballen en we 
zijn er helemaal klaar voor!’

ze zijn klaar voor 
de wedstrijd.



De wedstrijd begint.
De Bierkegels gooien erg goed.
Telkens als alle kegels in één keer 
omgaan, roepen ze heel hard strike 
en doen ze een gek dansje.

Papa, Bob en Kareltje 
kunnen er ook wat van:
ze gooien heel vaak alle kegels 
in één keer om en hun dansjes 
zijn misschien nog wel gekker 
dan die van de Bierkegels. 

het gaat erg goed.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


