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Het is 14 februari, Valentijnsdag. Hannes wil zijn vriendinnetje Emma 
verrassen met een heel bijzondere gebeurtenis. Hij laat in haar klas 
een briefje voor haar achter met een romantische uitnodiging. Maar 

het briefje komt bij Emma’s beste vriendin terecht. Met hilarische 
misverstanden en spannende wraakacties tot gevolg!

Dit is een kijkverhaal, een verhaal 
met extra veel illustraties 

van Ineke Goes. 
Lees, kijk en geniet!

Aag Vernelen & Ineke Goes

11+

NUR 283

Sluit aan bij leesmethode

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

kijkverhaal

verliefdheid

zwijsen.nl
E6+

35617_est_gr8_kijk_vidm_os.indd   All Pages 30-10-2018   16:05:02



6

Wie is wie?

Dit is Hannes, bijna twaalf jaar.

Hij is smoorverliefd op Emma.

Hannes houdt van romantiek 

en van zijn hond, Titus.

Dit is Emma, 

het liefste meisje van groep 7.

Dat vindt Hannes in ieder geval.

Emma houdt van kletsen, 

zeker met haar beste vriendin, 

Malaika.

35617_est_gr8_kijk_vidm_bw.indd   6 5-11-2018   11:27:29



7

Jimmy is de allerbeste vriend 

van Hannes.

Hij is dol op gitaarspelen 

en de muziek van Elvis Presley.

Dat heeft hij van zijn vader.

Jimmy is stiekem een beetje 

verliefd op Malaika.

Dit is Malaika, 

de beste vriendin van Emma.

Malaika lacht Emma 

en Hannes vaak uit.

Zij vindt romantiek maar niets.

Stiekem is ze toch een beetje 

verliefd op Jimmy.
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14 februari, 10.15 uur

Hannes sluipt tijdens het speelkwartier naar het lokaal van groep 7. Zijn 

hart bonst luid. Niemand mag hem zien op deze supergeheime missie. 

Alleen zijn beste vriend, Jimmy, weet ervan.

Voorzichtig opent hij de deur en gluurt naar binnen. Er is gelukkig  

niemand. Op zijn tenen schuifelt hij naar een tafeltje helemaal in het 

midden. Daar is Emma’s plaats. Dat weet Hannes. Emma is al zes maanden 

zijn vriendinnetje, en hij weet alles van haar. Hij kent zelfs de super- 

geheime plaats waar ze het sleuteltje van haar supergeheime dagboek 

bewaart. Maar dat vertelt hij natuurlijk aan niemand.

Hannes staat bij Emma’s tafel. Haar rekenboek ligt er, en een groene 

pennenzak met rode bolletjes. Vreemd ... Emma heeft toch een witte 

pennenzak met daarop bloemetjes in alle kleuren? Misschien heeft ze een 

nieuwe gekregen voor haar verjaardag. Raar dat ze dat niet heeft verteld ...

Hij kijkt naar het zelfgemaakte envelopje in zijn hand. Het is rood en heeft 

de vorm van een hart. Er staat in sierlijke gouden letters: Wie dit hart 
opent, is mijn hartje en krijgt mijn hart. Hannes twijfelt. Misschien kan hij 

Emma’s rugtas zoeken en het briefje daarin ...
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Plots hoort hij haastige stappen in de gang. Hoge hakken. Kattige Katia! 

Vliegensvlug maakt Hannes de pennenzak open, stopt het envelopje erin en 

doet de pennenzak weer dicht.

Hij verstopt zich achter de grote plantenbak in de hoek.

De deur zwaait open. Hannes bukt zich nog wat dieper. Tussen de bladeren 

door ziet hij Kattige Katia binnenkomen. (Dat is juffrouw Linda, maar ieder-

een noemt haar Kattige Katia, omdat ze superlange nagels heeft en lacht 

als een miauwende kat.) Ze gaat aan haar bureau zitten, strijkt met haar 

handen door haar lange bruine krullen en leunt achterover. De winterzon 

schijnt op haar gezicht. Ze sluit haar ogen. Haar mond valt een beetje open.

O nee, denkt Hannes. Ze gaat daar toch niet in slaap vallen?

De minuten lijken uren te duren. Maar dan bedekt een dikke regenwolk het 

zonlicht. Kattige Katia geeuwt en opent haar ogen. Ze rommelt nog even op 

haar bureau en trippelt naar de gang.

Oef. Gered! Als de bliksem loopt Hannes naar de speelplaats.

‘Gelukt?’ vraagt Jimmy.

Hannes steekt zijn duim omhoog.

Dan gaat de schoolbel.
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14 februari, 10.30 uur

Groep 7 slentert na het speelkwartier het lokaal in.

‘Kan het wat sneller?’ vraagt Kattige Katia, die vooraan in de klas staat. 

‘Neem jullie atlas erbij en je aardrijkskundeboek.’

Emma loopt naar haar plaats. Malaika staat daar ook.

‘Hé,’ zegt Malaika lachend. ‘Dit is nu mijn plaats. Jij zit daar.’ Ze wijst naar 

een tafeltje achteraan.

‘Ach ja,’ zegt Emma. Ze slaat tegen haar voorhoofd. ‘Helemaal vergeten dat 

we van plaats zijn veranderd.’ Ze trekt een pruillip. ‘Jammer dat we niet 

meer naast elkaar zitten.’

‘Emma! Naar je plaats graag!’ De stem van Kattige Katia galmt door de klas.

Malaika gaat op haar nieuwe plaats zitten. Ze maakt haar pennenzak 

open. Hé, wat is dat? Een hartvormig envelopje! Wie dit hart opent, is mijn 
hartje en krijgt mijn hart, staat erop geschreven. Malaika’s hart gaat sneller 

slaan. Het is Valentijnsdag vandaag. Zou er dan toch iemand aan haar 

hebben gedacht? Ze scheurt vlug het envelopje open.
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14 februari, 12.30 uur

De school is uit. Hannes en Jimmy stormen naar buiten.

‘We moeten snel zijn, want om twee uur begint mijn gitaarles,’ zegt Jimmy. 

‘En we moeten nog langs de bloemenwinkel.’

‘Heb je alles meegenomen wat we hadden afgesproken?’ vraagt Hannes.

‘Yep!’ Jimmy wijst over zijn schouder. ‘Alles zit in mijn rugzak.’

Ze springen op hun fietsen.

‘Waarom mag Malaika eigenlijk niks weten?’ vraagt Jimmy.

‘Zij lacht ons altijd uit als ze Emma en mij samen ziet,’ antwoordt Hannes. 

‘Ze vindt dat romantische gedoe maar niks. En ik wil juist dat het super- 

romantisch wordt!’ Hannes kijkt met pretogen naar Jimmy. ‘Jammer voor 

jou,’ gaat hij verder, ‘ik weet dat je Malaika leuk vindt.’

‘Niet!’ roept Jimmy. ‘Ik vind Malaika helemaal niet leuk!’

‘Kom nou. Ik zie toch hoe je naar haar kijkt op de speelplaats.’

Jimmy glimlacht. ‘Oké, ik vind haar misschien een béétje leuk.’

Hannes grinnikt. ‘Ik wist het. Mij maak je niets wijs.’
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14 februari, 12.35 uur

Emma en Malaika lopen langzaam naar beneden. Emma kletst honderduit. 

Plots stopt ze.

‘Je zegt zo weinig. Is er wat?’

‘O ... nee hoor,’ zegt Malaika aarzelend.

Bij de fietsenstalling kijkt Emma om zich heen. ‘Waar is Hannes?’

‘Ik heb Hannes en Jimmy samen zien wegrijden,’ zegt Ellie, een meisje uit 

groep 8.

Emma kijkt beteuterd. ‘Hannes gaat nooit weg zonder gedag te zeggen. 

En het is nog wel Valentijnsdag vandaag!’

‘Jij hebt tenminste een vriendje,’ reageert Malaika geïrriteerd.

‘Wat heb jij opeens?’ Emma kijkt Malaika verbaasd aan. ‘Waarom bloos je zo?’

Malaika zucht. ‘Ik moet iets vertellen, Emma. Ik vond een briefje in mijn 

pennenzak. Hier, lees maar.’
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Emma’s ogen worden groot als ze het briefje leest. ‘Maar ...’ stamelt ze.  

‘Ik begrijp het niet.’

‘Het is vast voor jou bedoeld,’ zegt Malaika sussend. ‘Hannes wist toch niet 

dat wij van plaats zijn veranderd?’

Emma schudt haar hoofd. ‘Hij wéét welke pennenzak van mij is. Hij zou het 

nooit in de verkeerde stoppen. En trouwens, waarom zou ik het anders tegen 

niemand mogen zeggen? Iedereen weet toch dat wij verkering hebben?’ 

Emma’s ogen lopen vol tranen.

‘Emma ... ga nou niet huilen voor die stomme jongen!’

Emma snikt.

‘Nou ik erover nadenk ...’ zegt Malaika langzaam. ‘Ik vond al dat hij steeds  

zo verliefd naar me keek.’

Emma kijkt haar opeens kwaad aan.

‘Kijk niet zo, Emma! Ik kan er toch niks aan doen?’

‘Als je dat al vond, waarom heb je daar dan niks over gezegd?’

‘Ik wilde je niet kwetsen. Ik ben toch je beste vriendin? Toe, wees niet boos.’

Emma haalt haar schouders op. ‘Ik ben boos op Hannes, niet op jou.’

‘We zetten het hem betaald,’ zegt Malaika. ‘Ik heb een goed idee!’
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14 februari, 12.45 uur

Hannes en Jimmy komen aan bij de boomhut, in het bos bij het 

vijvertje. Die boomhut hebben ze afgelopen zomer samen gebouwd. 

Helemaal zelf.

Hannes haalt de kussens en dekens uit de boomhut en klopt ze uit. 

Het stof vliegt alle kanten op. Hij moet ervan niezen.

Jimmy veegt ondertussen met een bezem de boomhut schoon. 

De stofwolken komen naar buiten gedreven.

‘Uche, uche!’ hoest Jimmy. ‘Het werd tijd dat we hier eens poetsten.’

‘Gelukkig ziet mijn moeder ons niet,’ zegt Hannes lachend. ‘Anders 

moesten we ook mijn slaapkamer poetsen.’

‘Zo,’ zegt Hannes even later tevreden. ‘Alles netjes schoon. Nu de 

decoratie.’ Hij kijkt in Jimmy’s rugzak. ‘Wauw! Waar heb je deze 

spullen vandaan?’

‘Van mijn moeder geleend. Zij houdt van romantiek.’

‘Plastic rozenblaadjes, roze ballonnen, hartjeskaarsen, lampionnen in 

hartjesvorm ... Is dat niet overdreven?’ vraagt Hannes onzeker.

‘Nee, man! Meisjes zijn daar gek op. Geloof me.’
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Jimmy rolt een rode loper uit. Aan het einde zet Hannes een klaptafeltje 

met een tafelkleed eroverheen. Een wit tafelkleed met rode hartjes. 

Jimmy strooit plastic rozenblaadjes uit over de loper en het tafeltje. Hannes 

maakt een bloemenkroon met enkele bloemen van het boeket.

Samen blazen ze de ballonnen op en binden die vast aan de boomhut en 

het tafeltje.

‘High five,’ roept Hannes en hij steekt zijn hand omhoog.

Jimmy geeft er een pets tegen. ‘Het ziet er geweldig uit,’ zegt hij.  

‘Dat wordt scoren, man.’ Hij stapt op zijn fiets. ‘Ik moet er nu echt vandoor. 

Over tien minuten begint mijn gitaarles.’

‘Wacht, ik fiets mee,’ zegt Hannes. ‘Effe thuis wat eten en omkleden.’

Bij Hannes’ huis nemen ze afscheid.

‘Kom straks niet te laat, hè,’ zegt Hannes.

‘Nee, nee,’ zegt Jimmy.

‘En vergeet je gitaar niet!’ roept Hannes hem achterna.
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