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rik

dit zijn rik, mies en tom.
in het doel staat toos.
ze zijn in het groen.
ze staan op het gras
met een bal.
rrr, daar gaat de fluit
van de man op de stip.
hup, daar gaat de bal.
van voet naar voet.
heen en weer en hoog en laag.
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ze doen hun best,
want de bal moet in het doel.
in het doel van sep.
maar die wil dat niet!
dat is het spel.

pim is op het gras.
sien en saar ook.
ze zijn in het geel.
en gaan heel snel!
te snel voor rik en mies.
kijk, daar gaat de bal!
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de voet van sien geeft een schop.
een trap op de bal.
wat denk je?
is het raak of mis?
het is raak!
de bal gaat in het doel van toos.
rik, mies en tom zijn sip.
toos is ook al sip.
sien maakt een punt.
dat is een punt voor geel.
nul voor groen.
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‘kom op, tom en mies,’ zegt rik.
‘dat kan niet!
we gaan door.
ik wil ook een punt.
de bal moet in het doel!’
daar gaat rik!
met de bal van voet naar voet.
heen en weer.
hoog en laag.
daar is het doel van sep al.
rik geeft een knal op de bal!
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is het een schot in de roos?
maakt hij een punt?
nee!
rik maakt een fout.
de knal op de bal was top.
maar dan gaat het mis.
de bal gaat niet in het doel.
de bal gaat door het hek.
mis, rik!
de bal is weg!



kijk, daar rolt de bal.
rik, mies en tom zien hem gaan.
heel snel!
waar gaat hij heen?
oo, mis mis mis!
daar staat een tent.
de tent is heel groot.
hier een vlag en daar ook een.
rik weet wat dat voor een tent is.
nee, bal!
doe dat niet!
niet door de tent heen!
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mis mis mis

de bal gaat door het gat.
het gat van de tent.
het dier in de tent is groot.
en zijn neus is lang.
die gaat snel heen en weer!
hij zag de bal niet.
het voelt als een tik op zijn bil.
en dat is niet leuk!
de man op de rug valt.
met zijn neus in de… poep.
‘oo’ en ‘aa’ hoort rik.
er gaat veel mis in de tent!
ligt de bal nu stil?
nee hoor.
het dier is boos.
en geeft de bal een tik.
met zijn poot.
daar gaat de bal weer!
uit de tent naar een huis.
rik rent zo snel hij kan.
maar de bal gaat op kop.
oo nee!
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wat ziet het oog van rik?
oo, mis mis mis!

bij het huis is een man.
met een pet en een pot.
de man staat op een trap.
wat zit er in de pot?
dat weet rik niet.
knal doet de bal!
de trap zegt krak en piep.
de man is boos.
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hij roept ‘oo’ en ‘aa’.
daar gaat de pot!
wat zit er in?
nu weet rik het wel.
oo, mis mis mis!
de neus van de man is geel!
ligt de bal nu stil?
nee hoor.
de bal kreeg een tik van de man.
daar gaat hij weer.
‘stop stop stop!’ 
roept rik.
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rik geeft de bal een trap.
de bal gaat niet in het doel.
hij gaat door het hek!
de bal gaat door en door.
oo, het is mis, mis, mis!
en raak!
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