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DAGBOEK VAN EEN

Voetbal
    held
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Weet je, de trainer zei dat ik in  
de verdediging moest spelen...

Dus wat gebeurde er? De bal kwam 
tegen mijn rug aan.

Of, als ik  
eerlijk ben,  
de bal kwam  
tegen mijn  
billen...

Ik maakte een eigen goal.

Ik maakte een eigen goal met mijn BILLEN!

IK MAAKTE EEN EIGEN GOAL MET MIJN BILLEN!!!

Kan je leven nog rotter worden?

JA, want een of andere slimme Harry nam net op dat 
moment met zijn vaders iPhone een foto en stuurde die 
naar de schoolkrant.

Het is tijd om heel  
lang in mijn kamer  
te blijven met een  
papieren zak over  
mijn hoofd.

Blijf ac
hterin 

en prob
eer 

nuttig t
e zijn!

En raak niets aan!

Ik heb
 geen

 

honge
r.

billen

bal

naar he
t doel

NIEUWS VAN DE WEEKMARCUS SCOORT!

GOAL VAN DE WEDSTRIJD
Lieverd, 
het eten is 

klaar!
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Mijn naam is Marcus (nee, je mag me geen Mark noemen) 
Davids en ik ben tien jaar.

Er zijn twee dingen die ik heel duidelijk wil maken:

Ik wil niet voetballen.

Ik wil geen dagboek  
bijhouden.

Je kunt ook zeggen dat ik GEEN DAGBOEK WIL BIJHOUDEN 
OVER VOETBALLEN!!!

Maar pap zegt dat ik MIJN  
DOELEN beter kan bereiken  
als ik ze OPSCHRIJF.

Tuurlijk!

Ik heb zijn stomme idee toch geprobeerd.

Stel je voor dat hij toch gelijk had met dat ‘opschrijven 
zorgt dat het gebeurt’ -gedoe.

Ik schreef op:
Ik wil een miljoen winnen in  
de loterij.

Ik wil dat JT (de schoolpestkop) 
me met rust laat.

Ik wil dat mijn vader niet  
langer probeert om me  
te laten voetballen.

Nou, dat werkte NIET.

VOETBAL
DAGBOEK

DAGBOEK

Hoi!

Prima jongen
. 

Je hoeft
 niet 

te spele
n als je 

niet wilt.
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Dus nu schrijf ik gewoon op wat ik wil over papa en JT en 
iedereen die zich met mij bemoeit -

en bewaar het dagboek

in een doos,

in een zak,

onder mijn bed,

achter een doos met  
oud speelgoed, 

 
want als iemand het vindt,  
ben ik ER GEWEEST.

Mijn vader probeert altijd mensen  
ervan te overtuigen dat ze

harder kunnen werken...

harder kunnen lopen...

hoger kunnen klimmen...
 
Je snapt wat ik bedoel.

Hij heeft zelfs een boek geschreven:
Maak er iets van en begin bij je schoenveters!

Ik moest hem uitleggen dat  
dit gewoon niet mogelijk is.  
Hoe suf is mijn vader?

(Maar toch kopen mensen het boek,  
dus misschien is hij toch niet zo suf.)

DAGBOEK

DAG
BOEK

Maak e
r 

iets v
an en

 

begin
 bij je

 

SCHOEN- 
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RS!


