www.uitgeverijvolt.nl
Eerste druk, 2020
Copyright tekst © 2020 Erik Scherder, Fred Diks, Mariëlla van de Beek
Copyright illustraties © 2020 Mariëlla van de Beek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
ƪěŉƢŎǼƷĩŦŎŠţĩƷŻĩƪƷĩůůŎűłǛþűÃŎƷłĩǛĩƢŎŠßŻŦƷ܌ůƪƷĩƢĢþůܒ
Omslag Studio Jan de Boer
ßŻƢůłĩǛŎűłrþƢţNĩƿǛĩŦŎűłܮrþƢţrþţĩƢ

ɗʴȡɻܘڕږږڏڑړڐڑڏژڗږژɻˈʬڑڗڑ

Professor S.
en de gestolen breinbril

Erik Scherder, Fred Diks en
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Alle kinderen zijn bijzonder!
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VOORAF
ßŻŻƢĢþƷŠĩĚĩłŎűƷþþűŉĩƷƪƟþűűĩűĢĩǛĩƢŉþþŦŻǛĩƢƢŎþű܌ðŉĪĩűŉĩƷ
hondje Pavlov, en natuurlijk over de geniale nieuwe uitvinding van
Professor S., eerst informatie over misschien wel een van de belangƢŎŠţƪƷĩŻűĢĩƢĢĩŦĩűǛþűŠĩŦŎěŉþþů܋ĢĩŉĩƢƪĩűĩűܒNŻĩǬŎĩűĢŎĩĩƢƿŎƷĩű
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NĩƷŻƟƟĩƢǛŦþţǛþűĢĩłƢŻƷĩŉĩƢƪĩűĩűűŻĩůĩűǜĩĢĩěŻƢƷĩǡŻŁĢĩŉĩƢƪĩűƪěŉŻƢƪܒ
De grote hersenen controleren onder andere alles wat je denkt en doet.
De grote hersenen kun je opdelen in vier grote delen. Die werken veel met
6
elkaar samen maar hebben ook hun eigen taken.

ܒڐdĩŁƢŻűƷþŦĩŦŻĚŦŎŠţƷŻƟĩĩűǜŎŠǬĩţŻűŎűłܒNŎŠǬŻƢłƷĩƢǛŻŻƢĢþƷŠĩƟŦþűűĩűţþű
maken, problemen kan oplossen en goed kan nadenken.
Ook is hij heel belangrijk bij het afremmen van negatieve emoties, zoals angst
of boosheid.
2. Je slaapbeenlob is onder andere druk met verwerken van alles wat je hoort.
Dit gebied zit achter je oor. Je geheugen ligt in dit gebied en dankzij je slaapbeenlob ben je in staat de weg te vinden zonder te verdwalen.

ing

on
ek

z

WA N D

OB

FDS

E LOB

EENLOB

Dit is de
hersenstam.

ACH

SLAAPB

TER

HOO

F R O N TA L

BEENL

LOB

wij

Dit is het
cerebellum.

3. Je wandbeenlob houdt zich onder andere bezig met verwerken van alles
wat je voelt via je huid. Daarnaast komt er informatie binnen van je spieren en
gewrichten. Je wandbeenlob is ook belangrijk bij rekenen en ruimtelijk inzicht
(bijvoorbeeld de weg vinden).
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ܒړdĩþěŉƷĩƢŉŻŻŁĢƪŦŻĚŎƪǛŻŻƢþŦĢƢƿţůĩƷǛĩƢǜĩƢţĩűǛþűþŦŦĩƪǜþƷŠĩǬŎĩƷܒ

DE BINNENKANT VAN JE BREIN
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De amygdala
De amygdala is een hersengebied dat een grote rol speelt bij emoties.
Dit gebied is vooral gevoelig voor angst en boosheid.
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De hippocampus
De hippocampus speelt onder andere een belangrijke rol bij het opslaan van
informatie in je geheugen en ruimtelijk inzicht.

De hersenstam
'ĩŉĩƢƪĩűƪƷþůŉĩĩǼƷŉĩĩŦǛĩĩŦƷþţĩű'ܒƢŎĩĚĩŦþűłƢŎŠţĩĢŎűłĩűĢŎĩŠĩŉĩƢƪĩű8
stam regelt zijn: je ademhaling, bloeddruk en hartslag.
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De kleine hersenen of cerebellum
NĩƷěĩƢĩĚĩŦŦƿůǬŻƢłƷĩƢŻűĢĩƢþűĢĩƢĩǛŻŻƢĢþƷŠĩŠĩĩǛĩűǜŎěŉƷłŻĩĢţþű
bewaren.
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De thalamus
'ĩƷŉþŦþůƿƪĚĩŻŻƢĢĩĩŦƷþŦŦĩƪǜþƷŠĩǬŎĩƷ܌ŉŻŻƢƷ܌ǛŻĩŦƷĩűƟƢŻĩǼƷĩűƪƷƿƿƢƷŉĩƷ
naar andere delen van je brein of lichaam waar het verwerkt wordt.
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De basale ganglia
De basale ganglia bestaan uit hersengebieden die belangrijk zijn voor bewegen, denken en emoties. Ook speelt het een rol bij je ‘beloningssysteem’.
Dat is een systeem in je brein dat ervoor zorgt dat je je goed voelt als je bijvoorbeeld iets gedaan hebt waar je trots op bent.
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De blauwe kern
'ĩĚŦþƿǜĩţĩƢűůþþţƷŉĩƷĚĩŦþűłƢŎŠţĩƪƷŻǿĩűŻƢþĢƢĩűþŦŎűĩþþű'ܒþƷǬŻƢłƷ
ervoor dat je alert en opgewonden bent.
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NŻŻŁĢƪƷƿţڐ

HET GEHEIM VAN DE BREINBRIL

ܻ/ěŉƷ ǜþþƢ ܓàþƷ ŉĩĩǼƷ Šĩ ŻƟþ łĩůþþţƷ ܓ/ĩű ĚƢĩŎűĚƢŎŦܼܓ
Brian staat samen met wat klasgenoten tegen de muur
ǛþűŉĩƷȀĩƷƪĩűŉŻţĩűţŎŠţƷǛĩƢĚþþƪĢűþþƢðŉĪܻܒàþƷŎƪűŻƿ
weer een breinbril?’
'ĩŻƟþǛþűðŉĪŎƪĩĩűĚĩƢŻĩůĢĩƟƢŻŁĩƪƪŻƢܒðĩűŻĩůĩű
ŉĩů ƟƢŻŁĩƪƪŻƢ ® ܒNŎŠ ǜĩĩƷ þŦŦĩƪ ŻǛĩƢ ŉĩƷ ĚƢĩŎű ĩű ĢþþƢnaast is hij uitvinder.
Sophie schiet in de lach. ‘Ik ben benieuwd wat die rare
ŻƟþǛþűŠŻƿűƿǜĩĩƢŉĩĩǼƷĚĩĢþěŉƷܼܒ
ܻNĩƷŎƪǬŎŠűűŎĩƿǜƪƷĩƿŎƷǛŎűĢŎűłܼ܌ŦĩłƷðŉĪƿŎƷܻܒrĩƷĢŎĩ
breinbril schijn je van afstand in de hersenen van iemand
þűĢĩƢƪƷĩţƿűűĩűţŎŠţĩűܒrŎŠűŻƟþŉĩĩǼƷǬŎěŉǛĩƢĢŎĩƟƷŎű
nanotechnologie. Dan kun je met ieniemienierobots iemands brein in om allerlei metingen te doen, maar ik heb
geen idee hoe het allemaal werkt.’
Tycho schudt zijn hoofd. ‘Waarom hou je me voor de
łĩţ ܼܓNŎŠ ǜŎŠƪƷ űþþƢ ǬŎŠű ƢŻŦƪƷŻĩŦܻ ܒrŎŠű Ěĩűĩű ĢŻĩű ŉĩƷ
dan misschien niet meer, maar met mijn hersenen is
niets mis! Ik ben toch niet achterlijk? Mensen die van afstand in de hersenen van iemand kunnen kijken? Dit is
ĩĩűłƢþƟŠĩ܌ƷŻěŉðŉĪ'ܓþþƢƷƢþƟŎţĩěŉƷűŎĩƷŎűܼܒ
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ܻ'þű łĩŦŻŻŁ Šĩ ŉĩƷ ƷŻěŉ ŦĩţţĩƢ űŎĩƷ¼ ܌ǢěŉŻ ܼܒðŉĪ ţŎŠţƷ
ŎűĢƢŎűłĩűĢ űþþƢ ƢŎþűܻ ܒƢþŎű ܌ŠŎŠ łĩŦŻŻǼƷ ůĩ ƷŻěŉ ǜĩŦܼܓ
Brain is haar bijnaam voor Brian.
ܻ/ŉܼ܍tŻłǛŻŻƢĢþƷƢŎþűþűƷǜŻŻƢĢţþűłĩǛĩűŦŻŻƟƷðŉĪ
ĚŻŻƪǜĩłܒðĩƪŦƿŎƷǬŎěŉþþűĚŎŠŉþþƢǛƢŎĩűĢŎűűĩűłƢŻĩƟܒ
ܻàþƷŉĩĩǼƷðŉĪƷŻěŉĩĩűţŻƢƷŦŻűƷŠĩܼܒƢŎþűǬƿěŉƷܻܒNþþƢ
verhaal over die breinbril kan best waar zijn, hoor,’ zegt
ŉŎŠ Ʒĩłĩű ¼ǢěŉŻܻ ܒNþþƢ ŻƟþ ĚĩĢĩűţƷ ĩěŉƷ Ǜþű þŦŦĩƪ ܒrĩƷ
zijn uitvindingen loopt hij een dikke honderd jaar voorƿŎƷܒNŎŠŉĩĩǼƷĩĩűƷŎŠĢŠĩłĩŦĩĢĩűǬĩŦŁƪĩĩűĩěŉƷĩƢþţĩƷłĩĚŻƿǜĢ®ܒþůĩűůĩƷðŉĪĩűŉþþƢŉŻűĢŠĩ£þǛŦŻǛĚĩűŎţƷŻĩű
per ongeluk met die raket op reis geweest. We kwamen in
ƢĩŎűƪƷĩŎű'ܒþþƢǜþƪŉĩƷþŦĩĩűĩĩƿǜŦþƷĩƢܒNĩƷĚŦĩĩţĢþƷ
we in het brein van een koning waren. Nee, het is niet
erg dat je dat niet weet. Je zit pas een maand bij ons op
ƪěŉŻŻŦܒðŉĪǛĩƢƷĩŦƷþŦƷŎŠĢĢĩǜþþƢŉĩŎĢܒ/űŎţŻŻţܒNĩƷƟƢŻĚŦĩĩůŎƪþŦŦĩĩűĢþƷĚŎŠűþűŎĩůþűĢŻűƪłĩŦŻŻǼƷܼܒ
‘Dus jullie kwamen met een raket in Breinstein? Jij
bent de grootste grapjas van de hele school.’ Tycho kijkt
ǛĩƢĚþþƪĢܻܒSţĚĩłƢŎŠƟŠƿŦŦŎĩŉƿůŻƢűŎĩƷǬŻłŻĩĢܒßĩƢƷĩŦĢŎĩ
sprookjes maar aan de kleuters. Die geloven alles. Ik niet!’
hþƷĩƢŎűĢĩţŦþƪţŎŠţƷðŉĪƪƷŻŕěŎŠűƪǛŻŻƢǬŎěŉƿŎƷܒ
Juf Jolijn staat voor de groep en draagt een gedicht voor:
ܻSţĢƢŻŻůܼܒðĩƪƷþþƢƷƢĩěŉƷǛŻŻƢǬŎěŉƿŎƷܻܒŦƪĢĩűþěŉƷűŻł
niet zo oud is. En mijn bed niet meer zo koud is, droom
ik dat ik alles kan…’
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ƢŎþűǬŻĩţƷǛĩƢłĩĩŁƪŻŻłěŻűƷþěƷůĩƷðŉĪܻܒ£ƪƪƪƷܒfƿűűĩű
ǜĩƪƷƢþţƪĩǛĩűƟƢþƷĩűܼܓǴŦƿŎƪƷĩƢƷŉŎŠܒ
ܻNŻƿƷŻěŉŻƟܼǬĩłƷðŉĪŎůƟƿŦƪŎĩŁܒ
‘Pardon?’ De juf kijkt boos op. ‘Wat valt me dat van je
Ʒĩłĩű܌ðŉĪܒŦƪĢĩłĩĢŎěŉƷĩűǛþűNþűƪNþłĩűŠĩűŎĩƷŎűƷĩƢĩƪƪĩƢĩűłþŠĩůþþƢǜĩłܼܒðĩǜŎŠƪƷűþþƢĢĩĢĩƿƢܻܒtþþƢ
de gang!’
ðŉĪłƢŎƪƷŉþþƢĚŻĩţĩűĚŎŠĩŦţþþƢĩűĚĩĩűƷǜŻĩĢĩűĢĢĩ
klas uit.
ܻNĩƷǜþƪűŎĩƷǛŻŻƢƿĚĩĢŻĩŦĢܼ܌ǬĩłƷƢŎþűܻܒðĩŉþĢŉĩƷ
tegen mij.’
De juf kijkt boos de klas in en hoort niet eens wat Brian
ǬĩłƷܻܒŦƪŎţĩĩűłĩĢŎěŉƷǛŻŻƢŦĩĩƪ܌ŎƪŉĩƷŉĩĩŦŎƢƢŎƷþűƷþŦƪ
ŎĩůþűĢĩƢĢŻŻƢŉĩĩűƟƢþþƷܒðŻţĩűŎţðŉĪŉĩŦĩůþþŦűŎĩƷܒ
Ik begrijp er niets van.’
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‘Maar, juf…’ probeert Brian nog.
‘Ik wil er niets meer over horen,’ zegt juf Jolijn.
'ĩƢĩƪƷǛþűĢĩĢþłǜĩƢţƷðŉĪǛŻŻƢǬŎěŉǬĩŦŁŎűĢĩƪƷŎŦƷĩƢƿŎůƷĩܒðĩŉĩĩǼƷĚŎŠűþűŻŻŎƷŎűƪƷƢƿěƷŎĩűŻĢŎłĩűǜĩƢţƷ
graag aan uitdagende projecten die ze samen met de juf
ŉĩĩǼƷĚĩĢþěŉƷܒðĩǛĩƢĢŎĩƟƷǬŎěŉĢĩŦþþƷƪƷĩƷŎŠĢŎűĚŻŻůsoorten die in verschillende werelddelen voorkomen.
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SűĢĩůŎĢĢþłƟþƿǬĩŉĩĩǼƷ¼ǢěŉŻĩĩűłĩƪƟƢĩţŠĩůĩƷŠƿŁdŻŦŎŠűܒNŎŠŎƪűĩƷǛĩƢŉƿŎƪĢĩűǬŎƷűŻłűŎĩƷǬŻŦþűłĚŎŠƢŎþűĩű
ðŉĪŻƟƪěŉŻŻŦ'ܒĩŠƿŁǜŎŦǜĩƷĩűŉŻĩŉĩƷŉĩůĚĩǛþŦƷܒ
¼ǢěŉŻǛĩƢƷĩŦƷĢþƷŉŎŠŉĩƷĩƢłűþþƢǬŎŠűǬŎűŉĩĩǼƷܻܒrþþƢ
ik heb het gevoel dat ik soms voor de gek word gehouden.
ðŉĪǛĩƢƷĩŦĢĩĢþƷŉþþƢŻƟþĢĩƿŎƷǛŎűĢĩƢŎƪǛþűĩĩűĚƢĩŎűbril, en Brian had sterke verhalen over een reis met een
raket. Dat kán toch niet?’
'ĩŠƿŁţűŎţƷĩűţŎŠţƷŻƟĩĩűƪƪĩƢŎĩƿƪܻܒNĩƷŎƪƷŻěŉĩěŉƷ
ǜþþƢ¼܌ǢěŉŻܒàþěŉƷ܌ŎţŦþþƷŠĩǜþƷȀŦůƟŠĩƪǬŎĩűܼܒ
Een kwartier later kijkt Tycho nog steeds verbaasd.
‘Dus die verhalen zijn echt gebeurd? Wat zal dat een bizar
avontuur zijn geweest.’
‘Dat zal zeker een bizar avontuur zijn geweest!’
tþ ƪěŉŻŻŦƷŎŠĢ ůŻĩƷ ðŉĪ űþĚŦŎŠǛĩű Żů ŉĩƷ ǛĩƢǛĩŦĩűĢĩ
voorval met de juf uit te praten.
Brian en Tycho wachten haar op bij de uitgang.
Tycho vouwt zijn handen in een smekend gebaar. ‘SorƢǢ܌ðŉĪܒSţǜĩĩƷűƿĢþƷŠĩůĩűŎĩƷǛŻŻƢĢĩłĩţǜŎŦĢĩŉŻƿden. Maar geef toe, als je het voor het eerst hoort is het
ook wel echt een gek verhaal.’
ðŉĪŉþþŦƷűŻűěŉþŦþűƷŉþþƢƪěŉŻƿĢĩƢƪŻƟܻܒNĩƷŎƪűŻŻŎƷ
leuk om uitgelachen te worden.’
‘Daar heb je gelijk in. Wil je anders morgen mee naar
ƷĩűűŎƪƷƢþŎűŎűł'ܓþűłþþűǜĩűþþǴŦŻŻƟǜþƷŦĩţţĩƢƪĩƷĩűܼܒ
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'þƷŦŎŠţƷðŉĪǜĩŦǜþƷܻܒrĩƷǬŎŠűƷǜĩĩƷŠĩƪܼܓ
‘Nee, met zijn drietjes,’ stelt Tycho voor.
‘Dat weet ik nog niet, alleen als Brain ook sorry zegt.’
‘Sorry,’ prevelt Brian binnensmonds.
ܻ'þƷţþűĚĩƪƷŉþƢĢĩƢܼ܌ůĩĩűƷðŉĪܒ
ƢŎþűǬƿěŉƷܒNŎŠţŎŠţƷŻůǬŎěŉŉĩĩűܒ/ĩűƟþþƢţŦĩƿƷĩƢƪ
łþþűǛþűĢĩłŦŎŠĚþþűܒűĢĩƢĩţŦĩƿƷĩƢƪĚþţţĩűƷþþƢƷŠĩƪŎűĢĩ
zandbak. Een clubje achtstegroepers voetbalt op het veldje.
Met zijn handen maakt hij een toeter om zijn mond.
‘Sorry!’ roept hij en hij zegt: ‘Is het nu goed?’
ܻŎŠűþܼ܌ǬĩłƷðŉĪܒ
ܻNƿŉܓàþƷĚĩĢŻĩŦŠĩܼܓ
ܻßŻŦłĩűƪůŎŠŎƪĩƢűŎţƪůŎƪůĩƷŠĩĚĩűĩűܼܒ
‘Dat klopt. Ik kan gelukkig goed lopen.’
‘Precies. Tycho kan niet op zijn knieën om sorry te zegłĩűܒrþþƢŠŎŠǜĩŦܒŦƪŠĩĢþƷĢŻĩƷǛĩƢłĩĩŁŎţŠĩĩűĚĩűŠĩ
weer mijn beste maatje.’
SţƪűþƟƪŻůƪűŎţƪǛþűůĩŎĢĩű܌ĢĩűţƷƢŎþűܻܒfŻůŻƟ܌
ðŉĪܒrŻĩƷĢþƷĩěŉƷܼܓ
ðŉĪţűŎţƷܒ
De voetballers uit groep acht zijn inmiddels gestopt.
ðĩǬŎŠűĚĩűŎĩƿǜĢǜþƷƢŎþűǬþŦĢŻĩűܻܒNŻŻƢŎţĢþƷłŻĩĢܼܓ
roept de stoerste van het stel. ‘Moet jij op je knieën voor
een meisje? Wat een afgang!’
De jongens schieten in de lach.
Een paar kleuters wijzen naar Brian.
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NŎŠǛŻĩŦƷþŦŦĩŻłĩűŻƟǬŎěŉłĩƢŎěŉƷܒ
‘Doe het nou maar,’ adviseert Tycho. ‘Lijkt me gaaf om
jullie te laten zien waar ik vier keer per week naartoe ga.’
ܻţĪĢþű®ܼܒűĩŦŦþþƷƢŎþűǬŎěŉŻƟǬŎŠűţűŎĩĵűǬþţţĩűܒ
‘Sorry dat ik zo stom reageerde op je verhaal over die
breinbril. Ik ben er heus benieuwd naar.’
ܻfŻů ůþþƢ ƪűĩŦ ŻǛĩƢĩŎűĢ ܌ƢþŎű ܼܒðŉĪ łĩĩǼƷ ŉĩů ĩĩű
boks.
'ĩ ǛŻŦłĩűĢĩ Ģþł ǬĩƷƷĩű ƢŎþű ĩű ðŉĪ ŉƿű ȀĩƷƪĩű Ŏű Ģĩ
stalling op de parkeerplaats van de tennisclub. Intussen
arriveert het busje dat Tycho naar zijn training brengt.
ܻðþŦŎţŠĩŻǛĩƢƷǜĩĩƿƿƢǜĩĩƢŻƟŉþŦĩűܼܓǛƢþþłƷĢĩěŉþƿŁfeur.
‘Maak er maar vier van,’ zegt Tycho. ‘Ik ga met mijn
űŎĩƿǜĩǛƢŎĩűĢĩűŻƟƪƷþƟܒtŻƿŠþ܌űŎĩƷĩěŉƷŻƟƪƷþƟܼܒNŎŠ
wijst naar zijn verlamde benen.
ܻßĩĩŦ ƟŦĩǬŎĩƢ ܼ܌ǬĩłƷ Ģĩ ěŉþƿǲŁĩƿƢܻ ܒSţ ǬþŦ ǬŻƢłĩű ĢþƷ Ŏţ
weer op tijd voor je klaarsta.’
ܻNĩĚŠĩĩĩűűŎĩƿǜĩƢŻŦƪƷŻĩŦܼܓǛƢþþłƷðŉĪܒ
‘Dit is een speciale sportrolstoel,’ zegt Tycho, terwijl hij
naar de kleedkamers rolt. ‘Deze gebruik ik alleen voor het
sporten.’
/Ǜĩű ŦþƷĩƢ ǜŻƢĢƷ ¼ǢěŉŻ ĢŻŻƢ ǬŎŠű ěŻþěŉ ǴŦŎűţ þþű ŉĩƷ
ǜĩƢţłĩǬĩƷܒðŎŠűǜþƢůŎűłܮƿƟĚĩƪƷþþƷƿŎƷŉĩƷƪŻĩƟĩŦůþţĩű
van zijn armspieren. Daarna moet hij kleine afstanden zo
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ƪűĩŦůŻłĩŦŎŠţþǴŦĩłłĩűĩűůþűŻĩƿǛƢĩĩƢƷŉŎŠƪűĩŦǛþűŦŎűţƪ
naar rechts met zijn rolstoel.
De coach slaat harde ballen naar Tycho, die hij terug
ůŻĩƷƪŦþþűܒðĩţŻůĩűŉĩŦĩůþþŦŎűĢĩŉŻĩţĩűǛþűŉĩƷƷĩűnisveld terecht.
ðŉĪŎƪŻűĢĩƢĢĩŎűĢƢƿţǛþű¼ǢěŉŻܼƪŎűǬĩƷܻܒfŦþƪƪĩܒàþƷ
knap van hem,’ zegt ze op het terras langs de kant van het
tennisveld tegen Brian.
Brian is het met haar eens. ‘Ik dacht dat Tycho voor de
lol op tennis zat. Lekker ontspannen een balletje slaan.
rþþƢĢŎƷŎƪƟƿƢĩƷŻƟƪƟŻƢƷܒNŎŠţþűŉĩƷŻŻţŉĩĩŦłŻĩĢܒNŎŠ
ŉĩĩǼƷĩěŉƷƷþŦĩűƷܒtĩƷþŦƪŠĩŻƟþƷƢŻƿǜĩűƪ܌ůþþƢĢþűŻƟ
een ander gebied. Ik ben zo benieuwd naar die breinbril
en die superkleine cameraatjes van hem. Wat goed van je
ŻƟþܒàþƷĢĩűţŠĩܓfƿűűĩűǜĩĢþþƢĚŎűűĩűţŻƢƷĩěŉƷůĩĩ
in het brein van iemand anders kijken? Dat lijkt me een
mooi avontuur.’
űŻƟǛþŦŦĩűĢ ƪƷŻŻƷ ðŉĪ ƢŎþű þþű®ܻܒƪƪƷ ܒtŎĩƷ ůĩƷĩĩű
ţŎŠţĩű܌ůþþƢþěŉƷĩƢŻűƪǬŎƷĩĩűǛƢĩĩůĢĩůþűܼ܌ǴŦƿŎƪƷĩƢƷ
ǬĩܻܒßŻŦłĩűƪůŎŠŦƿŎƪƷĩƢƷŉŎŠŻűƪþŁܒrŎƪƪěŉŎĩűŎƪŉĩƷĩĩű
spion of zo. Dus pas op wat je zegt.’
Brian kan zich niet beheersen en draait zich meteen
om.
Een man met zwart, glad naar achteren gekamd haar
en een donkere zonnebril haalt een pen en een notitieblokje tevoorschijn.
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ܻàþþƢŻůĢĩűţŠĩĢþƷĢŎĩůþűŻűƪĚĩƪƟŎŻűĩĩƢƷܓŦƪŻŁ
wij interessant zijn… Je kijkt te veel detectives op NetǴŦŎǡܼ܌ůĩĩűƷƢŎþűܒ
ܻGĩĚƢƿŎţŠĩŉĩƢƪĩűƪ܌ƢþŎű'ܒŎĩĩűłĩƢĢŉĩĩǼƷŻűƪǛþƪƷ
þŁłĩŦƿŎƪƷĩƢĢŻǛĩƢĢĩűŎĩƿǜĩƿŎƷǛŎűĢŎűłǛþűŻƟþܒNŎŠǜŎŦ
het geheim van de breinbril ontdekken en hem namaţĩűܒßŻŦłĩűƪůŎŠţƿűŠĩĩƢƪěŉþƷƢŎŠţůĩĩǜŻƢĢĩűܼܒ
Brian twijfelt. ‘Laten we maar niet op die man letten.
àĩǬŎŠűŉŎĩƢǛŻŻƢ¼ǢěŉŻܼܒNŎŠţŎŠţƷűþþƢǬŎŠűǛƢŎĩűĢ'ܒŎĩ
ůŻĩƷƷĩŦţĩűƪŻƟűŎĩƿǜŻƟƪŦþþűܻܒfŎŠţ܌ðŉĪܒðŎŠűěŻþěŉƢĩageert steeds te laat bij Tycho’s opslag.’ Brian begint te
klappen. ‘Wat een geweldige ace, Tycho!’
ܻěĩܼܓǛƢþþłƷðŉĪܒ
‘Dat is als je opslaat en je tegenstander de bal niet kan
terugslaan,’ legt Brian uit.
Tussendoor zwaait Tycho naar het tweetal. ‘We doen
best of three,’ zegt hij enthousiast. ‘De wedstrijd duurt
ůþǡŎůþþŦĢƢŎĩƪĩƷƪܒ/ƢŎƪĩĩűǜŎűűþþƢþŦƪŎĩůþűĢƷǜĩĩ
sets wint.’
ƢŎþűĩűðŉĪǬŎƷƷĩűŻƟŉĩƷƟƿűƷŠĩǛþűŉƿűƪƷŻĩŦܻܒàþƷ
ŎƪƷĩűűŎƪƷŻěŉƪƟþűűĩűĢܼ܌ǬĩłƷðŉĪܒ
tþĢĩĩĩƢƪƷĩƪĩƷůĩƷړܮڕƷĩŉĩĚĚĩűłĩǜŻűűĩű܌ƪƷþþƷ
ŉĩƷŎűĢĩƷǜĩĩĢĩƪĩƷړܮڔĩűڏܮڏړŎűĢĩłþůĩǛŻŻƢ¼ǢěŉŻܒ
ܻðĩƷܼůŻƟܼƢŻĩƟƷĢĩěŻþěŉܻܒdĩŉĩĚƷůþƷěŉƟŻŎűƷܒtŻł
ĪĪűƟƿűƷĩűŉĩƷǜŻƢĢƷ'ܒړܮڕþűŉĩĚŠĩłĩǜŻűűĩűܼܒ
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ßþűþěŉƷĩƢ Ģĩ ĚþƪĩŦŎűĩ łŻŻŎƷ ¼ǢěŉŻ Ģĩ ĚþŦ ŻƟ ܒNŎŠ
kreunt op het moment dat hij de bal zo hard mogelijk
opslaat.
De coach wil de bal terugslaan, maar hij reageert net
te laat. Na de stuit vliegt de bal hard tegen het hek dat
om het tennisveld staat.
ܻGŻĩĢůþűܒdĩŉĩĚƷƷĩƢĩěŉƷłĩǜŻűűĩű'ܼܒĩěŻþěŉłĩĩǼƷ
Tycho een boks.
ƢŎþűĩűðŉĪƪƷĩţĩűŉƿűĢƿŎůĩűŻƟܒ
ܻdĩĚĩűƷǛĩƷłŻĩĢܼ܌ǬĩłƷðŉĪܒ
‘Dank je. Ik ga me eerst even opfrissen. Daarna kom
ik bij jullie.’
SűŉþþƢŻŻłŉŻĩţĩűǬŎƷðŉĪĢþƷĢĩǛƢĩĩůĢĩůþűŻƟƪƷþþƷ ܒðĩ ƪěŉƢŎţƷ ܌ǜþűƷ ĩǛĩű ŦŎŠţƷ ŉĩƷ ĩƢŻƟ ĢþƷ ŉŎŠ ŉþþƢ
ţþűƷŻƟţŻůƷܒðĩŎƪŻƟłĩŦƿěŉƷþŦƪǬĩǬŎĩƷĢþƷŉŎŠŉƿűƷþfeltje voorbijloopt. ‘Gelukkig, die engerd is weg. Ik vertrouw hem voor geen meter.’
ܻNĩƷ Ŏƪ ĩěŉƷ ƪƿƟĩƢ ĢþƷ Šĩ ǬŻ ǛĩĩŦ ŁþűƷþƪŎĩ ŉĩĚƷ ܼ܌ǬĩłƷ
Brian, ‘maar je moet niet overdrijven. Misschien vindt
hij rolstoeltennis gewoon leuk.’
‘Daar geloof ik niks van. Ik vond het een gluiperd, een
stiekemerd.’
ܻŦƪŠĩůþþƢűŎĩƷǬŻŻǛĩƢůŎŠĢĩűţƷܼ܌ţűŎƟŻŻłƷƢŎþűܒ
Even later komt Tycho aan hun tafeltje zitten.
ܻNŻĩţŻůƷŉĩƷĢþƷŠĩǬŻłŻĩĢţƿűƷƷĩűűŎƪƪĩűܼܓǛƢþþłƷ
ðŉĪܒ
21

‘Ik begon al met tennis toen ik vier was. Ik was bijna
elke dag op de tennisbaan. Dat kwam omdat mijn moeĢĩƢƪěŉŻŻűůþþţƪƷĩƢǜþƪŻƟŉĩƷƪƟŻƢƷěŻůƟŦĩǡܒ/ŦţĩĢþł
maakte ze de kantine en de kleedkamers schoon. Dan
łŎűł Ŏţ ůĩƷ ǛƢŎĩűĢŠĩƪ ƷĩűűŎƪƪĩű ܒßþþţ ƷŻƷ ŉĩƷ ĢŻűţĩƢ
werd.’
ܻðŎƷŠĩþŦǛþűŠŻűłƪþŁþþűŎűĩĩűƢŻŦƪƷŻĩŦܼܓǜŎŦƢŎþűǜĩten.
Tycho krijgt een brok in zijn keel. ‘Nee.’ Meestal maakt
hij grappen over zijn handicap, maar nu vindt hij het toch
ŦþƪƷŎłŻůĩƢŻǛĩƢƷĩƟƢþƷĩűܒNŎŠƟþţƷǬŎŠűĚŎĢŻűĩűűĩĩůƷ
ĩĩűƪŦŻţǜþƷĩƢܒNŎŠĢĩűţƷĩǛĩűűþĩűǬŻĩţƷĢĩŠƿŎƪƷĩǜŻŻƢĢĩű'ܻܒƢŎĩŠþþƢłĩŦĩĢĩűȀĩƷƪƷĩŎţǛþűĢĩƷĩűűŎƪĚþþűűþþƢ
ŉƿŎƪܒNĩƷǜþƪþŦĚŎŠűþĢŻűţĩƢܒÃŎƷĩĩűǬŎŠǜĩłţǜþůţĩŎhard een auto aangereden. Ik zag de koplampen heel
ƪűĩŦŻƟůĩþǴţŻůĩű'ܒĩěŉþƿǲŁĩƿƢǜþƪþþűŉĩƷþƟƟĩű܌ŉŎŠ
zag me niet eens. Ik kon geen kant op. Een seconde later
ǛŦŻŻłŎţůĩƷȀĩƷƪĩűþŦĢŻŻƢĢĩŦƿěŉƷܒSţŉþĢłĩŦƿţĢþƷŎţ
niet tegen een verkeersbord vloog. Met een smak kwam
ik op het asfalt terecht. Ik hoorde de piepende remmen
van de auto en dacht dat hij over me heen zou rijden, dat
ik dood zou gaan. Meteen wist ik dat het foute boel was,
want ik had geen gevoel meer in mijn benen. Later bleek
dat ik mijn rug had ‘gebroken’.
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