DOE MEE MET DE KLEURPLAAT ACTIE
EN MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN!
De mooiste en origineelste inzendingen worden
beloond bij inzending vóór 1 september 2014.
HOOFDPRIJS: Bioscoopkaartjes voor
4 kids voor een film naar keuze.
2e PRIJS: 20x luisterboek naar keuze
zie va.lk/luister

In de zomermaanden juni, juli en augustus ontvangt u bij
iedere 10 euro besteding in een Valk Exclusief restaurant een
kaartje met een unieke actiecode. Spaar 6 kaartjes, registreer uw
actiecodes online, en bestel een luisterboek met korting naar keuze!

va.lk/luister

Vermeld duidelijk je naam, geboortedatum, adres en emailadres. Alleen volledig ingevulde kleurplaten maken kans
op een prijs. Na elk kwartaal maken we de prijswinnaars
bekend via een mailing. Lees ook alle avonturen van Kenny
Koken op www.kennykoken.nl
Kleur de tekening zo mooi mogelijk in en geef deze af aan
de kelner of stuur hem op naar:
Timo & Co | Postbus 281 | 8600 AG SNEEK
timo-co@coderups.n | © www.coderups.nl
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”Wat is het toch een heerlijk weer om in het park te zitten,” zei Co, terwijl hij tevreden een blikje
limonade opende.
”Zeg dat wel,” zei Timo. Hij schoof de zonnebril naar het puntje van zijn neus en keek om zich heen.
Iets verderop waren kinderen aan het voetballen.
”Weet je dat we er vier jaar geleden ook zo bijzaten?” vroeg Co.
”Dat is waar,” zei Timo. ”Vlak daarna zouden we naar het WK in Zuid-Afrika gaan. Met Lex Leeuw, de
bondscoach.”
”Wat was dat een avontuur,” zei Co. ”Niet te geloven dat deze week het WK alweer is in Brazilië. Wat
vliegt de tijd toch!”
Op dat moment voelde Co hoe iets zijn hand raakte. Het blikje met limonade werd uit zijn hand gerukt en viel in het gras. Geschrokken kwam hij overeind. ”Wat was dat?” vroeg hij.
”Sorry meneer!” riep een van de kinderen. Ze kwamen met z’n allen op hen afgerend. ”Ik deed het
per ongeluk. Heb ik u pijn gedaan?”
Co schudde zijn hoofd. ”Nee,” zei hij. ”Ik ben alleen geschrokken.”
”Het spijt me,” zei de jongen. Hij stak zijn hand uit en Co schudde die, terwijl een andere jongen de
bal terugpakte.
”Willen jullie misschien meedoen?” vroeg een meisje. ”We zoeken nog iemand voor op het doel.”
”Op het doel?” lachte Co. ”Nee, dank je wel. Ik lig hier best in het zonnetje.”
”Ik heb anders wel zin om mee te doen,” zei Timo. ”Een paar jaar geleden stonden wij nog op het
veld bij Lex Leeuw.”
”Lex Leeuw? De bondscoach?” vroeg de jongen verbaasd.
Timo knikte. ”Ja,” schepte hij op. ”In Zuid-Afrika. We waren daar om hem te helpen…”
De kinderen wisselden een blik. ”Waren jullie erbij toen Nederland van Spanje verloor?” vroeg het
meisje.
Co knikte. ”Ja, dat was een tragisch moment,” zei hij.
”Lex heeft het er nog vaak over,” zei Timo. ”Wat een nederlaag was dat. We gingen zo goed en hadden
kampioen kunnen worden.”
”Maak dat de kat wijs!” zei een van de jongens. ”Of liever: de leeuw! Ik geloof er niks van! Niemand
komt zomaar bij het Nederlands elftal.”
”Nee,” viel zijn vriend hem bij. ”Laat staan bij Lex Leeuw. Die heeft het veel te druk voor mensen zoals
jullie!”
Timo en Co wisselden een blik. Timo besefte dat het allemaal wel heel vreemd klonk. Het was dat hij
het zelf had meegemaakt, anders geloofde hij het ook niet.
”Doe je nog mee, praatjesmaker?” vroeg het meisje lachend aan Timo. ”Dan kunnen wij ook zeggen
dat we met een WK-speler gevoetbald hebben!” Lachend draaide ze zich om naar de anderen, die mee
begonnen te lachen.
Ongemakkelijk wuifde Timo het weg. ”Ik kom zo wel even kijken,” mompelde hij. ”Begin maar vast.”
”Het klinkt wat ongeloofwaardig allemaal,” beaamde Co. ”Daar moeten we mee uitkijken. Niemand
gelooft het. Ook al is het echt waar!”
”Tja,” zei Timo. Hij krabde zich achter de oren.
Op hetzelfde moment ging de telefoon van Co. Co haalde het toestel tevoorschijn en keek verbaasd
naar zijn vriend. ”Als je het over de duvel hebt…”
”Dat meen je niet?”
”Jawel, het is Lex Leeuw!”

TIMO &
& CO
CO
TIMO

