Op de tennisbaan

Kakker vindt tennis erg leuk. Deze zomer gaat hij dan ook een week op tenniskamp. Dat is de week na het zeilkamp en voor de golfclinic. En twee
weken voor het cricketkamp en twee
weken na het hockey bootcamp.
Vandaag leert Kakker serveren. Hij kan
het al erg goed. De bal komt wel telkens
in het net of verkeerd terecht, maar hij
gooit de bal mooi in de lucht en buigt
diep door de knieën. ‘Kijken naar die
bal Kakker!’ roept tennislerares Pien.
Kakker raakt wel eens in de war met de
puntentelling. Hij beoefent ook zoveel
sporten! ‘Forty-Love onder par!’ roept
hij of ‘30-15 Yardlijn’.
En al die termen! Als hij een ace slaat:
roept hij ball in one en als iemand een
backhand slaat schreeuwt hij: ‘Je mag
niet afhouden!’
Het is ook niet niks, want hij leert ook
al pianospelen, zeilen en skieën. Bij pianoles haalt hij de zwarte toetsen en de
zwarte piste door elkaar: ‘Ik mag niet
op de zwarte toetsen van m’n ouders,’
zegt hij dan tegen de pianolerares.
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Of in de zeilboot: ‘Klaar om te wenden… do re mi.’
Als laatste leert Kakker vandaag de lob.
Dat kan hij heel goed. Lerares Pien instrueert: ‘Het is een beetje hetzelfde als
met een sand wedge. Er overheen en dan
die punt scoren. Zet maar een denkbeeldig vlaggetje nèt voor de baseline.’
Kakker slaat prachtige lobs. Wat gebeurt er nu? Zijn lob is zo hoog dat hij
een vogel raakt. ‘Birdie!’ roept Kakker.
Alle kids moeten lachen. ‘Volgende keer
een Eagle,’ zegt Pien. Kakker begrijpt
het niet. Een egel kan toch niet vliegen?
Goed van je Kakker, dat je al zoveel
sporten beoefent. Jij bent van alle
markten thuis. Als je later veel geld verdient op de vrije markt kun je in je vrije
tijd heerlijk een balletje gaan slaan, op
de golfbaan, tennisbaan of cricketveld!
Wel de juiste tassen meenemen hoor
Kakker, want als je moet tennissen met
een bat raak je snel uitgeput… !
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