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Samenvatting 

 
Het verhaal speelt zich af in een klein dorpje in Afrika en daar woont de 
hoofdpersoon Rahmane. Rahmane is een zachtaardige jongen, niet stoer, maar wel 
een echte jongen. Rahmane komt uit een arm gezin, veel geld hebben zij niet. 
Overdag helpt hij zijn vader op het land. In zijn vrije tijd is Rahmane vaak aan het 
voetballen met zijn twee beste vrienden Tigani en Henri. Geld voor voetbalschoenen 
is er niet en sprake van een goede bal is er ook niet, maar dat maakt de jongens 
niets uit, ze vinden het heerlijk om te voetballen. 
 
Plotseling verandert Rahmanes leven. Op een dag komen er scouts kijken van een 
voetbalclub uit de stad. Rahmane en zijn twee vrienden worden uitgekozen en 
mogen mee naar de grote stad. Daar gaat er een wereld voor hen open. Hij heeft nu 
de mogelijkheid om te ontsnappen uit de armoede, maar wil hij dit wel echt? In de 
stad ziet hij hoe de mensen leven, hoe ze voetballen op echte voetbalschoenen en 
hoe er stromend water uit de douches komt. Rahmane kan goed met het geld 
omgaan, helaas doet zijn vriend Tigani dit niet en wordt weer naar huis gestuurd.  
 
Later in het boek mag Rahmane op trainingskamp in Nederland. Hij komt in een 
warm gastgezin terecht, zij doen hem herinneren aan zijn familie in Afrika. De 
heimwee wordt steeds groter. Hij vindt Nederland maar een druk en koud land, de 
mensen leven langs elkaar en hij mist de band met zijn familie. Als hij weer 
terugkeert in zijn geboortedorp is Rahmane erg veranderd, hij is meer volwassen 
geworden en weet nu wat echt belangrijk is in zijn leven. Welke keuze zal hij maken, 
profvoetballer en rijkdom of liefde en familie? 
 
 

Recensie 

 
Ik vind dat dit boek de realiteit goed weergeeft. Het gaat om armoede, 
cultuurverschillen, voetbal en rijkdom. Dit boek geeft een goed beeld van de 
werkelijkheid. Je leert hoe de mensen in Afrika lezen, hoe blij zij zijn met de spullen 
die wij hebben en je leert hoe wij hier leven, altijd meer willen, hard werken en alles 
gaat enorm snel. De hoofdpersoon leert deze verschillen in de wereld kennen, dit is 
op een mooie manier beschreven. 
 



Het verhaal is makkelijk geschreven, niet veel moeilijke woorden en ook niet te lange 
zinnen. De sport voetbal staat centraal in dit verhaal, vandaar dat ook veel jongens 
dit boek lezen. Maar naast voetbal staan ook de cultuurverschillen tussen Nederland 
en Afrika centraal. Ook zijn de woorden ‘hoop en geluk’ van toepassing op dit boek. 
Rahmane hoopt ooit profvoetballer te worden, maar leert ook meteen de harde 
realiteit kennen, dat het nog niet zo makkelijk is in de voetbalwereld.  
 
Een mooi, realistisch, emotioneel verhaal over een jongen die zijn droom achterna 
gaat. Lezen dus! 
 

Tips: 

 

 ‘Aan de bal’ is het meest recente jeugdboek van Lieneke Dijkzeul en is 
bekroond met een vlag en wimpel. 

 Wist je dat het boek ‘Aan de bal’ een open einde heeft? 

 Wist je dat het boek ‘Aan de bal’ verfilmd gaat worden? 


