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Zummelse Spelen  

Samenvattingen Luistervragen

1. De Zummelse spelen zijn in aantocht, een jaarlijkse 
sportdag voor de Zummelse jeugd. De Brandweerclub 
besluit zich als team op te geven. Opa Boenders laat 
de kinderen trots alle medailles zien die hij vroeger 
heeft gewonnen bij de Zummelse Spelen. Dat willen de 
kinderen ook wel! ‘Dan moet je over de juiste technieken 
beschikken,’ zegt opa en daarom wil hij De Brandweerclub 
wel coachen. Ze gaan meteen aan de slag en opa blijkt 
hartstikke streng te zijn. Ze beginnen met het trainen van 
de bosestafette, maar als opa ineens een heel stuk van het 
parcours afsnijdt vragen de kinderen zich af of die speciale 
technieken van opa wel mogen. Want op deze manier zijn 
ze wel heel snel bij de finish... 

Feiten:
-  Uit welke onderdelen bestaan de 

Zummelse Spelen?
-  Hoe werkt een estafette?

Beleving:
-  Vind jij dat een coach streng 

moet zijn? Waarom wel of niet? 
Heb jij een strenge coach, bij-
voorbeeld bij jouw sportclub? 

2. Opa laat ook zien hoe je bij het zaklopen, met lepel 
en aardappel, stiekem je duim kunt gebruiken om de 
aardappel vast te houden. En hoe je met koekhappen de 
blinddoek net zó verschuift dat je de koek kan zien hangen. 
Dat is vals spelen! Opa ziet dat anders. Hij noemt het liever 
slim. De Brandweerclub beraadt zich in het clubhuis. Ze 
willen helemaal niet vals spelen, maar ze willen wel winnen. 
‘Dan moeten we keihard gaan trainen,’ besluit Melvin, en 
fanatiek gaan ze aan de slag. Zonder opa. Aan het eind 
van de dag maakt de vader van Max en Flo een grote pan 
spaghetti. Tevreden speculeert de club dat ze morgen de 
Zummelse Spelen zeker gaan winnen. 

Feiten:
-  Vindt opa zijn speciale tech-

nieken vals spelen?
-  Wie kan het beste zwemmen van 

De Brandweerclub? 

Beleving:
-  Soms spelen zelfs profsporters 

vals. Welke trucjes gebruiken ze? 

3. De Spelen beginnen en De Brandweerclub krijgt de 
rode hesjes. Dat brengt vast geluk. Dan zien ze dat de 
Bazenclub zich ook heeft aangemeld en er worden gemene 
blikken uitgewisseld. De spelen beginnen met de bosesta-
fette. Anna maakt een goede start met haar lange benen. 
En Max weet Isa van de Bazenclub ver achter zich te laten. 
Tjeng roept naar Pjotr dat hij wel kan gaan wandelen maar 
daarmee verliest hij de voorsprong. Hij begint gauw weer 
te rennen, maar net voor hij bij Melvin komt, blijft Tjeng 
ineens verschrikt staan. ‘Tjeng! Wat doe je nou?!’

Feiten:
-  Waar beginnen de Zummelse 

Spelen vandaag?
-  Waarom zegt de vrouw dat de 

rode hesjes toepasselijk zijn voor 
De Brandweerclub?

Beleving:
-  Heb jij weleens een sportdag of 

een spelletjesdag? Wat vind jij 
dan belangrijk: gezellig meedoen 
of winnen? Waarom? 

4. Tjeng wijst naar Niels, de jongen van de Bazenclub die hem 
net heeft ingehaald. Hij rent op een gekke manier, en bij 
zijn voet heeft hij een soort plastic boog waarmee hij extra 
hard kan afzetten. Hij gaat zo snel, dat Melvin hem niet 
meer kan inhalen. Dit is vals spelen! Tijdens het touw-
trekken tegen de Bazenclub sist Flo tegen Pjotr dat ze het 
heus wel hebben gezien van het vals spelen. Maar door het 
praten raakt Flo zo afgeleid dat ze haar evenwicht verliest 
en zo trekt de Bazenclub de hele Brandweerclub omver: 
ze hebben weer verloren.  Volgens Flo is er nog maar een 
manier waarop ze de Bazenclub nog kunnen verslaan: met 
de fijne kneepjes van opa.

Feiten:
-  Waarom zeggen de kinderen 

niets tegen de wedstrijdleiding?
-  Geeft Pjotr toe dat ze hebben 

vals gespeeld?

Beleving:
-  Zou jij het aan een scheids-

rechter zeggen als je denkt dat 
een ander team vals speelt? 
Waarom wel of niet?
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5. Met de technieken van opa wint De Brandweerclub het 
aardappel-zaklopen en het koekhappen. Tot hun grote 
vreugde staan ze samen met de Bazenclub vooraan. Alles 
hangt nu af van het laatste onderdeel: de zwemwedstrijd. 
Dan wijst Tjeng geschrokken naar Niels. Hij blijkt een 
onderbeen te missen. De Brandweerclub ziet hoe hij de 
prothese met schoen verwisselt voor een prothese met 
voet. Uit de tas naast hem steekt de plastic megavoet.  
De Bazenclub heeft helemaal niet vals gespeeld! 

Feiten:
-  Vindt opa het leuk dat ze zijn 

technieken gebruiken?
-  Waar wordt de zwemwedstrijd 

gehouden?

Beleving:
-  Kun jij goed tegen je verlies? 

Waarom wel of niet? 

6. De Brandweerclub voelt zich rot. Ze besluiten snel om de 
Bazenclub te laten winnen tijdens de zwemwedstrijd. Alleen 
Melvin is het er niet mee eens. Op het laatste moment van 
de wedstrijd haalt hij Pjotr in en tikt als eerste de kant 
aan. Als ze de medailles krijgen opgespeld, kan Flo het 
niet meer aanzien. Ze loopt naar de microfoon en biecht op 
dat ze hebben vals gespeeld en dat de Bazenclub de echte 
winnaars zijn. Ze geeft haar medaille aan Roxy. De andere 
leden volgen. Vanuit het publiek staat opa op en begint 
te klappen. De rest van het publiek volgt. Thuis krijgen 
de kinderen ieder een medaille opgespeld uit opa's verza-
meling. Die hebben ze meer verdiend dan hij. 

Feiten:
-  Is de Bazenclub blij met de 

medailles?
-  Waarom heeft opa tranen in zijn 

ogen?

Beleving:
-  Ben jij weleens trots op jezelf? 

Wanneer?
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Station Paramaribo 

Samenvattingen Luistervragen

1. Melvin houdt zijn spreekbeurt over Suriname, waar zijn 
vader naartoe is geëmigreerd. In de herfstvakantie gaat hij 
erheen om zijn vader te bezoeken. De club is helemaal in 
de ban van de reis die Melvin gaat maken. Het moet fantas-
tisch zijn om een kaaiman in het echt te zien. Of een aap. 
Maar Melvin is stilletjes, en dat merken de anderen ook. 
Tjeng vertelt dat hij als hij met zijn familie naar China gaat, 
ze thuis in de week voor vertrek al een beetje doen of ze in 
China zijn. Dan hoeven ze daar niet zo lang te wennen. ‘Dat 
gaan wij ook doen!’ roept Flo. En al wil Melvin eigenlijk niet, 
hij laat zich toch overhalen. 

Feiten:
-  Melvin wil eigenlijk niet over 

Suriname praten, maar hij houdt 
er toch zijn spreekbeurt over. 
Hoe komt dat?

-  Hoe heet de hoofdstad van 
Suriname?

Beleving:
-  Wat is de verste reis die jij 

gemaakt hebt? En wat is de 
leukste reis die jij gemaakt hebt?  

2. De bovenverdieping van Station Zuid wordt omgetoverd tot 
‘Station Paramaribo’. De kachel wordt hoog opgedraaid en 
de kinderen zetten alle planten midden in het midden van 
de ruimte, als een jungle. Ze trekken zomerkleren aan en 
maken grapjes. Maar Melvin is niet op te vrolijken, wat de 
anderen ook doen. Plotseling staat hij op en loopt naar de 
trap. ‘Ik ga naar huis,’ zegt hij. ‘Ben je dan gewend?’ vraagt 
Tjeng. Melvin schudt zijn hoofd: ‘Juist niet.’

Feiten:
-  Waarom zet Tjeng de ver-

warming zo hoog?
-  Is Melvin blij met Station Para-

maribo? 

Beleving:
-  Hoe zou jij je kamer ombouwen 

tot een jungle? Welke spullen 
zou je gebruiken?

3. De moeder van Max en Flo komt boven. ‘Wat is het hier 
warm! En wat doen alle planten hier?’ De club legt uit 
dat ze bezig waren om Melvin te helpen met wennen 
aan Suriname. Maar het heeft niets geholpen. Dan stelt 
moeder voor dat de kinderen als verrassing die avond een 
afscheidsfeestje voor Melvin houden. Ze belt de moeder 
van Melvin, die een grote pan kousenband en pom zal 
maken en Melvin met een smoesje mee naar Station Para-
maribo zal nemen. Maar als de bel gaat, is Melvins moeder 
alleen: Melvin is verdwenen!

Feiten:
-  Wie belt Melvin?
-  Wat staat er op het papier boven 

de trap?

Beleving:
-  Ken jij kouseband met pom? 

Eet jij thuis meestal Nederlands 
eten, of eten uit verschillende 
landen? 

4. Samen met de ouders van Max en Flo en de moeder van 
Melvin gaat De Brandweerclub alle plekken af waar Melvin 
zou kunnen zijn. Iedereen wordt steeds ongeruster en de 
vader van Max en Flo schakelt ook de vrijwillige brandweer 
in om mee te zoeken. Steeds meer mensen zoeken mee. 
Het wordt al een beetje donker buiten. Dan denken de 
kinderen terug aan hoe ze Melvin voor het eerst ont-
moetten. Hij zat verstopt in Station Zuid. ‘Toen woonde 
Billie nog bij Melvins vader’, herinnert Flo zich. Billie! Dat is 
de oplossing!

Feiten:
-  Wie zoeken er allemaal mee?
-  Is het een goed of een slecht 

teken als de shawl is gevonden?

Beleving:
-  Als jij zou weglopen, waar zou jij 

dan naartoe gaan?
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5. De Brandweerclub rent naar het huis van Melvin. Daar aan-
gekomen vinden ze Billie niet, dus hij moet wel bij Melvin 
zijn! Max laat het hondenfluitje van Billie zien. Als Billie dit 
hoort, gaat hij zeker blaffen en vinden ze Melvin! Inmiddels 
is het al behoorlijk donker. De Brandweerclub maakt zich 
zorgen of het fluitje het wel doet, want het helpt niet. 
Dan zegt de vader van Max en Flo dat zij alvast naar huis 
moeten gaan. Maar Max blaast nog één keer en dan... komt 
Billie tevoorschijn, met Melvin achter zich aan! 

Feiten:
-  Hoe ontdekt De Brandweerclub 

dat het fluitje het wel doet?
-  Wie wil de moeder van Melvin 

bellen?

Beleving:
-  Heb jij weleens iemand heel 

erg gemist? Wanneer was dat? 
Heb je toen iets gedaan om dat 
gevoel minder naar te maken, 
bijvoorbeeld door te bellen?

6. Melvin is weer terecht. Hij vertelt dat hij niet naar 
Suriname wil, tenminste, hij wil niet alleen. Dat begrijpt 
iedereen wel. Tjeng bekent dat hij helemaal nog nooit 
in China is geweest. Hij had het verzonnen, omdat hij 
het wel heel graag zou willen. Samen gaan ze toch naar 
Station Paramaribo, om pom te eten. Melvins moeder 
vertelt verhalen over de tijd dat zij nog met Melvins vader 
in Suriname woonde. Het is een hele fijne en bijzondere 
avond. Een week later heeft Melvin toch veel zin om te 
gaan en De Brandweerclub gaat mee naar vliegveld om 
hem uit te zwaaien. 

Feiten:
-  Welke souvenirs willen de 

kinderen uit Suriname?
-  Waarom krijgt Melvin een pasje 

om op het vliegveld?

Beleving:
-  Zou jij weleens willen vliegen of 

heb je weleens gevlogen? Wat 
vond je het leukst of wat zou je 
het leukst vinden? En het engst?
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Geheime briefjes

Samenvattingen Luistervragen

1. Op Station Zuid wordt een envelop bezorgd met mooie 
kleurige postzegels erop. Het is een brief van Melvin uit 
Suriname. Hij heeft er Surinaamse snoepjes bij gestopt. 
Flo leest de brief voor. Ademloos luisteren Max, Anna en 
Tjeng naar zijn verslag over de dieren in de jungle, slapen 
in een hangmat en varen over de Surinamerivier. Melvin 
gaat ook naar school – maar dat is ook heel anders dan in 
Nederland. Melvin eindigt zijn brief met: ‘Schrijven jullie 
snel terug?’ Flo pakt papier en pen: wie wil wat vertellen? 
Maar niets is zo leuk als wat Melvin meemaakt. 

Feiten:
-  Wat is er anders op school in 

Suriname, vergeleken met een 
school in Nederland?

-  Waarom heet de Colakreek zo? 
cola?

Beleving:
-  Als jij vandaag een brief moest 

schrijven aan een van je 
vrienden, wat zou je er dan in 
zetten over je belevenissen van 
vandaag?

2. De Brandweerclub gaat enthousiast op pad, op zoek naar 
avonturen om over te schrijven aan Melvin. Maar Zummel 
is nog nooit zo saai geweest. Waar zijn de reuzenkikkers, 
de mooie kleuren in de natuur? Waarom ligt de Zummelse 
Plas er zo stilletjes bij? Vergeleken met de avonturen van 
Melvin, steken de belevenissen in Zummel ineens wel heel 
bleekjes af. Alles is ook een stuk saaier zonder Melvin. Dan 
zien ze de Bazenclub heel hard langsfietsen. Met planken 
en stukken touw…

Feiten:
-  Wat heeft Anna bij zich?
-  Wat vindt Flo van de brief van 

Anna?

Beleving:
-  Wanneer vind jij het saai in je 

woonplaats en wanneer vind je 
het er leuk?

3. Anna heeft een idee: ze gaan de Bazenclub bespioneren. 
En alles wat ze doen, gaan ze opschrijven met een speciale 
pen met onzichtbare inkt, als spionnenverslag voor Melvin. 
Anna haalt haar pen en de anderen gaan vast spioneren. 
De Bazenclub bouwt een wigwam van takken. Opeens zien 
Max, Flo, Tjeng en Melvin dat Anna recht op de wigwam 
afloopt en vraagt of ze erin mag. Dat mag, als ze geen lid 
meer is van De Brandweerclub. ‘Goed, dan stap ik uit De 
Brandweerclub,’ zegt Anna... 

Feiten:
-  Hoe kun je de onzichtbare inkt 

leesbaar maken?
-  Wat vindt Max van de wigwam?

Beleving:
-  Zit jij bij een sportclub, een 

muziekclub, of een andere club. 
Of zou je graag bij een club 
willen horen? 

4. De Brandweerclub is helemaal van slag, wat een overloper 
is die Anna! Pjotr zegt dat Anna testen moet doen, om te 
kijken of ze wel lid mag worden van de Bazenclub. Ze moet 
alles de baas worden, als eerste de boom op het veld waar-
achter De Brandweerclub verstopt zit. Anna klimt snel de 
boom in. De Bazenclub is onder de indruk. Als ze er weer 
uitklimt, laat Anna een briefje en het speciale lampje bij 
de anderen vallen. ‘Geen zorgen. Ik ga niet uit De Brand-
weerclub. Ik ga van binnenuit bespioneren.’ Wat slim van 
Anna! Als dat geen spannende brief voor Melvin wordt…

Feiten:
-  Hoe kun je volgens de Bazenclub 

laten zien dat je een boom de 
baas bent?

-  Valt Anna expres of per ongeluk?

Beleving:
-  Wat is het allerengste dat jij ooit 

hebt gedaan?
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5. Anna is geslaagd voor de boomtest. Maar ze moet nog twee 
testen doen, waaronder iets belangrijks van De Brand-
weerclub naar de Bazenclub brengen. Met een geheim 
briefje laat ze De Brandweerclub weten dat ze iets onbe-
langrijks klaar moeten leggen. In het clubhuis maken de 
kinderen snel een nepvlag. Daar is Anna al! Ze gebaart dat 
ze worden afgeluisterd. De Brandweerclub doet net alsof ze 
Anna niet terug willen. Met de vlag loopt Anna weer naar 
buiten, waar ze nog een briefje voor De Brandweerclub 
achterlaat. Maar dat wordt onderschept door Roxy van de 
Bazenclub.

Feiten:
-  Welke twee testen moet Anna 

nog doen?
-  Wat staat er op de nepvlag?

Beleving:
-  Wat is er handig aan geheim-

schrift? Gebruik jij weleens 
geheimschrift? Wat voor soort?

6. Anna is nu lid van de Bazenclub. Ze deelt snoepjes uit van 
Melvin om het zogenaamd te vieren. In het clubhuis leren 
ze haar het Bazenlied. Anna schrijft alles op. Maar dan pakt 
Roxy het boekje af. ‘Waarom doe jij alsof je schrijft?’ Isa 
heeft door wat er aan de hand is want ze heeft zelf ook zo’n 
pen met onzichtbare inkt. Snel gaat ze het lampje halen om 
alles te kunnen lezen. De Brandweerclub krijgt een nieuwe 
brief. Als ze Anna terugwillen, moeten ze dertig snoepjes 
betalen. Dat lukt, dankzij de snoepjes die Melvin uit 
Suriname stuurde. En als ze dat gedaan hebben, schrijven 
ze een dikke, spannende brief aan Melvin.

Feiten:
-  Hoe gaat het Bazenclublied?
-  Hoeveel snoepjes geeft De 

Brandweerclub in ruil voor Anna?

Beleving:
-  Welk lied past bij jou en zou je 

kiezen als je in je eentje een club 
was? Leg uit waarom je dat lied 
kiest.
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Andersom

Samenvattingen Luistervragen

1. De Brandweerclub besluit een welkom-thuisfeest voor 
Melvin te organiseren. Tjeng komt in de kreukels het 
clubhuis binnen. Roxy van de Bazenclub heeft hem weer 
eens van zijn fiets getrokken en kickboksen op hem 
geoefend. Die avond betrapt Flo Max als hij in de badkamer 
op de beslagen spiegel een hartje tekent met een A er in. 
Hij is verliefd op Anna! Max wordt boos. Dit mag ze aan 
niemand door vertellen. 

Feiten:
-  Wanneer komt Melvin terug?
-  Wat gaat Flo maken voor het 

feest?

Beleving:
-  Wat vind jij typisch meisjes-

gedrag? En wat vind je echt iets 
voor jongens?

2. De volgende dag versiert De Brandweerclub het clubhuis 
voor het welkom-thuisfeest. Anna heeft een slinger geknipt 
van boertjes en boerinnetjes. Max gooit er sjoelstenen 
naar, en dat maakt Anna boos. Flo begrijpt er niets van: 
waarom doe je zo tegen iemand op wie je verliefd bent? 
Anna loopt huilend naar buiten. Daar vertelt ze aan Flo dat 
ze verliefd is op Max. Maar hij vindt haar stom, want hij 
doet zo onaardig. Flo weet dat het anders zit, maar ze mag 
niets zeggen. Dat heeft ze beloofd. 

Feiten:
-  Wat doet De Brandweerclub om 

er een echt Nederlands feest van 
te maken?

-  Wat haalt Tjeng bij oma op?

Beleving:
-  Kun jij goed geheimen bewaren? 

Of flap je er weleens iets uit, wat 
eigenlijk geheim moest blijven?

3. Flo bedenkt een plan. Als Max en Anna samen de stroop-
wafels gaan bakken, wordt het misschien wel romantisch, 
in plaats van steeds ruzie. Met een smoes lokt ze hen 
allebei de keuken in. Dan zegt ze dat ze zelf geen stroop-
wafels kan bakken, want ze zou carnavalsmuziek ophalen 
bij oom Guus. En Tjeng moet met haar mee, zogenaamd 
omdat hij een heel goede carnavalsmuzieksmaak heeft. 
Hiervoor moet ze Tjeng wel het geheim vertellen... In de 
keuken durven Anna en Max niets te zeggen. Pas na een 
hele tijd zegt Max: ‘Ik wil je wat vragen...’ 

Feiten:
-  Hoe lokt Flo Max de keuken in?
-  Gelooft Tjeng Flo meteen?

Beleving:
-  Zou jij verkering durven vragen 

als je verliefd was? Op welke 
manier zou je dat doen? Bijvoor-
beeld per briefje, of het iemand 
anders laten vragen?

4. Max vraagt Anna of ze verkering met hem wil. Dat wil Anna 
heel graag. Maar het lijkt haar wel beter als niemand het 
weet. Tjeng haalt ondertussen de cd’s. Hij komt Roxy weer 
tegen, die hem meteen van de fiets duwt en op hem gaat 
zitten. Tjeng stribbelt tegen: ‘Als je verliefd op me bent kun 
je het ook gewoon vragen, hoor.’ Roxy is verbaasd, maar 
vraagt hem dan verkering. Maar hij mag het tegen niemand 
zeggen, want dan ligt ze uit de Bazenclub. Flo baalt ervan 
dat haar plan is mislukt. Max en Anna doen nog steeds 
stom tegen elkaar. 

Feiten:
-  Waarom zegt Roxy: ‘Wij passen 

echt goed bij elkaar!’? 
-  Hoe proberen Max en Anna hun 

verkering verborgen te houden?

Beleving:
-  Wil jij later trouwen? Waarom 

wel of niet?

5. De Brandweerclub haalt Melvin van het vliegveld. Hij zit vol 
enthousiaste verhalen. ‘Is hier nog wat gebeurd?’ vraagt 
hij. Om een nieuwtje te brengen, vertelt Tjeng dat hij 
verkering heeft met Roxy. Iedereen is stomverbaasd. Tjeng 
legt uit dat hij alleen maar ja heeft gezegd in de hoop dat 
ze hem dan geen pijn meer zou doen. Daarom helpt de 
club hem om het uit te maken. Samen gaan ze naar het 
huis van Roxy. Roxy wordt woedend, maar dan komt Melvin 
tussenbeide. Hij zegt: ‘Gaan jullie maar vast. Ik praat wel 
even met Roxy.’

Feiten:
-  Wat zouden Anna en Max in de 

auto het liefst doen?
-  Waarom is iedereen verbaasd 

over de verkering van Tjeng?

Beleving:
-  Vind jij het belangrijk om altijd 

eerlijk te zijn? Of vertel je 
weleens een leugentje, om ruzie 
uit de weg te gaan?
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6. Tjeng is opgelucht dat het uit is. Je kunt beter alleen 
verkering hebben als je allebei verliefd bent. ‘Toch, Max en 
Anna?’ zegt hij pesterig. Max wordt boos op Flo. Wat heeft 
ze verteld? Flo zegt dat ze gek werd van dat gedoe tussen 
Max en Anna. Ze hoopte dat ze verkering kregen. Anna 
biecht op dat ze dat ook hebben. Flo wordt boos: ‘Wie valt 
er hier nou niet te vertrouwen?!’ Max en Anna besluiten om 
de verkering uit te maken. Melvin stapt het feest binnen 
met Roxy. ‘Niet doorvertellen,’ fluistert hij tegen Max, ‘maar 
wij hebben verkering!’

Feiten:
-  Waarom is Tjeng opgelucht?
-  Waarom maken Max en Anna het 

uit?

Beleving:
-  Wat lijkt jou leuk aan verkering 

hebben? En wat lijkt je er niet 
leuk aan?


