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Zenuwen

Samenvattingen Luistervragen

1. Over twee weken gaat groep 8 op schoolkamp. De leden 
van Bravo Charlie zijn er vol van, behalve Tjeng die niet 
graag van huis gaat en het kamp is een flink eind bij 
Zummel vandaan. Als mevrouw Stoel de plattegronden van 
de kampeerboerderij uitdeelt, ziet de club dat er ook slaap-
kamers voor vijf personen zijn. Dat komt goed uit, want 
Bravo Charlie wil natuurlijk bij elkaar op de kamer. Helaas 
mag het niet van de juf: jongens en meisjes moeten op 
aparte kamers. Belangrijk bij het kamp is het thema. Het 
vorig jaar was het thema ‘beroemd’ en dat was een groot 
succes. De kinderen houden het bijna niet meer van de 
spanning als juffrouw Stoel meester Hans de klas in roept 
om het thema van dit jaar bekend te maken...

Feiten:
-  Wat betekent het thema  

‘akoestisch’?
-  Waarom is het kamp volgens Ket 

juist heel erg leuk? 

 Beleving:
-  Wat lijkt jou het leukste aan het 

schoolkamp? 

2. Als meester Hans bekend maakt dat het thema van dit 
jaar ‘akoestisch’ is, gaat er een golf van teleurstelling door 
de klas. Wat een saai thema! Pas als mevrouw Stoel en 
meester Hans uitleggen wat ze met het thema bedoelen, 
begint groep 8 het leuk te vinden. Ze gaan namelijk alles 
op het kamp zonder elektriciteit of andere moderne hulp-
middelen doen. Koken op een houtvuur en zich wassen 
in het meer bijvoorbeeld. Als ze met de band aan het 
repeteren zijn voor de bonte avond van het kamp, onder-
breken ze de repetitie telkens om te kletsen over het kamp. 
Dit tot grote ergernis van Tjeng, die steeds negatiever doet 
over alles wat met het kamp te maken heeft. Als Tjeng 
tenslotte boos de repetitieruimte verlaat, is Max de enige 
die begrijpt dat Tjeng enorm op ziet tegen het kamp, maar 
omdat hij niet wil roddelen, zegt hij er niks van tegen de 
rest. Eenmaal thuis zint Tjeng op een manier om onder het 
kamp uit te komen. 

Feiten:
-  Wat betekent het thema ‘akoes-

tisch’?
-  Waarom is het kamp volgens Ket 

juist heel erg leuk? 

 Beleving:
-  Wat lijkt jou het leukste aan het 

schoolkamp? 

3. De dag van het kamp is aangebroken. Iedereen heeft er 
enorm naartoe geleefd, behalve Tjeng, die heeft al weken 
de zenuwen van het kamp, maar dat tegen niemand durft 
te zeggen. Als de bus klaar is voor vertrek, is Tjeng nog 
steeds niet present. Melvin besluit de bus niet in te gaan 
maar Tjeng vanuit het fietsenhok te bellen met zijn illegaal 
meegebrachte mobiel. Als hij hem eindelijk te pakken 
krijgt, vertelt Tjeng dat hij zijn tas niet heeft ingepakt. 
Melvin laat het er niet bij zitten en zegt tegen Tjeng dat ze 
hem wel komen ophalen met de bus, zodat hij ondertussen 
kan pakken. Met tegenzin gaat mevrouw Stoel akkoord met 
dit plan en even later zet de bus vol achtstegroepers koers 
naar De Blauwe Draak, het restaurant van de ouders van 
Tjeng. Nu maar hopen dat Tjeng ook echt komt... 

Feiten:
-  Wat zit er in de beer van Max?
-  Waar heeft Melvin zijn mobieltje 

verstopt?

 Beleving:
-  Wat zou jij stiekem van thuis 

meesmokkelen als je op kamp 
ging? 
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4. Vanaf het moment dat de enorme bus vol klasgenoten 
zijn straat inrijdt, verdwijnen de zenuwen bij Tjeng. Hij 
stapt eenvoudigweg in en gaat met de rest mee op kamp. 
En dat kamp overtreft ál zijn verwachtingen. Samen met 
de club heeft hij de tijd van zijn leven. Op de laatste dag 
is de bonte avond. De Bravo Charlie-band mag afsluiten. 
Het optreden gaat lekker en iedereen in het publiek is 
enthousiast. Als laatste spelen ze hun nieuwe nummer: 
‘Alles wordt anders’. Tjeng zingt beter dan ooit en als het 
nummer is afgelopen, barst er een luid applaus los. De 
hele klas is door het dolle heen en de kinderen van Charlie 
Bravo kijken elkaar met tranen in hun ogen aan. Alles zal 
anders worden, maar dit zullen ze nooit vergeten.

Feiten:
-  Wat gebeurde er met meester 

Hans toen hij in het bootje 
stapte?

-  Hoe heet het nieuwe nummer 
dat ze op de bonte avond 
spelen?

 Beleving:
-  Wat zou jij willen doen op de 

bonte avond? 
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Briefgeheim 

Samenvattingen Luistervragen

1. De kinderen moeten van school een brief schrijven en ze 
mogen zelf weten aan wie. Aan het einde van de week 
moeten ze de brief in de klas voorlezen. Flo en Anna zijn 
er druk mee bezig. Flo schrijft een brief aan haar opa en 
oma, maar ze vindt het heel moeilijk. Als ze wil weten aan 
wie Anna haar brief schrijft, weigert Anna dat te zeggen. 
Als Flo de brief ineens uit Anna’s handen grist, ziet ze de 
letter T en hartjes, bloemetjes en kruisjes. Anna is verliefd. 
Op iemand wiens naam met een T begint. Anna ontkent ten 
stelligste, maar Flo blijft doorvragen. Als dat niets uithaalt, 
besluit ze Anna te achtervolgen op weg naar huis. Ze ziet 
haar de sigarenboer binnen gaan. Wat gaat ze daar doen? 

Feiten:
-  Aan wie schrijft Flo haar brief?
-  Waarom denkt Flo dat Anna 

verliefd is?

 Beleving:
-  Mag je de brieven van een ander 

lezen, vind je? Waarom wel of 
niet? 

2. Flo vindt het vervelend dat Anna een geheim voor haar 
heeft. Maar Anna is onvermurwbaar en laat niks los. 
Als Flo piekerend langs het parkje fietst, ziet ze Anna in 
haar eentje op een bankje bij de vijver zitten. Zou ze op 
iemand wachten? Op T misschien? Flo besluit om Anna te 
bespieden. Ondertussen krijgt Tjeng via de post een kaart 
met een groot rood hart. Van ene A die op hem wacht op 
een bankje in het park, om iets te vragen. Zou A verkering 
met hem willen? Tjeng wil namelijk dolgraag verkering. A 
zou om twee uur in het park zijn, maar Tjeng leest de kaart 
pas om half drie. Hij spoedt zich naar het park… 

Feiten:
-  Waarom doet Tjeng zo lang over 

zijn brief?
-  Waarom is Tjeng te laat?

 Beleving:
-  Schrijf jij weleens een brief of 

een kaart? Of krijg je er weleens 
een? Wanneer?

3. Als Tjeng in het park aan komt is het bankje leeg. Hij is 
te laat. Tjeng baalt ervan. Als hij die kaart nou een half 
uur eerder had gelezen, was hij misschien op tijd geweest 
en dan had hij nu verkering met A. Dit was zijn kans. 
Misschien krijgt hij nu nooit meer verkering. Als Max en 
Melvin ineens voor zijn neus staan, verdenkt hij hen ervan 
dat ze de kaart hebben geschreven. Hij smijt de kaart naar 
hen toe en stampt boos weg. Als Max even later de kaart 
aan Flo laat zien, valt het kwartje. Een grote glimlach ver-
schijnt op haar gezicht. Ineens weet ze wat voor een brief 
ze moet schrijven om in de klas voor te lezen…

Feiten:
-  Waarom gaat Tjeng langzamer 

fietsen als hij bijna bij het bankje 
is?

-  Waar verdenkt Tjeng Max en 
Melvin van?

 Beleving:
-  Kun je beter anoniem blijven als 

je verkering aan iemand vraagt, 
of niet? Waarom? 

4. Max vertelt Tjeng dat de kaart van Anna was en opgetogen 
fietst Tjeng naar school, blij dat hij vandaag verkering gaat 
krijgen met Anna. Maar op school doet Anna heel afstan-
delijk tegen hem. Was het dan toch een grap van Max en 
Melvin? Ondertussen stopt Flo een brief in Anna’s jas, een 
brief die zijzelf heeft geschreven maar die zogenaamd van 
Tjeng is en waarin staat dat Tjeng verliefd op haar is en 
dat ze vanmiddag bij hem langs moet komen en dat ze dan 
verkering hebben. Anna is helemaal blij. Maar als ze die 
middag bij het restaurant aankomt, weet Tjeng uiteraard 
van niets, en om haar gezicht te redden, ontkent Anna 
vervolgens dat ze hem een kaart heeft gestuurd. Tjeng is 
er nu helemaal van overtuigd dat Max en Melvin er achter 
zitten en praat niet meer met hen. Dan is het tijd om de 
brieven in de klas voor te lezen. Flo begint en in haar brief, 
die start met ‘Lieve A’, staat dat het een misverstand was 
dat ze elkaar zijn misgelopen bij het bankje. Over haar 
toeren holt Anna de klas uit. Tjeng holt achter haar aan 
en uiteindelijk komt alles goed. Anna en Tjeng krijgen 
verkering. 

Feiten:
-  Waarom zegt Anna tegen Tjeng 

dat de kaart niet van haar was?
-  Wat zegt Tjeng over de brief die 

Flo geschreven heeft?

 Beleving:
-  Mag je je bemoeien met de 

verkering van iemand anders 
vind je? Waarom wel of niet?


