Kies hier een verhaal
1 Game over, start opnieuw
Lot wil graag eens wat anders dan Wiiën, maar hoe kom je
erachter welke sport bij je past?
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2 Geheimpje
Waar moet je allemaal aan denken bij je eerste voetbaltraining?
Sem helpt je je tas inpakken.
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3 Treuzelkont
Hoe overleef je de kleedkamer?
Handballer Luuk geeft survival-tips.
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4 Help!
Als je wilt presteren, moet je goed voor jezelf zorgen.
Turnster Nina heeft pijn en raakt helemaal in paniek.

37

5 Race tegen de klok
Niek wil zich perfect voorbereiden op zijn wielrenwedstrijd.
Maar bestaat dat eigenlijk wel, de perfecte voorbereiding?
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6 Heilig boontje
Volleyballer Cas wil dat iedereen zich aan de regels houdt,
want dat doet hij zelf ook altijd. Zijn teamgenoten vinden
hem maar een ‘heilig boontje’…
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7 Een valse start
Wat als plotseling alles anders gaat? Django zit te balen bij
de atletiektraining. Was hij maar thuis gebleven!
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8 Twee tegen één
Lekker sporten is belangrijker dan winnen. Maar in Pim zijn
tenniswedstrijd gebeuren wel heel merkwaardige dingen.
Wie is hier nu de echte ‘loser’?
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9 IJs
Hockeyer Marijn laat zien hoe je moet afkoelen als je kookt
van woede. Heethoofd zijn, heeft soms ook zijn voordelen.
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10 Robot
Mara kan niet slapen omdat ze wordt gepest bij judo. En haar
trainer doet helemaal niets! Wie kan haar nu helpen?
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11 Bommetje
Milan ligt liever in het water, maar vandaag helaas geen
bommetjes. Hij moet praten met grote mensen. Zou het
goed of slecht nieuws zijn?
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12 Een tweede kans
Korfballer Gijs is niet meer welkom op de training en wordt
overgeplaatst naar het G-team. Wat een nachtmerrie!
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