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Voor mama

In deze reeks verschenen eerder:

Nikki op turnkamp
Teamspirit
Gymroddels
Finalekriebels
Twist
Podiumplek
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Nikki is vroeg. In de doodstille hal is alleen het piepen te horen 
van haar sportschoenen op de gladde tegelvloer. Ze opent de 
deur naar de kleedkamer en zet haar turntas op een van de hou
ten banken. De kledinghaken zijn leeg. Het ziet ernaar uit dat ze 
de eerste is vandaag.
 Ze snuift de heerlijke geur op van gymzaal en een vleugje zweet 
en haalt haar mobiel tevoorschijn. Haar coach Leon mailde gis
teren dat hij tijdens de training een bijzonder nieuwtje heeft.
 Samen met haar teamgenoten heeft ze al in hun groepsapp 
lopen gissen naar wat dat zou kunnen zijn. Volgens Marijke gaat 
het over een turnstage. Maar daar gelooft Nikki niks van. Ze zijn 
pas nog naar Amerika geweest om te trainen.
 Nikki opent haar mail en leest nogmaals Leons bericht.

Aan: nikkivanhouten@gmail.com
Van: leon@topspirit.nl
Betreft: training

Beste turnsters,

Ik heb leuk en bijzonder nieuws. Iets waarvan ik zelf niet meer 
dacht dat het zou lukken. Zaterdag op de training vertel ik er 
meer over. Wees op tijd!

Leon
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Nikki bijt op haar onderlip. Wat zou het kunnen zijn? Als ze maar 
niet weer aan een of andere clubactie meedoen. Nikki heeft geen 
zin om weer bij familie, vrienden en buren te moeten bedelen om 
geld. Ze heeft het druk met repeteren voor de eindmusical van 
groep 8. En omdat Marijke haar handen vol heeft aan haar po
pulaire vlog én haar verkering met Lucas, betekent het ook nog 
eens dat ze in haar eentje langs de deuren zou moeten.
 Ze glimlacht als ze aan Marijke en Lucas denkt. Eindelijk zijn 
die twee een setje. Zo cute. Haar bff straalt helemaal als ze bij 
Lucas is. Ze lijkt wel een gloeilampje. Maar tegelijkertijd ziet ze 
Marijke daardoor stukken minder. Nikki haalt haar leertjes uit 
haar turntas en zucht. Ze moet toegeven dat ze haar beste vrien
din mist.
 Gelukkig kan ze het steeds beter vinden met Lotte. Sinds kort 
traint zij bij Top Spirit. Lotte is even oud als Nikki en komt van 
de vereniging Kracht & Beweging. Hoewel Lotte nog wat stille
tjes is, hebben Nikki en zij deze week voor het eerst samen de 
slappe lach gehad.
 Nikki hoopt dat ze goede vriendinnen worden.
 Terwijl ze haar mobiel terug in haar turntas stopt, zwaait de 
deur open.
 ‘Hé, Nik!’ 
 Met een grote glimlach stormt Marijke op haar af. Ze vliegt 
haar om de hals. Ze omklemt haar gespierde armen zo stevig dat 
Nikki zich wel moet loswurmen om adem te kunnen halen.
 ‘Ik heb zo’n zin in de training,’ zegt Marijke terwijl ze slordig 
een voor een haar sneakers uitschopt. Verbaasd kijkt ze om zich 
heen. ‘Zijn de anderen al in de zaal?’
 Nikki haalt haar schouders op. ‘Volgens mij zijn we de eer

sten en …’ Nog voor ze haar zin heeft afgemaakt, komen Ling 
en Gwen de kleedkamer binnen. Ze gooien hun turntassen op 
de grond en stormen op Nikki en Marijke af.
 Ook Lotte druppelt binnen.
 ‘Groepshug,’ zegt Gwen.
 Nog steeds ruim op tijd voor de training, maar verrassend als 
laatste, arriveert Jill. Er ontsnapt een diepe zucht uit haar mond 
als ze iedereen zo klef ziet knuffelen. Ze rolt geïrriteerd met haar 
ogen.
 Nikki ziet het en grinnikt.
 Het team van Top Spirit is weer compleet.
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Coach Leon is nog niet in de turnzaal. Nikki rent met Marijke 
en Lotte naar de trampoline. Met hoge sprongen veert Nikki op 
en neer. Daarna maakt ze een achterwaartse salto en landt in de 
valbak vol met schuimrubberen blokken.
 Ook Lotte springt, zet zich af en doet een salto. Maar dan voor
over. Lachend plopt ze naast Nikki in het zachte schuim. Haar 
lange rode haar verspreidt zich als een krans om haar hoofd. Met 
haar wijsvinger duwt ze haar sportbril terug op haar neus vol 
sproetjes.
 ‘Pas op!’ joelt Marijke vlak voordat zij omhoogstuitert en 
schroeft.
 ‘Lekker, Marijke,’ zegt Nikki zodra haar bff in de valbak te
rechtkomt.
 Marijke wurmt zichzelf met moeite omhoog en fronst. ‘Wat
te?’
 Nikki moet lachen om het rare gezicht dat ze trekt. ‘Ik ga stuk 
om jou.’
 Marijke grinnikt en wurmt zich tussen Nikki en Lotte in.
 Alle drie staren ze naar de andere kant van de zaal, waar de 
rest zich heeft verzameld.
 ‘Heeft Leon niks tegen jou gezegd?’ vraagt Nikki nieuwsgierig 
aan Marijke. ‘Over zijn leuk en bijzonder nieuwtje?’ Ze legt de 
nadruk op het woord ‘bijzonder’. Het is niet raar dat ze dat vraagt. 
Marijkes moeder heeft namelijk een relatie met hun coach.
 Marijke schudt haar hoofd.

 ‘Zou het iets te maken kunnen hebben met de bruiloft?’ vraagt 
Nikki verder.
 Marijke veert op. ‘Reken daar maar niet op.’ Vervolgens slaat 
ze haar ogen neer. ‘Sinds mijn echte vader na al die jaren onver
wacht is opgedoken, ziet mijn ma Leon ineens stukken minder.’ 
Ze pakt een schuimblok en trekt er een stukje van af. Met een 
boogje werpt ze het van zich af. ‘Het is niet uit, hoor. Ze hebben 
nog steeds wat. Maar trouwen zit er voorlopig niet in.’
 Ze trekt zichzelf op de kant. Met een ruk staat ze op. 
 ‘Weet je, ik heb helemaal geen zin om het daar nu over te heb
ben.’ Ze gaat naast de trampoline zitten en vouwt haar armen om 
haar opgetrokken benen. Ze glimlacht geheimzinnig. ‘Maar … ik 
kan jullie nieuwsgierige mensjes wel vertellen over mij en Lucas.’ 
Ze sluit haar ogen en slaakt een verliefde zucht.
 ‘We willen alle smeuïge verhalen horen,’ zegt Nikki gretig.
 ‘Alle,’ moedigt Lotte haar aan.
 ‘Nouuu,’ begint Marijke plagend. Ze giebelt. Vervolgens tikt 
ze met haar wijsvinger op haar onderlip.
 Er valt een stilte.
 ‘Nee!’ roept Nikki dan. ‘Hebben jullie …?’
 Marijke verstopt haar gezicht in haar handen. Alsof ze zich 
schaamt.
 ‘Oh my God!’ roept Nikki nu enthousiast. Ze stoot Lotte aan. 
‘Ze hebben gezoend. Wedden?’ Met open mond staart ze naar 
Marijke. ‘En dat zeg je nu pas.’
 Marijke piept met één oog door haar vingers.
 ‘Zeg op,’ dringt Nikki aan en ze voelt opeens zelf kriebels in 
haar buik. Alsof niet haar bff maar zijzelf weer hopeloos verliefd 
is. Ze is gewoon zo blij voor haar.



10 11

 Als haar beste vriendin haar handen in haar schoot legt, ziet 
Nikki haar rode wangen. 
 Maar in plaats van te antwoorden, werpt Marijke een blik op 
de deur. ‘Oei,’ lacht ze. ‘Geen tijd. Volgens mij komt de coach er
aan.’ Ze springt overeind en loopt haastig weg.
 Nikki maakt met haar handen een kommetje rond haar mond. 
‘Nou ja!’ roept ze haar na. ‘Ons eerst lekker maken en er dan van
door gaan.’
 Lotte pakt een schuimrubberen blok en gooit het achter Ma
rijke aan. ‘Kom terug.’
 ‘Later,’ antwoordt Marijke over haar schouder. Haar aanste
kelijke lach vult de ruimte.
 Ook Nikki en Lotte moeten nu hardop lachen.
 Op dat moment komt de coach de turnzaal binnen. Zo snel 
als ze kunnen, klimmen Nikki en Lotte uit de valbak. Nieuws
gierig naar wat Leon te zeggen heeft, rennen ze op hem af.
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De meiden staan naast elkaar opgesteld bij de wedstrijdvloer. 
Ongeduldig tapt Nikki met haar linkervoet op de mat. Wat gaat 
de coach vertellen?
 ‘Ik zal jullie niet langer in spanning houden,’ zegt Leon en hij 
wrijft daarbij in zijn handen. ‘Top Spirit doet dit jaar mee aan de 
toestelkampioenschappen.’
 Cool, denkt Nikki meteen. Een golf van opluchting trekt door 
haar lijf. Geen nieuwe clubactie dus. Wel een extra wedstrijd. Ze 
maakt een klein sprongetje. Tegelijkertijd voelt ze een por in haar 
zij van Marijke. ‘Leuk,’ hoort ze haar fluisteren.
 ‘Eh?’ Jill is de eerste die hardop reageert. Ze steekt haar vin
ger op. ‘Sorry hoor. Ik dacht na de mail van gisteren dat er iets 
heel bijzonders aan kwam. Maar wat is hier nou speciaal aan? 
We hebben toch al vaker meegedaan aan toestelkampioenschap
pen?’ Ze vouwt haar armen over elkaar en zoekt steun bij haar 
teamgenoten. ‘Ja toch?’
 ‘Ik vind het anders superleuk,’ antwoordt Nikki.
 ‘Ik ook,’ zegt Marijke.
 ‘Ja, maar … niet bijzonder,’ mompelt Jill teleurgesteld.
 ‘Sjezus, Jill,’ zegt Ling geïrriteerd.
 En opeens praat iedereen door elkaar heen.
 Leon heft zijn hand. ‘Mag ik nog even jullie aandacht?’ Hij 
kijkt naar Jill. ‘Je hebt me ook nog niet de kans gegeven om alles 
te vertellen.’
 Alle ogen draaien weer Leons kant op.


