
Carry Slee

Dat heb ik weer!
Deel 1
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HARTSVRIENDIN * Britts blog

Wat doe ik het liefst?
Kweenie... Op dit moment vind ik 
nergens iets aan. Ik heb een pokkebui. 
Ik kom net van jeugdtheater.  
Dat vond ik altijd supergaaf.  
Nou, nu niet meer.  
We hebben een nieuwe leraar  
improvisatie. Paulus heet hij.  
‘Afstand graag!’ roept hij als hij vindt 
dat we te dicht op elkaar spelen  
en dan duwt hij ons uit elkaar,  
veel te hard.  
Ik viel zowat om. En hij scheldt je 
voortdurend uit, vooral mij.  
Helemaal nix wat ik deed was goed. 
Daar kan ik dus egt niet tegen.  
Ik wilde me opgeven voor een rol  
in Rogiers opgeven voor een rol  
in Rogiers vlucht, die nieuwe film.  
Dat durf ik nu niet meer.  
-XBritt
Geplaatst door: Britt | Reacties (6)

Reactie van Fons
Heeey Britt,
Ik heb je zien toneelspelen en dat kan je echt  
heel goed. Dussss... geef je op voor Rogiers vlucht.  
Het boek is briljant.
Het wordt een superfilm! 



http://www.dathebikweer.com

Reactie van Jasper 
Hi Britt, 
Ik weet zeker dat jij heel goed kan toneelspelen.  
Ik heb je nog nooit zien spelen,  
maar toch weet ik het.    
Je bent geknipt voor een rol in die film.  
En dan bedoel ik de HOOFDROL!

Reactie van Jasper 
PS: Zullen we een keer daten? Plz? 
VL + XX Jasper

Reactie van Kelly 
Hey Jasper, jij bent gewoon verliefd op Britt!!

Reactie van Jasper 
Okay, okay, ik geef het toe:  
Ik ben zwaar verliefd op Britt. Ya happy now?

Reactie van Britt 
*Bloos* Okay jongens, ander topic!
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Shit! Heb ik toch weer gereageerd en ik had me nog zo 
voorgenomen niet meer op dat geslijm van Jasper in te gaan.  
Ik heb hem al zo vaak laten merken dat ik niet op hem val.  
Hij is helemaal niet mijn type. Toen ik zijn foto zag op zijn 
weblog wist ik het zeker. Hij is echt een vette player.
Ik klik de site van Shooting Star aan. Het gaat helemaal over 
Rogiers vlucht. Het lijkt me een vet gave film. Het boek heb ik 
wel drie keer gelezen, en dat voor mij, ik ben helemaal niet zo’n 
lezer. Het speelt zich af in de middeleeuwen. Rogier en Anna zijn 
in het geheim verliefd. Hun ouders mogen het niet weten,  
want hun opa’s gaan voortdurend met elkaar op de vuist.  
Het lijkt me wel gaaf om Anna te spelen. Zal ik me toch 
opgeven? In mijn hoofd hoor ik Paulus: ‘Sorry Britt, maar je spel 
lijkt nergens naar.’ Ik klik de site weg.
Mijn mobiel gaat. Ik zie dat het Noah is. ‘Hi...’
‘Is jouw moeder al thuis van de ouderavond?’ vraagt Noah.
‘Nee, die zit nog bij Blok.’
‘Mijn ouders zijn terug,’ zegt Noah. ‘En, viel het mee?’
‘Helemaal niet. Ik heb een giga preek gehad. Ik moet harder 
werken, anders moet ik op huiswerkbegeleiding.  
Oh, ik hoor mijn vader. Ik moet ophangen. Kus.’

Beneden hoor ik de deur. Ik ren de trap af.  
‘Wat zei die loser?’
Mam hangt haar jas op.  
‘Ik vond het een zeer sympathieke man.’
‘Grapje zeker.’
‘Nee, ik meen het.’ Mama gaat op de bank zitten.  
‘We hebben heel lang over jou gepraat.’
‘Help! Vind je niet dat hij er vreselijk uitziet?’  
‘Hoe kom je erbij?’
‘Papa vindt hem ook een sukkel.’
Mama is meteen geïrriteerd.  
‘Papa vindt iedereen die geen kunstenaar is een sukkel.  
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Hij neemt zelf niet eens de moeite  
om de ouderavond te bezoeken. Meneer Blok zit daar echt niet  
voor zijn eigen plezier hoor, op zijn vrije avond. Hij houdt van zijn 
vak. We hebben afgesproken dat je bijles krijgt in wiskunde.’
‘Hè, nee!’
‘Ja, Britt, dat is nodig. Alleen zei meneer Blok dat  
er op het moment niemand te krijgen is.’
‘Dus geen bijles.’
‘Jawel,’ zegt mama, ‘dat is juist zo aardig van meneer Blok.’
‘Wat is aardig?’
‘Hij gaat jou zelf bijspijkeren.’
Ik stuur een sms’je naar Noah.  
Er is een ramp gebeurd! Ik krijg bijles van Blok.
Daarna zit ik achter mijn weblog.



HARTSVRIENDIN * Britts blog

Bijles
Mijn moeder komt net terug van de ouderavond.  
Heb ik even geluk... Ik krijg bijles van mijn 
wiskundeleraar Blok. Jullie mogen me feliciteren.  
Want meneer Blok is niet zomaar een leraar...@1st...
Hij is cum laude afgestudeerd. *Applaus!!*  
En...
.. stelt zijn leven in dienst van ONS.  
(Hij is gewoon te goed voor deze wereld!)
En daar moeten we hem HEEL DANKBAAR voor zijn...
(juist ja...) Blok: Jullie moeten weten, ik doe het niet 
voor het geld. Lesgeven is een roeping! Als ik  
voor geld zou gaan, zat ik nu wel in het zakenleven.
Hmm... was-ie maar topmanager geworden...  
Dan zat-ie niet bij mij op school maar op  
een luxe jacht als $TINKERD...
Maar helaas is mijn bijles GRATIS! Blok Geitensok,  
de grootste loser van de school. Ik word gek als  
het doorgaat. Wie helpt me om hier onderuit te komen?  
FF W88, ik maak nog een tekening van BLOK.

-x- Britt

Geplaatst door: Britt | Reacties (2)



10

Nog geen tien minuten later heb ik al een reactie.  
Natuurlijk weer van Jasper.

Dit zetje had ik nog net even nodig. Het mag niet doorgaan. 
Iedereen lacht me uit als ik bijles van Blok heb.

‘Slaap je nog niet?’ Mama kijkt op van haar boek als ik de kamer 
in kom.
‘Ik wil geen bijles van Blok,’ zeg ik beslist.  
‘Ik dacht dat je je diploma wilde halen?’
‘Als ik bijles van Blok krijg, haal ik nooit mijn diploma, dan beland 
ik in het gekkenhuis. Ik vraag wel iemand uit de vijfde.’
‘Als die persoon jou goed kan bijspijkeren en je hebt op  
je volgende rapport een voldoende, vind ik het prima,’ zegt mama.

http://www.dathebikweer.com

Geplaatst door: Britt | Reacties (2)

Reactie van Jasper
Hi Britt,
Ik weet echt hoe je onder die bijles uit moet komen, 
maar dat vertel ik je liever persoonlijk.
Wanneer kan je?  
XXX Jasper

Reactie van Aafke
Balen zeg, van die bijles. Dat moet je niet pikken. 
Ouders denken maar dat ze alles kunnen maken.  
Je moet weigeren en dreigen dat je aan de drugs gaat.
Suc6 en sterkte ermee.
Ik ga met m’n rothumeur m’n moeder irriteren  
Aafke



http://www.dathebikweer.com
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great!
Ik heb gedaan wat Aafke zei en het heeft gewerkt.  
Van Blok ben ik voorlopig af. Aafke:  
You’re the Best!!! Hoe kan ik je bedanken...!!!!
X Britt 

Geplaatst door: Britt | Reacties (3)

Reactie van Aafke
Zet maar weer zo’n cool testje op je weblog.
Aafke

Reactie van Kelly
Ja Britt. WE want MORE testjes!! Het laatste 
testje was veeeel te lang geleden. Hoe kan ik de week 
doorkomen zonder jouw testjes??? 

Reactie van Britt
Daar is ie!

Wat vind jij vet irri?
Mensen zonder humor.
Jongens die je op straat naroepen.
Ongesteld zijn met gym (enige +puntje:  
ik hoef niet mee te doen met een stomme gymles).
Zonder zakgeld zitten  
(=zonder chocola & chips zitten).
Dat het antwoord dat ik wil geven er niet bij staat!!

L@er!
Britt

Geplaatst door: Britt | Reacties (0) 
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‘Er is nog hoop,’ zeg ik tegen Noah als we naar school fietsen. 
‘Ik ga zelf iemand zoeken die bijles geeft.’
‘Het is toch ook absurd,’ zegt Noah. ‘Mijn ouders kwamen ook 
helemaal overstrest terug van de ouderavond. Als ik niet overga 
dit jaar, mag jij niet mee op vakantie. Wat heeft dat er nou  
mee te maken?’
‘Echt?’
‘Ja,’ zegt Noah. ‘Belachelijk toch?’
Ik heb meteen een baalgevoel. Ik verheugde me er juist zo  
op om met Noah mee naar Frankrijk te gaan. Vooral omdat wij  
dit jaar niet weggaan. Meestal gingen we kamperen, maar nu papa 
bij ons weg is, wordt het niks. Ik zie mama echt niet alleen  
met Lucas en mij op reis gaan. Trouwens, daar heeft ze ook geen 
geld voor. Als ik niet met Noah mee mag, wordt het de saaiste 
zomer ever. En papa heeft al helemáál geen cent. Misschien als 
hij zijn nieuwe schilderij verkoopt, Blauw boven, maar die kans is 
zó klein.
‘Maak je geen zorgen,’ zegt Noah, ‘ik blijf niet zitten.  
Dat laat ik echt niet gebeuren.’
‘Hé,’ zegt ze als ze Dave op het schoolplein ziet staan.
‘Waarom vraag je mijn Davie niet voor bijles? Hij is heel goed  
in wiskunde, hij helpt zijn zus ook.’
‘Alsof Dave dat wil.’
‘Dan doet hij het maar voor mij. Je bent mijn beste vriendin hoor. 
Ik vraag het hem wel.’ Noah gaat meteen naar hem toe.
Ik moet lachen. In plaats van te vragen of hij bijles wil geven, 
hangt ze maar om zijn nek. Hèhè, eindelijk zijn ze uitgezoend. 
Dave kijkt mijn kant op. Als hij het maar niet stom vindt.  
Terwijl Noah naar de fietsenstalling rijdt, komt Dave naar mij toe. 
‘Ik wil je wel helpen.’ ‘Heb je er wel tijd voor?’ vraag ik.
‘Nu nog wel,’ zegt Dave geheimzinnig,‘over een poosje misschien 
niet meer.’
‘Ga je iets spannends doen?’
‘Laat maar,’ zegt Dave. ‘Tegen die tijd hoor je het wel. Laten we 
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vanmiddag maar meteen beginnen. Kan je om vijf uur?’
‘Eh...’ Ik pak mijn agenda. ‘Ja, dan kan ik. Zie ik je in de aula?’
‘Nee, dank je wel,’ zegt Dave. ‘Ik ga niet ook nog eens in mijn 
vrije tijd op die gare school zitten. Kom maar naar mijn huis.’
Noah komt erbij staan. ‘Wat een scheetje, hè?’  
Ze geeft Dave een kus.
‘Dus je gaat naar zijn huis,’ zegt Noah als Dave terug is  
bij zijn vrienden. ‘Dan zie je zijn kamer. Hij is echt cool,  
behalve die belachelijke posters. Je zult ze wel zien. Ik kan jullie 
toch wel vertrouwen, hè?’
‘Noah!’ roep ik beledigd. ‘Geintje,’ lacht Noah.

‘Hè?’ Ik kijk verbaasd naar het hek. Daar heb je Sanne.  
‘Ik dacht dat Sanne nog een dag thuis zou blijven,’ zeg ik.
Sanne komt meteen naar ons toe. Ik merk dat ik het jammer vind 
dat Sanne er weer is.
‘Hi.’ Sanne geeft mij een kus. ‘Ik hield het niet meer uit thuis. 
Mijn buurmeisje is ook ziek. Ze kwam me de hele tijd gezelschap 
houden. Ik werd gillend gek van dat kind. Zeker vandaag wéér  
de hele tijd met die tut. Volgens mij spoort ze niet. Ze is net zo 
oud als wij en ze heeft nog nooit gezoend. Dat is toch niet  
te geloven? Dat het bestaat!’
Noah moet lachen. Maar ik voel me vreselijk.
Sanne kijkt me aan. ‘Hoe vaak heb jij eigenlijk gezoend?’
‘Dat weet je toch wel,’ zeg ik.
‘Nee, dat weet ik niet. Hoe vaak dan?’
Dit haat ik nou van Sanne. Waarom vraagt ze dat nou?  
‘O ja, nu weet ik het weer,’ zegt ze als ik geen antwoord geef. 
‘Je hebt nog nooit gezoend. Haha... sorry hoor, ik was het even 
vergeten. Het is ook zo ongelooflijk. Het idee dat ik nog nooit 
zou hebben gezoend. Ik kan de keren niet eens meer tellen.’

‘Waarom lachte je nou?’ vraag ik als ik met Noah de school  
in loop. ‘Jij vindt mij dus ook gestoord.’
‘Hoe kom je erbij? Ik lachte helemaal niet om haar
buurmeisje. Meer om Sanne. Ze is altijd zo lekker fel.’  


