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H O O F D S T U K

1

Mijn leven is voorbij dankzij een ontbijtpannenkoek.

De ontbijtpannenkoek van TEDDY, om precies te zijn. 

Hij heeft deze ramp veroorzaakt.
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Teddy is een van mijn beste vrienden (Frank is de an-

dere), maar nu kan ik hem wel wurgen. Dankzij hem 

veegt directeur Nichols de vloer met me aan en sta ik 

hier grandioos voor paal.

Het begon allemaal gis-

teren bij geschiedenis, 

toen juf Godhelp (‘Plof-

kopje’) de onderwerpen 

voor onze werkstukken 

opgaf. En wie kreeg de 

Belgische Revolutie van 

1830? Kon. Niet. Erger.
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Geïnspireerd door deze liefdevolle woorden bladerde 

ik door het geschiedenisboek. En weet je wat ik las 

over de Belgische Revolutie? Helemaal NIETS. Dit boek 

kwam vast uit 1829. Maar toen had Teddy de oplossing.
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Het leek me een prima plan. Na school gingen we met 

z’n allen mee naar Teddy:

Ik…     Bibi…

  Frank… en Jan.

Wat een succes! De boeken van meneer Ortiz ston-

den bomvol saaie, nutteloze feiten: precies wat leraren  

GEWELDIG vinden. Dus algauw had ik een ijzersterke 

samenvatting geschreven.

Goed geregeld, toch? Nou, wacht maar. Later (als in: 
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ik had mijn pyjama al aan) keek ik in mijn rugzak… 

waar MIJN SAMENVATTING NIET MEER IN ZAT!!

Dus dat deed ik niet. Mijn samenvatting lag toch vei-

lig in Teddy’s keuken? Wist ik veel wat er de volgende 

ochtend zou gebeuren!
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Oké, zo is het misschien niet PRECIES gegaan. Maar 

wat ik wil zeggen: toen ik vanochtend op school kwam, 

bleek dat Teddy mijn samenvatting had veranderd in 

een kleffe handvol confetti.

Tuurlijk had ik juf 

Godhelp het verhaal 

kunnen vertellen. Ze 

is dol op smoesjes, 

en zo BEGRIPVOL.
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Over drie minuten begon de les al, maar ik had geen 

samenvatting. Ik was zo gestrest dat ik trilde als een 

zak popcorn in de magnetron. Dus ik deed wat ik altijd 

doe als ik zenuwachtig ben.

Ik sloeg op mijn hoofd met een lege plastic fles.

Ja, dat is misschien een beetje raar. Maar probeer het 

eens. Het voelt HEERLIJK. Het werkt ontspannend. En 

het maakt een cool geluid.

BW-NdG6.indd   13 21-12-15   13:46



14

‘Waar ben je in VREDESNAAM mee bezig?’

Nou, ik stond me af te vragen hoe juf Yeti me onge-

merkt kon besluipen. Ze is enorm, ze is luidruchtig 

en ze stinkt naar uien. Iemand ongemerkt besluipen 

is dan toch ONMOGELIJK?

BW-NdG6.indd   14 21-12-15   13:46



15

Wat moest ik daarop zeggen? Ze had me in de tang. 

Ik wachtte totdat ze de klas in liep. Toen ontdekte ik 

een vuilnisbak bij het computerlokaal.

We onderbreken deze flashback met een weetje over 

plastic flessen: ze stuiteren. Daarom werken ze zo goed 

tegen stress. Maar dat maakt de kans meteen ook een 
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stuk groter dat ze AFKETSEN op het object waar je ze 

naartoe gooit…

…en ergens anders terechtkomen…

…zoals DAAR. In de roos.
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Nu weet je waarom de directeur zo hard 

tegen me schreeuwt dat zijn neusgaten 

ervan barsten. Dit is het einde van de 

flashback…

    Let op: sarcasme. Ik wil geen jan-

kerd zijn, maar de laatste tijd is 

mijn leven nogal ZWAAR.
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Er gaat niet één ding mis, nee, ALLES mislukt. En dat 

maakt mijn leven tot een dikke, vette…
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‘Ik wil het niet horen,’ zegt ze bot. ‘Jouw “grappige 

verhalen” zijn meestal compleet VERZONNEN.’

Voordat ik kan antwoorden, staat Teddy naast me.

Ha! Hoort u dat, mevrouwtje? Teddy bevestigt het! Wat 

zegt u daarvan?
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Houd je de score bij? De stand is Godhelp 1, waarheid 0.  

Blijkbaar houd je je als juf niet bezig met onnozele 

zaken. Zoals de FEITEN.

Bah. Nog een reden dat mijn leven nu zo’n drama is: 

Gina doet irritanter dan ooit. Zie je die grijns? Als ik op 

m’n kop krijg, geniet ze ervan alsof het haar verjaardag 

is. En op dit moment is het elke dag feest.
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Gina grinnikt. ‘Dat is ook 

niet origineel, zeg,’ sist ze.

 ‘Zo noemde je me gisteren ook al!’

Ik voel mijn wangen gloeien. Ze heeft gelijk. Ik ben 

mijn eigen materiaal aan het hergebruiken. Dus zelfs 

mijn scheldkanonnades worden sneu. NIETS lukt 

meer.

Eigenlijk is ‘dip’ niet het juiste 

woord. Een sporter heeft een dip, 

als zijn prestaties niet zo goed 

zijn als hij gewend is. Zo’n spor-

tieve dip heb ik best vaak gehad, en daar is niks ergs 

aan. Tenzij je coach een psychopaat is.
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Nee, dit is meer dan een dip. Het is pech, zeg ik je. 

Afschuwelijke pech. En ik weet niet hoe ik er een einde 

aan kan maken.

Eindelijk gaat de bel en we lopen met ons hele vrien-

denclubje het lokaal uit.

Hij kijkt er zo ernstig bij dat ik ervan moet glimlachen. 

Boos zijn op Teddy is gewoon onmogelijk.
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‘Je kon er niets aan doen,’ antwoord ik. ‘Je probeerde 

het nog voor me op te nemen!’

‘Staat ze ooit NIET op ontploffen?’ vraagt Frank.

‘Goed punt,’ zeggen we in koor.

‘Ik kan niet,’ zeg ik met een kreun. ‘Ik moet die stom-

me samenvatting schrijven.’ Ik sjok naar de bieb. Hoera 

voor de Belgische Revolutie.
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‘Houd de moed erin!’ roept Bibi opgewekt terwijl ik me 

voortsleep door de gang. ‘De dag is pas net begonnen! 

Het komt allemaal goed!’

‘Ik HOOP het,’ roep ik terug.
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Boeken over Niek:

Niek de Groot: brokkenpiloot (1)

Niek de Groot flikt het ’m weer (2)

Niek de Groot: lekker bezig! (3)

Niek de Groot kladt erop los (4)

Niek de Groot draait door (5)

Niek de Groot doet het zelf (doeboek)
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