
Hoofdstuk 4  

“Hey, ik heb mijn agenda geraadpleegd en ik kan komen volgende week en ik zie het ook wel 

zitten om te komen. Groetjes, Leen”. En nu maar verzenden. Ik heb er maar eventjes moeten over 

nadenken of ik mee wou. En ik dacht na een tijdje echt ‘Waarom niet? Wat is daar nu mis mee?’. Een 

zin die ik tegenwoordig ook wel meer herhaal in mijn hoofd. Maar het is toch ook zo? Het is al zo lang 

geleden dat ik nog naar een feestje ben geweest, waarom zou ik mezelf dan nu inhouden? Ik ben zo 

vrij als een vogel, niemand gaat mij tegenhouden nu. Nee, ik ga, zo zeker is dat! Ik ga zo dadelijk zelfs 

als eens kijken wat ik kan aandoen, kwestie van voorbereid te zijn. Oh, daar gaat de GSM, dat zal 

Gwen wel zijn waarschijnlijk. Ik zal zo dadelijk ook maar eens iets laten weten aan Anne en Sophie 

want anders is het weer iets omdat ze van niets weten.  

“Echt goed! Ik ben blij dat je komt! En nu heb ik je nummer ook ineens! Vind je het erg als we op 

de grond moeten slapen?” stuurt Gwen terug.  

“Euhm… op de grond slapen? Wat zou hij daarmee bedoelen?” denkt Leen bij zichzelf en stuurt 

terug:”Op de grond slapen?”. Enkele seconden later stuurt Gwen terug: “Ja we blijven slapen op het 

kot van een kameraad van mij en hij heeft maar 1 bed staan en dat is het zijne? Ik neem zo’n 

fitnessmatje mee om op te gaan liggen.”  

“Ok, iemand gaat snel vooruit.” Denkt Leen en ze stuurt: “Ik ben niet helemaal zeker of ik met 

wildvreemden op 1 kamer wil blijven slapen hoor…” Het duurt eventjes vooraleer ze een antwoord 

krijgt op haar vraag. Waarschijnlijk wist hij niet goed wat hij daarop moest zeggen.  

“Heb je morgen na de les tijd?” stuurt Gwen na een pauze van een kwartier.  

“Ja, maar ik moet wel op tijd thuis zijn voor de training.” 

“Goed, dat is geregeld, morgen na de les leer je mijn vrienden kennen.” Antwoordt Gwen fijntjes.  

“Ok, iemand weet van wanten! Naar mijn mening wordt niet gevraagd blijkbaar?” denkt Leen 

wanneer ze dit bericht leest. “Nu ja, wat kan er mislopen?... man ik val in herhaling!”  

“Mag ik ook iemand meenemen? Zodat ik ook iemand ken?” stuurt ze hem terug.  

“Tuurlijk mag dat, doe maar. Hoe meer mensen, hoe beter!” is zijn antwoord dat haar toch wel wat 

gerust stelde.  

“Ok, dat is dan afgesproken hé :-)” stuurt ze hem terug. “Nu maar snel een SMS’je sturen naar Anne 

en Sophie”.  

“Ik heb zelfs een date met de vrienden van Gwen, ben ik niet geweldig? ;-)”  stuurt ze naar haar twee 

vriendinnen. Al snel krijgt ze antwoord:  

Anne: “Morgen wil ik de volledige uitleg! Jij sneltrein! ;-)” 

Sophie: “Wacht, ik bel je even!” 

De telefoon gaat over, nog voordat Leen goed kan antwoorden zegt Sophie aan de andere kant 

van de lijn: “Ok, ik heb popcorn en frisdrank waar ik minstens een uur mee toe kom naast mij staan. 

Vertel op!” Leen schiet in de lach door de reactie van Sophie.  

“Sophietje, je moet niet zo fel reageren, zo spannend is het allemaal niet!” lacht Leen. “Hij heeft mij 

toch uitgenodigd om weg te gaan samen met zijn vrienden en toen ik stuurde dat dat in orde was, zei 

hij dat we dan ook bleven slapen. En dat zag ik niet zitten om zo bij iemand te slapen die ik niet ken. 

En dus heeft hij er nu voor gezorgd dat ik die mannen morgen leer kennen.” 

“Ah, dat is wel vriendelijk! Maar zeg Leentje, denk jij nu niet dat daar meer achter zit?” 

“Ja ik weet het niet zeker. Soms twijfel ik aan zijn bedoelingen en soms denk ik dat hij gewoon 

vrienden wilt zijn. Maar ik ga het gewoon zijn gang laten gaan. We zullen wel zien wat de tijd brengt.” 



“Ik denk dat dat inderdaad het beste is. Maar, ik dacht daarnet aan iets: heeft hij geen vriendin?”  

“Wel Sophie, ik heb daar ook al eens aan gedacht omdat ik mij precies ook zoiets herinnerde maar ik 

denk niet dat als je een vriendin hebt, je deze dingen allemaal doet voor een ander meisje? Ofwel?” 

“Nee, daar heb je wel gelijk in. Tenzij hij echt gewoon vrienden wilt zijn en totaal niets meer. Maar 

dan zou hij wel over zijn vriendin praten met u en dat heeft hij nog niet gedaan hé? Of wel?” 

“Nee hij spreekt daar nooit over dus ik ga er gewoon van uit dat er geen vriendin is. We zullen het 

wel verkeerd hebben gehoord. Ik had ook nog een ander vraagje: kom je mee met mij?” 

“Wanneer? Morgen of volgende week?” 

“Euhm… beiden misschien?” zegt Leen met een twijfelende ondertoon.  

“Goh… morgen kan ik wel meekomen maar volgende week weet ik het niet. Ik heb training ’s avonds 

en les de volgende morgen dus ik denk niet dat het een goed idee is om te gaan feesten. Maar vraag 

eens aan Anne? Haar lessen vallen misschien anders dan de mijne?” 

“Ja, ik zal het haar morgen eens vragen.” 

“Leen?” vraagt Sophie zachtjes.  

“Ja?” antwoord Leen verbaast. 

“Je had gelijk, dit is echt megasaai! Ik had een geweldig interessante boodschap verwacht in de trend 

van ‘Sex in the city’ maar dat is het écht niet!” lacht Sophie.  

“Ik had je nog gewaarschuwd!” lacht Leen terug.  

“Dan ga ik opleggen, ik zie je morgen en dan gaan we samen nieuwe mensen leren kennen!” 

“Goed, tot morgen!” 

De telefoon wordt afgelegd en Leen gaat verder met het zoeken van de ideale outfit.  

“Misschien moet ik die van morgen ook al klaarleggen? Die eerste indrukken toch!” denkt ze al 

lachend.  


