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Hoofdstuk 5 

 Ik ben net thuis van de training en ik ben echt stik op! Het was een lange dag! Eerst een halve 

dag les, daarna groepswerk en toen kwam de moment suprême: meet the friend! En raar maar waar, 

ik was ook echt zo zenuwachtig. Niet te geloven! Ik hoop dat het niet te duidelijk was. Ik was zó blij 

dat Sophie bij mij was! Niet dat zij de meest sociale persoon aller tijden is maar haar kende ik goed 

en met haar ietwat nonchalante stijl kon ze mij altijd wel aan het lachen krijgen. En dat deed ze ook 

vandaag super goed. Dank u wel Sophie!  

“En? Er klaar voor?” vraagt Gwen veel te enthousiast. Leen glimlacht, dat is het enige wat er nog 

uitkomt zonder dat de zenuwen duidelijk worden.  

“Ja, ben je er klaar voor?” fluistert Sophie plagend in haar oor.  

“Och zwijg, pestkop!” lacht Leen. 

“Leen, mag ik je nog even alleen spreken? “ vraagt Gwen plots.  

“Nu gaat het komen!” fluistert Sophie haar toe. “Voorzichtig hé Gwen, ik wil ze in 1 stuk terug, ze is 

mijn verantwoordelijkheid!” Leen, die zich in een opslag een kind van 5 jaar voelt, volgt Gwen die 

zich een weg baant richting een meer afgelegen plaatsje in het schoolgebouw. Aangekomen duwt hij 

haar met zijn lichaamstaal lichtjes tegen de muur. Leen, die volledig in shock is door deze 

onverwachte beweging, weet niet wat te zeggen. Gwen neemt haar handen vast en streelt met zijn 

duimen over haar handpalmen.  

“Ik heb je echt graag, weet je dat? Zo dadelijk ga je mijn vriend leren kennen maar je moet mij 

beloven dat je niet verliefd wordt op hem.” Leen, die verbluft is door deze hele act, stamelt: 

“Waarom zou ik dat doen?” Gwen lacht. “Redelijk wat van mijn vriendinnen worden verliefd op hem 

en ik wil niet nog een vriendin kwijtraken aan hem.” 

“O…Ok.” Stamelt Leen. “Gaan we nu dan terug richting mijn vuurdoop?” Gwen lacht door haar 

zenuwachtigheid en antwoordt: “Nog één ding.” Zegt hij en vervolgens kust hij haar vol op haar 

lippen.  “Zo, op deze manier blijft mijn boodschap beter hangen.” Leen weet niet goed wat er haar 

zojuist is overkomen. 

“Oh en Leentje, shhhhh…” zegt Gwen terwijl hij haar loslaat en 1 vinger voor zijn lippen houdt. 

“Niemand moet dit weten.” Hij knipoogt om zijn woorden kracht bij te zetten. 

“Nou dat is nog eens een manier om  iemand sprakeloos te krijgen!” denkt Leen bij zichzelf terwijl ze 

zichzelf terug bij elkaar sprokkelt. Ze probeert zo relaxed mogelijk naast Gwen terug naar de 

wachtende Sophie te wandelen.  

“En? Was het interessant? Het duurde wel lang genoeg om interessant te zijn!” vraagt Sophie 

spottend.  

“Euhm, hij heeft mij even gemeld dat zijn vriend een heel knappe jongen is die nogal in de smaak valt 

bij veel meisjes. En hij wou mij niet kwijt.” Verduidelijkt Leen.  

“Ja, dat zou wel spijtig zijn voor hem! De casanova eerste klasse!” lacht Sophie.  

“Je zou eens moeten weten.” Denkt Leen bij zichzelf. Samen wandelen ze naar het café waar Gwen 

met zijn vrienden had afgesproken. En inderdaad, zijn vriend mocht er best wel zijn. Donkerblond 

haar dat, hoewel het vrij nonchalant lag, perfect bij zijn uitstraling paste, opvallende blauwe ogen, 

ietwat steviger gebouwd, ongeveer 1 meter 80 groot en een geweldige mooie glimlach.  

“Ja, ik begin te twijfelen of ik niet zou meekomen volgende week! The best friend mag er best wel 

wezen!” zegt Sophie met schitteringen in haar ogen. “Maar ja, jij mag er niet naar kijken… Geen 

probleem hoor, ik zal dat wel voor ons twee tezamen doen!” lacht ze met een knipoog. Leen lacht 
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om hoe haar vriendin direct een plaatsje zoekt naast Gwens beste vriend.   

“Zo, jij blijft dus bij mij slapen?” vraagt de vriend. “Interessant, heel interessant.” Zegt hij met een 

glimlach.  

“Dat is nog niet zeker, ik wil eerst zien welk vlees ik in de kuip heb.” Antwoordt Leen zelfverzekerd. 

De vrienden beginnen te lachen.  

“Ik ben Tom, maar ik denk wel dat Gwen je heeft ingelicht?”  

“Euh, nee, at heeft hij niet gedaan maar zo kon ik ook geen vooroordelen hebben.” Probeert Leen 

zich uit deze benarde situatie te redden. Op Gwens gezicht kwam een duidelijke gerustgestelde blik 

vanaf dat moment. Leen zou haar mond houden over wat er net was gebeurd.  


