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Hoofdstuk 9 

Het feestje… ja het feestje werd dan toch niet zo’n geweldig feestje maar dat heb ik wel 

allemaal aan mezelf te danken. Er was teveel gebeurd, ik had maar rekening moeten houden met de 

mogelijkheden. Maar wat doet een kater pijn! Ongelooflijk!  

“Kom je morgenavond nog mee naar het feestje? Ik kan wel begrijpen als je niet zou komen 

hoor, maar ik wou maar even zeker zijn.” Zegt het binnenkomende MSN-bericht van Gwen. 

“Ik denk wel dat ik meekom. Mijn les is wel verschoven waardoor ik wél les heb vrijdagmorgen maar 

alles is beter dan in bed liggen piekeren. :-)” antwoordt Leen. 

“Denk je er nog veel aan?”  

“Als ik alleen ben. En als ik naar de trein fiets. Ik denk niet dat ik mijn fiets nog daar durf te zetten.” 

“Dat kan ik mij voorstellen.” 

“Gwen, vind je het erg als ik afsluit? Ik ben vrij moe, heb bijna niet geslapen gisterennacht.” 

“Nee hoor, ga maar slapen, ik begrijp het wel. Zo sta je ook beter klaar voor morgen! ;-)” 

“Dat is waar. Slaap wel!” 

“Slaap wel schoonheid.” 

Leen sluit MSN af en gaat naar haar slaapkamer. Als ze zich in haar bed legt, gaat haar GSM af.  

“Ik mis je nu al! Slaap wel lieve meid! Xxx” Leen glimlacht. Hij is best wel lief. Als we dit even kunnen 

volhouden, zal er zeker iets moois uitgroeien.  

“Je ziet er mooi uit!” zegt Gwen als Leen uit de trein komt. 

“Ik moet mijn party-outfit naar aantrekken!” lacht Leen. 

“Het zal je natuurlijke schoonheid zijn dat mij zo overweldigd, zeker?” De schitteringen in Gwens 

ogen zijn zeer duidelijk aanwezig. Leen moet ervan blozen. Samen wandelen ze een heel eind tot aan 

het kot van Tom. Deze stond hen al op te wachten op straat.  

“Ah, mijn eerste gasten!” roept hij al van ver. Hij gaat direct naar Leen toe en geeft haar een 

welkomskus op haar wang. Ze voelt Gwens ogen branden op haar rug. Ze gaf een glimlach om te 

tonen dat ze blij was om daar te zijn.  

“Ja, ik kus geen mannen!” lacht hij terwijl hij naar Gwen kijkt. Tom neemt Leen haar arm en wandelt 

zo tot aan zijn kot. Gwen heeft geen andere keuze dan hun te volgen.  

“Ik heb gehoord wat er je is overkomen, gaat het een beetje? Ik vind het enorm moedig dat je 

vandaag hier staat!” vervolgt Tom.  

“Ach wat make-up en goede vrienden doen wonderen!” lacht Leen. Tom gaat akkoord met wat Leen 

zegt.  

“Als je zin hebt, kunnen we een drankspelletje spelen?”  

“En wat houdt dat in?” vraagt Leen nieuwsgierig.  

“Wel, we verzamelen wat mensen bij elkaar, dan zoeken we drank en een pak kaarten. We leggen 

het pak kaarten op de opening van de fles  en dan mag iedereen om de beurt blazen. De spelregels 

gaan zo: als je geen kaarten kan wegblazen, moet je drinken. Blaas je er één weg, mag je iemand 

anders aanduiden om te drinken, blaas je meerdere weg , gaat de beurt naar de volgende tenzij je de 

laatste kaart op de fles wegblaast. Dan moet je ook drinken. Zie je het zitten?” Leen denkt even na en 

laat zich omkopen door haar gedachte ‘Waarom niet? Wat kan er mislopen?’ Er worden wat andere 

kotgenoten opgetrommeld en ze gingen allemaal aan de keukentafel zitten. Leen is het enige meisje 

aan de tafel, dat krijg je er nu eenmaal van in een studentengebouw aan de afdeling van 

ingenieurswetenschappen. Na 5 minuten werd al duidelijk dat Leen uitzonderlijk goed is in het 
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wegblazen van één kaart per keer. Zo maak je natuurlijk ook vrienden: Leen laat iedere persoon aan 

tafel om de beurt drinken door haar persoonlijke marathon van geluk. De jongens nemen haar terug 

door om de beurt haar aan te duiden om te drinken. Veel te veel geconsumeerde alcohol is het 

gevolg. Wanneer de alcohol op is, besluiten ze om een ronde te doen in de slaapkamers van de 

jongens. Leen voelt dat haar benen trager worden en dat de bewegingen van haar hoofd sneller gaan 

dan haar ogen kunnen volgen.  

“Leen gaat het?” hoort ze Gwen op de achtergrond vragen. Nog voor ze kan antwoorden, zakt ze 

door haar knieën. Alles wordt zwart voor haar ogen. 


