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Dit zijn wij!

Hoi,
Ik ben Kirsten en ik vind het
best leuk in de brugklas. 
Ik heb hier vrienden én
vijanden (gelukkig vooral
vrienden). Jongens spotten
vind ik leuker dan
huiswerk maken, maar dat hoort er nou eenmaal
bij, dus dat kun je maar beter doen ook, heb ik
ontdekt. Slechtste eigenschap: ik praat nogal eens
mijn mond voorbij. Het mooiste wat school mij
oplevert: ik zit in de redactie van de schoolkrant!
Tof, hè?

dit ben ik...
naam: Kirsten
school: Carry van Bruggen College
klas: B1D
kleur ogen: blauwgrijs 
kleur haar: donkerblond
ik ben trots op: mijn krullen
hobby’s: mode, make-up en jongens
allergisch voor: een meidenklas
naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn

dagboek!
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ik blijf thuis voor: de soap Leve de liefde
lievelingsvak: Nederlands 
ik ben gek op: roze
waar ik goed in ben: kletsen, msn’en, skypen
zit graag naast: Lieke
zin in de brugklas: yeah!!!

O ja, ik neem maar even op me iets uit te leggen
over de serie Brugklassers. Wat wij meemaken wordt
in vijf boeken beschreven die zich in een bepaalde
volgorde afspelen: Kussen en krullen / Geen bericht,
goed bericht / Wie durft?! / Kies voor mij! / Bye bye
brugklas!.

Je kunt ze prima los lezen hoor, maar soms
gebeuren er dan dingen die alleen kort worden
verteld. 

Hallo,
Mijn naam is Lieke, en om eerlijk
te zijn zag ik er een beetje tegen
op om naar de brugklas te gaan.
Nieuwe dingen vind ik altijd
heel spannend en vrienden
maken is soms best
ingewikkeld. Paardrijden vind
ik leuker dan school. Ik heb
een eigen paard, Artemis heet
ze. Ik rijd veel, heerlijk! En ik
heb thuis geen broers of

zussen, maar wel twee kamers voor mezelf en
een eigen badkamer. 
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dit ben ik...
naam: Lieke
kleur ogen: bruin 
kleur haar: donkerblond
allergisch voor: talen L
muziek: boy-bands
ik hou van: paardrijden
lievelingsdier: mijn paard Artemis
naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn

moeder
je mag mij midden in de nacht wakker maken voor:

zelf gebakken speculaas en kerstbrood
lievelingsvak: moet ik nog ontdekken
mijn geheim: zeg ik niet...
ik word later: vast niet zo rijk als mijn vader... 
ik heb een hekel aan: pesten
lekkerste snoepje: sabbel-zuurtjes!
beste uitvinding ooit: dyslexiepas 

Hey,
Ik ben Lara en ik ben dol op
zingen. Ik zit op een koor en heb
zangles, want ik wil graag nóg
beter leren zingen. Ik had
superveel zin in de brugklas,
maar het ging allemaal niet
gemakkelijk. Ik werd ziek...
Niet slim J. Ik vind leren leuk,
maar ben wel vaak
zenuwachtig voor een
proefwerk. Maar het gaat vast
goedkomen!

9
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dit ben ik...
naam: Lara
kleur haar: blond
kleur ogen: blauw
hobby’s: zingen natuurlijk �
allergisch voor: onvoldoendes ;-)
muziek: One Direction! zucht... ♥♥ zwijmel...♥♥
lievelingsvak: muziek
lievelingsfilm: alle films van Walt Disney
ik word later: zangeres (hoop ik...)
waar ik goed in ben: zingen
ik ben trots op: mijn stem
ik hou van: mijn oma
ik heb een hekel aan: vals zingen en lage cijfers
mijn wens: nooit meer pfeiffer
zin in de brugklas: ja!

Hoi, 
Wij zijn Sam en Thom. Wij zijn een tweeling. Je kunt
aan de buitenkant van ons niet goed zien wie wie is
(er is wel verschil, maar dat verklappen we niet). We
wilden graag bij elkaar in de klas, al vond onze
moeder dat geen goed idee, maar wij wel. Wij zijn
allebei gek op dans, en misschien worden we later
wel danser. En beroemd!

dit zijn wij...
naam: Sam
kleur ogen: zelfde als Thom
kleur haar: zelfde als Thom
ik hou van: dansen

10
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naar een onbewoond eiland
neem ik mee: mijn dansschoenen

ik blijf thuis voor: nergens voor, ga liever dansen
lievelingsvak: gym
lekkerste eten: pasta
ik ben gek op: dansen
ik word later: beroemd
ik ben trots op: mijn armspieren
ik heb een hekel aan: niks eigenlijk
fan van: Nederlands Dans Theater
zit graag naast: Thom
ik droom van: de vooropleiding van de

dansacademie

naam: Thom
kleur ogen: zelfde als Sam
kleur haar: zelfde als Sam

11
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ik hou van: mijn familie
naar een onbewoond eiland neem ik mee:

dansmuziek
ik blijf thuis voor: danswedstrijden zoals So you think

you can dance
lievelingsvak: wiskunde
lekkerste eten: kaasfondue
ik ben gek op: mijn pet
ik word later: gelukkig
ik ben trots op: Sam
ik heb een hekel aan: het woord mietje
fan van: Ish en Marco van sytycd
zit graag naast: Sam
ik droom van: altijd dansen samen met Sam

Yo,
Ik ben Daan en ik hou van
muziek! Zonder kan ik niet, ik
heb altijdmuziek in mijn
oren. Dus basisschool of
Carry van Bruggen: maakt
mij niet uit, als ik maar
muziek kan luisteren.
Huiswerk maken is stom,
want dan kan ik niet
gitaarspelen. Nog stommer

is dat mijn ouders gaan scheiden.
Maar gelukkig heb ik mijn vrienden! Die zijn het
allerbelangrijkst.

12
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dit ben ik...
naam: Daan 
kleur ogen: kun je niet zien, zitten verstopt achter

mijn haar
kleur haar: behoorlijk donker, bijna zwart
hobby’s: bankhangen en muziek maken
allergisch voor: inspanning
favoriete muziek: kan ik niet opsommen, zo lang is

de lijst
ik draag graag: zwarte kleren, daar bedoel ik niks

mee, dat vind ik gewoon mooi 
naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn

gitaar
ik blijf thuis voor: mooie clips 
lievelingsvak: muziek
ik word later: bioloog, schimmoloog, schaatser, kok,

museummedewerker of muzikant (ik denk het
laatste)

ik heb een hekel aan: huiswerk
fan van: alle muziek als er maar een stevige beat in

zit
beste uitvinding ooit: iPods en zo: de hele dag

muziek yo yo yo!
ik word gelukkig van: spelen in de Brugband!

Hallo allemaal,
Aan mijn naam (Anne heet ik) kun je niet zien dat ik
een meisje ben. Vroeger wilde ik graag een jongen
zijn, maar tegenwoordig is alles anders. Dat krijg je
als je dertien bent, die stómme puberteit gooit alles
overhoop! En dan word je verliefd, en je moet ook

13
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nog van alles doen voor
school. Heftig hoor! 

dit ben ik...
naam: Anne
kleur ogen: bruin
kleur haar: bruin
allergisch voor:
meisjesachtige meisjes
(Kirsten uitgezonderd)
lievelingsdier: onze hond

Fortuna
ik blijf thuis voor: voetbal op tv
lievelingsvak: gym
ik ben gek op: voetballen
ik word later: volwassen, daar kom ik geloof ik niet

onderuit
waar ik goed in ben: panieken en improviseren,

want ik ben niet goed in plannen
ik ben trots op: mijn ouders, die nog gewoon met

elkaar getrouwd zijn
ik heb een hekel aan: jongens die domme spelletjes

doen 
lekkerste snoepje: mini-marsjes
beste uitvinding ooit: mobiele telefoons
zit graag naast: Daan

14
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Boyan, that’s me.
Ik fantaseer graag, ik hou
ervan om een rol te spelen
(hoef ik mezelf niet te zijn),
soms ben ik niemand en
soms ben ik de populairste
jongen van de klas.
Mooiste ontdekking: ik
kan rappen en Anne is
bijzonder (haar vader
heeft helemaal gelijk).
Stom en vervelend: ik ben altijd
dingen kwijt. En later? Dat duurt nog zo lang...

dit ben ik...
naam: Boyan
school: Carry van Bruggen
klas: B1D (de stomste én de leukste klas ooit)
kleur ogen: grijsgroen
kleur haar: blond
favoriete plek: fopwinkel 
allergisch voor: Bruis (leraar Frans)
lievelingsdier: haaien en spinnen
lekkerste eten: pizza
ik ben gek op: puzzelen en dure woorden
ik word later: oud 
waar ik goed in ben: detectifje spelen
ik heb een hekel aan: pestkoppen
fan van: de boeken van Jules Verne
zit graag naast: in mijn eentje

15
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Brugmuziek

Sam schoof samen met zijn tweelingbroer in de der-
de rij van voren. ‘Lekker vooraan!’ zei hij.

Thom reageerde niet. Ze gingen zitten en Sam keek
om zich heen. De kantine van het Carry van Bruggen
College was voor de jaarlijkse muziekavond omge-
bouwd tot concertzaal. 

‘Hé Sam, hé Thom!’ 
Sam keek om zich heen wie hen riep. O kijk, dat

waren Anne, Lara, Kirsten en Lieke. Ze zaten een paar
rijen achter hen. De meiden uit zijn klas zwaaiden.
Sam zwaaide terug. Thom stak een fractie van een
seconde ook zijn hand op. 

‘Ik dacht dat Lara ook zou optreden, maar ze zit ge-
woon in de zaal,’ zei Sam.

Thom haalde zijn schouders op en gaf geen ant-
woord. 

Nou, dan antwoordde hij zichzelf maar: tot de
pauze mochten de muzikanten zeker gewoon in de
zaal blijven. Lara hoorde bij pop en modern, dat
kwam na de pauze. 

‘Voor de pauze klassiek, na de pauze muziek!’ had
Daan gezegd. Hun vriend was niet zo erg van de klas-
sieke muziek. Daan trad twee keer op, beide keren ná
de pauze. Hij begeleidde Lara en speelde in de Brug-
band. 

17
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Weer keek Sam om zich heen. Het was aardig druk.
Steeds meer leerlingen en ouders kwamen binnen en
zochten een plaatsje uit. Wie waren er nog meer?
Achteraan zaten nog een paar kinderen uit klas B1D.
Er waren veel leerlingen uit de onderbouw, meer dan
uit de bovenbouw. 

Nu keek Sam op het programmablaadje dat ze bij
de ingang hadden gekregen. Een paar mensen kende
hij. Zouden ze zenuwachtig zijn? Hij wist uit eigen er-
varing hoe dat voelde. En Daan? Sam zag hém ner-
gens in de zaal zitten. Gelukkig had hij Daan net nog
een sms’je gestuurd om hem succes te wensen.

Sam gaf Thom een elleboogstoot toen de directeur
het podium beklom. ‘Het gaat beginnen!’ 

‘Dat zie ik ook wel!’ snauwde Thom hem toe. 
Sam keek geïrriteerd opzij. Hè, Thom kon nu toch

wel eens normaal doen? Sinds Sam hem de brief had
laten zien, was zijn broer niet te genieten.

Na de welkomstwoorden van de directeur beklom
de eerste muzikant het podium. Verschillende instru-
menten kwamen voorbij: piano, dwarsfluit, klarinet,
viool, cello, iemand speelde zelfs harp. Er werd samen
gespeeld: viool en cello, piano en cello, piano en fluit.

Sommigen speelden best goed hoor, maar Sams
gedachten dwaalden aldoor af naar vanmiddag. Toen
hij uit school thuis was gekomen, was de brief er. Het
was een dikke envelop die de dansacademie ge-
stuurd had. Er zat een brochure over de dansacade-
mie zelf in, informatie over de vooropleiding en een
schoolgids. Sam had ze een voor een opgepakt en
erin gebladerd. Als laatste had hij het aanmeldings-
formulier voor de auditie in handen. Zaterdag 11mei,

18
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maar dat wist hij al via internet. Hij had op zijn hor-
loge gekeken: 28 maart. Al duurde het nog een eeu-
wigheid, zijn hart was vlugger gaan kloppen. Lag hier
zijn toekomst?

Luisterend naar de muziek voelde Sam weer die
opwinding en spanning. Hij zou heel graag de voor-
opleiding gaan doen, en dan later de dansacademie
zelf. Sam danste al vanaf zijn zesde jaar, samen met
Thom. Ze hadden allebei gevoel voor dans, had de juf
van de dansschool van het begin af aan gezegd, echte
natuurtalenten waren ze! Zij had hen vorig jaar op de
dansacademie gewezen: was dat niet iets voor hen?
Kinderen vanaf tien jaar konden al op de vooroplei-
ding terecht, maar ook als twaalf- of dertienjarige
kon je worden aangenomen. Dan werd je voorbereid
op een carrière als danser. Je had verschillende dans-
lessen per dag, en dat combineerde je met je middel-
bare schoolopleiding. 

Sam wist het nog als de dag van gisteren, dat ze
daarmee kwam. Dan zouden ze niet naar het Carry
van Bruggen College zijn gegaan, maar naar de school
die nauw samenwerkte met de vooropleiding van de
dansacademie. De school gaf allerlei vrijstellingen
voor de dansleerlingen en in de bovenbouw maakte
dans zelfs deel uit van je examenpakket. Stel je voor!

Sam was helemaal enthousiast geweest, Thom
wat minder. Ze hadden er eindeloos over gepraat. Het
mocht van hun ouders, al was het niet van harte: de
school was immers ver weg en ze zouden door de
week in de stad van de dansacademie moeten wo-
nen, bij wildvreemde mensen in huis, omdat ze daar
geen familie hadden. Dat was wel een punt, en dat

19
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was uiteindelijk ook de reden dat Thom het niet zag
zitten. Sam had nog lang geaarzeld, maar had zich
toen bij Thoms beslissing neergelegd: hij wilde het
niet in z’n eentje.

Vanmiddag was Sam met de brochures naar Thom
gegaan. 

‘Wat moet ik hiermee?’ had hij gevraagd. Hij kneep
zijn ogen tot spleetjes en zijn stem klonk scherp toen
hij erop liet volgen: ‘Wat moet jij hiermee?’ 

Sam schraapte zijn keel. Hij gaf er de voorkeur aan
alleen de eerste vraag te beantwoorden. ‘Wil je er-
naar kijken? Wil je het lezen? Wil je erover nadenken
of...’

‘Begin je nou alweer?’
Sam rechtte zijn schouders. ‘Ja.’
‘Ga jij dit doen?’ Thoms stem klonk geprikkeld.
Sam antwoordde voorzichtig: ‘Misschien...’
Zwijgend keken ze elkaar aan, afwachtend welke

reactie de ander zou geven. 
‘Wil je er please naar kijken?’ vroeg Sam nog een

keer toen hij zag dat Thom alleen maar strak voor
zich uit keek. Toen had zijn broer kort geknikt.

Sam werd opgeschrikt door applaus. De eerste helft
van de avond was afgelopen. Het publiek stond op
om wat te drinken te gaan halen. 

Thom had de hele dag kortaf tegen hem gedaan,
tot en met nu. Nou, hij bekeek het maar! Sam ging
Daan opzoeken. Hij haalde wat te drinken en liep weg
bij Thom. Eerst keek hij in de kantine, waar overal
mensen stonden met een kopje koffie of een flesje
cola, maar geen Daan. In de hal dan, of in de gang bij
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de kluisjes? Ook daar stonden leerlingen en hun ou-
ders. Sam liep door, een eindje de gang in. Hij herken-
de andere muzikanten die straks zouden gaan spe-
len.

‘Hebben jullie Daan gezien?’
Er werd nee geschud. Sam liep terug naar de hal.

Daar leunde hij tegen de muur en probeerde het met
een sms’je: ‘Waar ben je?’ Maar hij kreeg geen reactie. 

In een hoek van de hal stonden de meiden uit zijn
klas: Kirsten, Anne, Lara en Lieke. Lara zou het vast
wel weten. Sam ging naar hen toe. Ze stonden druk te
praten en zagen hem niet aankomen.

‘We hebben ons gewoon laten gebruiken!’
‘We moeten wraak nemen!’ 
‘Nee, geen wraak! Dat is iets voor jongens.’
‘Maar we kunnen dit toch niet zomaar pikken!’
‘Nee, daar heb je gelijk in. We moeten wel iets

doen!’
Waar hadden ze het over? Toen ze hem zagen, leek

het even of ze van hem schrokken.
‘Hé, Sam, we hadden je niet zien aankomen.’
Sam keek het kleine kringetje meiden rond: Kir-

sten met haar springerige krullen, Lieke die in een
eeuwig herhalende beweging haar lange haar achter
haar oren dwong, Lara in een prachtige zwarte bloes
en met lippenstift op, en tot slot stoere Anne, met wie
hij verkering had gehad aan het begin van het
schooljaar. 

‘Weten jullie waar Daan is? Jij misschien, Lara?’
Lara slaakte een gil. ‘O, ik moet naar hem toe! Ze

staan verderop te wachten!’ Weg was ze, de gang in. 
Nou ja, hij kon beter hier blijven staan, bij de mei-
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den. De muzikanten moesten zich concentreren, na-
tuurlijk. Ze kletsten de pauze vol over school en over
het lange weekend vrij dat ze nu hadden. Het was de
donderdagavond voor Pasen.

De tweede helft van de avond was de muziek lek-
ker. Sam swingde mee met zijn lijf. Zelfs Thom kon
niet stil blijven zitten. Daan begeleidde Lara op zijn
gitaar, terwijl zij prachtig zong. Die meid kon echt
zingen! Hun optreden werd opgedragen aan Boyan,
hun klasgenoot, die ook een vriend was van Sam en
Thom. Leuk dat Daan dat deed! Boyan had een week
geleden een ongeluk gehad. Het was stom genoeg
zijn eigen schuld geweest - hij was zonder uitkijken
de straat opgerend en toen aangereden door een au-
to. Sam was er niet bij geweest, maar Thom en nog
een paar jongens uit de klas wel. 

‘We zijn ons rotgeschrokken,’ had Thom hem die
middag nog natrillend verteld. ‘Boyan knalde zó over
de motorkap heen.’

Als op één na laatste speelde de Brugband. Het
was het eerste optreden van de band, die pas was op-
gericht en waarin alleen brugklassers zaten. Sam
vond het knap van ze en vergaf ze de schoonheids-
foutjes. De avond werd afgesloten met een optreden
van de bovenbouwband. Die was duidelijk beter,
maar ja, dat was logisch. Een swingend einde van de
muziekavond!

Na een langdurig applaus stroomde de zaal leeg.
En daar was Daan ook weer. Breed grijnzend, in het
zwart gekleed, het haar half voor zijn ogen, en heel
tevreden over de avond. 

‘Ik geloof dat ik later muzikant word,’ zei hij.
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Dat bracht de brief terug bij Sam. Een enorm ge-
voel van geluk overviel hem. En ik wil later danser wor-
den, dacht hij. Dit was een belangrijk moment! Hij
zou optreden, hij ging de theaters in, in binnen- en
buitenland, dansen en beroemd worden! Zijn naam
zou schitteren op affiches en ze zouden lovend over
hem schrijven in de krant. Sam Severein! Ster van het
Nederlands Dans Theater!

In ieder geval ging hij vanaf nu zijn best doen om
zijn droom waar te maken! Sam keek peinzend naar
Thom, die met hun klasgenoten stond te praten. 

Wat zou hij doen?
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Gek van dans

‘Oké, zoek een plaatsje allemaal! De les gaat begin-
nen!’

Sam, Thom en veertien meiden stopten onmiddel-
lijk met hun geklets en verspreidden zich over de
zwarte dansvloer, met genoeg ruimte tussen elkaar
om de warming-up te kunnen doen. 

Eva, van wie ze moderne dans hadden, liep naar de
hoek van de zaal waar de muziekinstallatie stond en
even later vulde de muziek de grote dansstudio. 

Sam deed nog een klein stapje opzij, zodat hij
zichzelf helemaal in de spiegel kon zien en concen-
treerde zich op zijn lijf. Voeten iets uit elkaar, knieën
recht boven zijn voeten, buik- en bilspieren aantrek-
ken, schouders naar beneden, rug lang en hals lang.
Sam wiebelde even met zijn hoofd en voelde ten slot-
te dat hij goed stond. 

Hij hield van dit moment op de vroege vrijdag-
avond: alles van het dagelijkse leven loslaten om zich
te concentreren op zijn grote passie, dans! Dan liet hij
de muziek tot zich doordringen en begon hij met be-
wegen. Eerst nog voorzichtig, eenvoudig. Voorover-
buigen, rug recht maken, terugrollen, door de knieën,
op de tenen.

Eva gaf aan met welke oefening ze hun warming-
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