
Wie durft?!



lees ook van caja cazemier

Vanaf 11 jaar
Windkracht Merel

Wervelwind Merel

Bibi Xtra

Brugklassers! (geschreven met Karel Eykman en Martine 
Letterie)

Familiegeheim (geschreven met Martine Letterie)
Survivalgids voor brugklassers (informatief)

Brugklassers
Kussen en krullen

Geen bericht, goed bericht

Wie durft?!

Kies voor mij!

Bye bye brugklas!

Vanaf 13 jaar
Verliefd zijn is een ramp!

Vamp (bekroond met de Prijs van de Jonge Jury)
Te snel

Cool

Offline (genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury)
Echt Emma

Verliefd op je leraar

Iris

Knalhard (genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury)
De eerste keer

Iets van mij

Alles voor Romeo

Survivalgids voor pubers (informatief)



Caja Cazemier

brugklassers
Wie durft?!

Uitgeverij Ploegsma Amsterdam



Kijk ook op
www.ploegsma.nl
www.cajacazemier.nl

Dit boek is ook verkrijgbaar als e-book

isbn 978 90 216 7155 0 / nur 283 / 284
Tweede, herziene druk 2013
© Tekst: Caja Cazemier 2006, 2013
© Illustraties: Marian Latour 2013
Vormgeving omslag: Annemieke Groenhuijzen
Omslagbeeld: Shutterstock
Typografie en zetwerk: Studio Cursief, Irma Hornman
© Copyright van deze uitgave: Uitgeverij Ploegsma bv,
Amsterdam 2006, 2013

Alle rechten voorbehouden. 

Uitgeverij Ploegsma drukt haar boeken op papier met het
fsc-keurmerk. Zo helpen we waardevolle oerbossen te
behouden.



Inhoud

Dit zijn wij! 7
Een engelachtige jongen 17

Fanatiek 23
Inhaalproefwerken 28
Sneeuwballengevecht 36

Een zes 43
Een duf zootje 48
Hè, hè, eindelijk! 55
De kissing disease 61

Zing je dan voor mij? 67
Goeie grap 73
Stresskip 78
X-factor 85

Al die jongens doen zo aso 90
Angst 97

Laat me toch met rust! 103
Dipje 109

Beloofd is beloofd 115
Was dat ook een geintje? 120

Just for fun 126
Goeie muziek 132
Niet doen! 136
En toen... 145
Wie durft?! 153



Dikke shit 159
Stomme gasten! 164

Paniek 169
Wil je dat? 175

Eng 183
Je wordt beroemd! 190



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!
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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
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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
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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 altijd muziek 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.
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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
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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
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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
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Een engelachtige jongen

‘Hé, Lara, je bent er weer!’
Op het schoolplein ging de klas direct om Lara

heen staan en ze zette haar muziek af. De vragen vlo-
gen haar om de oren: ‘Hoe is het?’ 
‘Ben je weer beter?’
‘Helemáál beter?’
‘Blijf je nu op school?’
Alleen haar vriendinnen Lieke en Kirsten stonden

een beetje buiten het gedrang. Zij wisten tenslotte 
al dat ze misschien nog niet helemaal beter was. Bij
pfeiffer kon je nooit precies zeggen: nú is het over. 
‘Ik ga ervan uit dat ik het ergste heb gehad,’ zei ze

dan ook tegen haar klasgenoten. ‘Ik zal nog wel snel-
ler moe zijn dan normaal, maar ik probeer het ge-
woon weer.’
Lara keek naar de gezichten om haar heen. Ze wa-

ren er bijna allemaal al, net een ontvangstcomité op
het plein. Lara ontmoette de blik van Anne, haar der-
de vriendin. Fijn hè, betekende die blik. Ja, Lara vond
het fijn weer naar school te kunnen gaan. Dat gold
vast niet voor iedereen hier... Maandagochtend vlak
voor de eerste bel, in het aarzelende licht van de eer-
ste schooldag in januari.
‘Jij hebt dus eigenlijk een heel lange kerstvakantie
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gehad,’ zei een van de meiden.
‘Wij maar twee weken,’ zei iemand anders.
‘Vet cool, hé! Dat zou ik ook wel willen,’ riep een

jongen uit. 
‘Dat zou jij helemaal niet willen,’ nam Anne het

voor Lara op. ‘Je voelt je beroerd, hoor, dat kan ik je
wel vertellen. Je kunt niks meer, zelfs geen vakantie
vieren, zo moe ben je.’
‘En ik heb heus wel wat gedaan,’ vertelde Lara.

‘Lieke bracht mijn huiswerk, ik heb elke dag een beet-
je gewerkt.’
Gelukkig kon ze goed leren, daarom zou ze de ach-

terstand snel in kunnen halen. Hoopte ze. Ze was de
hele maand december thuis geweest en in november
was ze ook al verschillende dagen niet naar school
gegaan. Ze had veel gemist, méér dan alleen de leer-
stof. 
Daarna ging het gesprek verder. In die paar minu-

ten die overbleven, kwamen kerstdiners, oliebollen,
vuurwerk, bioscoopfilms, computerspelletjes, lo-
geerpartijen en skivakanties voorbij. Het leek wel of
hun klas één hechte groep was, zoals ze nu bij elkaar
stonden. 
Toen de bel ging, zette de groep zich sloom in be-

weging. Net of zij de enige was die er zin in had, dacht
Lara. 
‘Zeg Lara,’ begon Lieke naast haar, terwijl ze hun

ellebogen uitstaken en terug duwden naar de oudere
leerlingen die in de deuropening ineens haast leken
te krijgen. 
‘We hebben het al aardig geleerd, hè?’ hoorden ze

Kirsten achter zich zeggen. 
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Lara en Lieke draaiden zich om. ‘Wat?’
‘Dat wij net zoveel rechten hebben als die bomen

uit de bovenbouw,’ zei Kirsten met een brede grijns.
‘Zij hebben geen voorrang. Niemand heeft voorrang.
We zijn allemaal gelijk.’ 
Ze moesten lachen terwijl ze hun jassen in de

kluisjes opborgen.
‘Zeg Lara,’ begon Lieke weer, ‘toen jij ziek was, ben

ik naast Kirsten gaan zitten. Maar waar moet ik nú
gaan zitten?’ 
Ze kon er niets aan doen, Lara moest lachen. Lieke

keek zo benauwd. ‘Wat je wilt!’ 
‘Maar dat weet ik juist niet. Ik wil wel naast jullie

allebei, maar ik wil jullie ook niet teleurstellen.’ 
Typisch Lieke, dacht Lara. ‘Ga maar naast Kirsten

zitten,’ loste ze Liekes probleem op. ‘Ik wil me voor
honderd procent kunnen concentreren.’
‘Dus dat vind je niet erg?’ 
‘Nee, joh.’ 
Snel liepen ze de anderen achterna, de trap op. Ge-

zellig was anders, maar diep in haar hart vond Lara
het wel prettig om alleen te kunnen zitten. Maar dat
zou ze niet tegen Lieke zeggen. Misschien zou die het
stom vinden dat ze zich had voorgenomen opnieuw
de beste van de klas te worden. Dat soort dingen kon
je maar beter niet hardop zeggen, zelfs niet tegen je
vriendinnen.
Zij waren de laatsten die het wiskundelokaal in

liepen. Niemand zat nog op zijn plek, zagen ze. Weer
stonden ze allemaal op een kluitje met luide, opge-
wonden stemmen te praten rondom het bureau voor
in het lokaal. Wat was er aan de hand? 
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Lara liep met een boog om de groep heen en stak
tussen twee tafels de rij door naar die bij het raam.
Daar liet ze zich op haar plek zakken. Hè, dat voelde
goed! 
Bos, de jongeman die hun zwangere wiskundele-

rares voor een paar maanden verving, had moeite de
klas uiteen te drijven en naar hun plaatsen te sturen.
Toen zag Lara hem: naast het bureau stond een nieu-
we jongen. Ze hield even haar adem in. Natuurlijk
was hij van vlees en bloed, dat kon niet anders, maar
hij leek zo... engelachtig. Dat was het eerste woord
dat bij haar boven kwam.
Prachtige blonde krullen had hij. Héél blonde krul-

len, bijna wit. Zo blond had ze nog nooit gezien. Nou
ja, bij heel kleine kinderen wel, maar bij iemand van
haar leeftijd... En lang waren ze, als van een meisje,
het haar kringelde van boven op zijn hoofd tot op zijn
schouders. Zijn ogen waren lichtblauw en staarden
onverschillig het lokaal in, alsof het hem niet interes-
seerde waar hij terecht was gekomen. Vanuit de he-
mel op de aarde te midden van klas B1D van het Car-
ry van Bruggen College? Och, het zou hem een zorg
zijn. Zijn houding drukte dat ook uit. Hij hing scheef
in zijn heupen en leunde met één arm op het bureau,
zijn rugzak al net zo onverschillig naast hem op de
grond.
Lara knipperde met haar ogen. Kon dat: een onver-

schillige tas en een engelachtige jongen? En toch had
hij heel gewone kleren aan: spijkerbroek, een rode
trui met opdruk en capuchon, zwarte schoenen. Als
hij zich nu zou omdraaien om zijn vleugels aan de
klas te showen, zou Lara niet eens verbaasd zijn. 
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‘Goedemorgen, iedereen!’ zei meneer Bos toen ie-
dereen eindelijk op zijn plaats zat.
‘Goedemorgen, meneer, en nog een gelukkig

nieuwjaar!’ zeiden een paar jongens. 
‘Ja, jullie ook. Dank je wel. Nou, dan kan ik nu zien

waar er plaatsen vrij zijn. Naast mij staat Tijmen, hij
komt bij jullie in de klas. Eens even kijken. Wat wil je,
Tijmen? Achteraan is plek, Arjen dáár zit alleen, of...’
Maar Tijmen had de woorden van Bos niet afge-

wacht en had zijn rugzak al achter zich aan gesleept
naar de voorste tafel bij de deur, waar Boyan in zijn
eentje zat. Bos nodigde daarna Tijmen uit iets over
zichzelf te vertellen, maar het enige wat hij zei was:
‘Laten we met de les beginnen, man.’ 
Een beetje overdonderd door dat antwoord zweeg

Bos een moment en Kirsten maakte daar gebruik
van: ‘Meneer, heeft mevrouw Van Tiel al een baby ge-
kregen?’ 
Met moeite verplaatste Lara haar blik van Tijmen

naar Bos: ‘Ja! O, help, ik ben het geboortekaartje ver-
geten mee te nemen! Maar de baby is op 1 januari ge-
boren. Gekke dag, hè? Het is een meisje en ze is hele-
maal gezond. En met de moeder is ook alles goed. Ik
moest jullie de groeten doen.’
‘Kunnen we niet een kaart sturen, meneer?’ stelde

Kirsten voor. 
‘En een cadeautje kopen!’ voegde Lieke eraan toe.
‘Ja, dat lijkt me een goed idee. Willen jullie dat re-

gelen?’
Kirsten knikte. 
‘Dan neem ik het geboortekaartje morgen mee. We

gaan nu met de les beginnen. Hoofdstuk vijf.’
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Gelukkig, dacht Lara, aan het werk. Ze moest zich
niet laten afleiden! Ze wilde zich concentreren op
school. Wiskunde was gemakkelijk, ontdekte ze in de
rest van dit uur. Ze kon het heel goed volgen, al had
ze de vorige paragrafen zelf thuis bestudeerd.
Tijmen keek die hele les niet één keer om naar de

klas.
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Fanatiek 

Zodra de les was afgelopen, stormde iedereen op Tij-
men af. Lara merkte bij zichzelf dat ze die neiging ook
had: ze wilde in zijn buurt zijn, kijken of zijn blauwe
ogen echt zo lichtblauw waren en horen wat hij te
zeggen had. Maar veel was dat niet. Hij gaf korte ant-
woorden op de vragen van de klas. ‘Verhuisd. In de
vakantie. Vlak bij het zwembad. Ja, balen.’
Druk kakelend liepen ze naar de gymlokalen. Daar

zagen de meiden met tegenzin Tijmen in de jongens-
kleedkamer verdwijnen. Ze konden hem niet langer
volgen.
‘Tjee-hee, wát een stuk!’ riep Kirsten uit toen ze 

in de meisjeskleedkamer waren. Ze rolde met haar
ogen om duidelijk te maken dat ze nú al zwijmelde. 
Lieke zuchtte met haar mee. ‘Dat dat bestááát, zúl-

ke krúllen...’ 
‘Hij lijkt wel een meisje,’ vond Anne.
‘Nee, helemaal niet,’ sprak Kirsten haar tegen.

‘Zo’n lekker ding heb ik nog nooit gezien.’
‘Zijn háár is meisjesachtig, hij zelf niet,’ moest An-

ne toegeven.
‘Dat hij zijn haar zó draagt,’ zei Lara.
‘Wel mooi!’ zei Lieke.
‘Práchtig!’ vond Kirsten.
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Ook de andere meiden waren het met hen eens:
hij had iets meisjesachtig en tegelijk was hij stoer.
Druk praatten ze door elkaar. Ze vergaten zich om te
kleden.
Het is waar, dacht Lara. Hij heeft dat allebei. Hij is

mooi op een dubbele manier. Hij is jongen, hij is
meisje, hij is macho, hij is zacht, hij is aards, hij is een
engel. 
Ze schrok van zichzelf. Wat dacht ze rare dingen!

Een engel? Ze wist niet eens hoe een engel eruitzag.
Ze had geen verstand van engelen, en ze was niet van
plan er verstand van te krijgen ook. Dáár niet van.
Wel van de vakken op school. Dáár moest ze mee be-
zig zijn.
‘Hé, meiden, waar blijven jullie?’ De gymnastiekle-

raar, meneer Stoker, keek om het hoekje van de deur.
‘Het is al zo’n korte les en nu staan jullie hier nog te
kletsen.’ 
‘Maar meneer,’ riep Kirsten, ‘we hebben een heel

belangrijk gespreksonderwerp!’
‘Toch moet dat wachten tot de pauze. Opschieten!’
‘Oké, snel dan,’ besloot Kirsten. ‘Tijmen in sport-

kleren, dat wil ik wel zien!’. 
Een gejuich ging op, dat wilden ze allemaal wel

zien. En ze kon er niks aan doen, ook Lara’s blik zocht
Tijmen in sportbroek zodra ze de gymzaal binnen-
kwamen.
Ze werden flink aan het werk gezet: rondjes lopen,

bokspringen, volleybal. Lara moest zo nu en dan even
aan de kant gaan zitten, dit hoge tempo hield ze nog
niet vol. Hijgend bekeek ze de roodaanlopende ge-
zichten van de klas. Het afzetten op de plank gaf een
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