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Boeken over Bram:
Het leven van een Loser (deel 1)
Vette pech! (deel 2)
Bekijk het maar! (deel 3)
Een hondenleven (deel 4)
Niet te doen! (deel 5)
Jouw leven als Loser
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.hetlevenvaneenloser.nl
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SEPTEMBER
Donderdag
Het is bijna tweeënhalve week geleden dat ik vette
ruzie heb gemaakt met mijn ex-beste vriend Theo
Thorbecke. Eerlijk gezegd had ik hem allang met
hangende pootjes terugverwacht, maar om de een
of andere reden is dat niet gebeurd.
Ik begin me echt een beetje zorgen te maken
want over een paar dagen is de vakantie voorbij,
dus als we deze vriendschap weer op de rails willen
krijgen moet er snel iets gebeuren. Ik baal wel
als het ECHT uit is tussen mij en Theo, want wij
tweeën hadden het goed voor elkaar.
MAG IK (HIJG,
HIJG) EFFE
UITRUSTEN?

EFFE DOORZETTEN, JE BENT
ER BIJNA!
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Nu onze vriendschap verleden tijd is, ben ik in de
markt voor een nieuwe beste vriend. Het probleem
is dat ik al mijn tijd in Theo heb ge ïnvesteerd en
dat ik niemand klaar heb staan om zijn plek in te
nemen.
De twee beste opties zijn op dit moment Chris de
Bruin en Tycho Sanders. Maar die twee hebben
allebei hun eigen rare dingen.

CHRIS

TYCHO

Ik heb de laatste weken van de vakantie een
beetje met Chris rondgehangen, vooral omdat hij
een geweldige muggenmagneet is. Maar Chris is
meer een vakantievriend dan een schoolvriend.
AU!

P
ME

LIK
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Tycho is best aardig, en we houden van dezelfde
games. Maar hij laat zijn broek op zijn enkels
zakken als hij het urinoir gebruikt en ik weet niet
of ik mezelf daar ooit overheen kan zetten.
HA DIE BRAM!

De enige andere jongen van mijn leeftijd die niet
bij iemand hoort, is Sproet. Maar die heb ik al een
hele tijd geleden doorgestreept op mijn lijst van
mogelijke beste vrienden.
IK WED DAT IK JOUW
HELE VOET IN MIJN
MOND KAN STOPPEN.
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Ik hou de deur ook nog op een kier voor Theo,
voor alle zekerheid. Maar hij moet wel snel iets
doen als hij onze vriendschap nog wil redden.
Zoals de zaken er nu voor staan, gaat hij er
slecht afkomen in mijn autobiografie.
BRAM BOTERMANS: zijn leven

BRAM
BOTERMANS

zijn
leven

HOOFDSTUK 3

JEUGD
Er woonde vroeger een ventje bij mij in de buurt,
ik geloof dat hij Ted heette of Tom of zo.
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Maar ja, mijn geluk kennende word ik later rijk
en beroemd en vindt Theo TOCH nog wel een
manier om op mijn succes mee te surfen.
IK WAS VROEGER
BEVRIEND MET

Ik was vroeger bevriend met

BRAM BOTERMANS

BRAM BOTERMANS
door Theo
Thorbecke

door Theo Thorbecke

Zaterdag
De reden dat ik niet verwacht dat er iets tussen
mij en Theo gaat veranderen is dat hij al een
plaatsvervangende vriend heeft gevonden. Of, om
precies te zijn, dat hebben zijn OUDERS gedaan.
De afgelopen weken hangt Theo de hele tijd rond
met ene Bart, die een stuk ouder is.
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Steeds als ik langs Theo’s huis kom staat hij in de
voortuin een rugbybal of een frisbee over te gooien
met een vent die eruitziet als een bovenbouwer of
een student.

Nou, ik heb wat rondgevraagd en ik ben erachter
dat die Bart niet gewoon iemand uit de buurt is.
Hij zit bij een bedrijf genaamd ‘Coole Bart’, dat is
een soort grote-broer-verhuur.
En ik verwed mijn zakgeld eronder dat die vent
niet eens Bart heet.
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