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* FEITENFLITS : IK
Naam: Dennis Koning (koning der losers, ja)
Leeftijd: 12
School: het Oranjecollege
Houdt van: pannenkoeken met M&M’s, Linde Vrolik
Houdt niet van: gym, broccolitaart
Obsessie: strips
Geheime angst: als laatste gekozen worden bij
volleybal
Meest gênante moment: betrapt worden in de
meisjes-wc
Favoriete compliment: ‘Wat kun jij goed kots 		
tekenen.’
<<>>
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* HOO FDSTU K EEN *
Storm Kramer gaat eraan.
Dat zwoer ik terwijl ik in de kantine zat toe
te kijken hoe de lunchtafel, de school en het
enige meisje van wie ik ooit gehouden heb volledig
van hem in de ban raakten. Na een
tenenkrommend uur was mijn grens bereikt.
En ik was nog wel zo opgewekt aan de lunch
begonnen. Superopgewekt. Ik had net mijn
nieuwste stripboek afgemaakt en kon niet
wachten om het aan Emma, Marie, Sophie en
Christa te laten zien. Zoekend naar Jasper
voelde ik aan mijn rugzak om te checken of mijn
boek er nog in zat.
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Tekenen vind ik het leukste op aarde. Het is
echt kicken als ik perfecte stankkringeltjes bij
een vieze sok heb geproduceerd en het meisje
naast me bij wiskunde zegt: ‘Wauw, dat heb je
vast nagetekend, of zo.’

‘Yo, Dennis!’ riep Jasper, mijn beste vriend, door
de kantine. Sinds onze eerste dag op het
Oranjecollege lunchen we praktisch altijd samen.
Het coole aan hem is dat hij zich er niets van
aantrekt als anderen zijn interesses dom vinden:
hij heeft een rockband van plastic poppetjes,
doet aan schaakboksen en verzamelt exotische
dieren.
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* FEITENFLITS : JAS PER
Karakter: akelig slim
Doel: een snoepautomaat in
zijn kluisje monteren
D raagt: twee verschillende
kleuren gympen
Eet: winegums (‘Van suiker ga
ik beter meta-denken.’)
Verhouding vrienden-actiepoppen:
één op acht
Voor de vijfde keer op rij had hij een plekje
veroverd aan tafel bij de Half-Normalen, nogal
een verbetering ten opzichte van onze gebruikelijke
plaats bij de Technische Nerds. Er zitten vooral
meiden, maar ze vormen geen vaste kliek.
Kliekmeisjes kalken namen van lekkere jongens op
de toiletmuur, deze meiden werken graag met je
samen bij een scheikundeproef of geven je tips
tijdens de trommelcursus.
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Emma Mulder

Sophie Damano
Reputatie: relaxte
kauwgom-eter
Dol op: woensdaggehaktdag

Reputatie: boekenwurm,
soms grappig
Laatst gelezen: Echt
ALLES over honden

Christa van der Wal

Marie Gilissen
Reputatie: dol op
knutselen
Bijnaam: koningin der
glitterstickers

Reputatie: schattige 		
streber
Screensaver: insecten uit
verre landen
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Ik verwachtte dat we elk moment van de
tafel verjaagd zouden kunnen worden. We
bungelden bijna onder aan de voedselketen van
het Oranjecollege: we werden niet genegeerd,
maar werden ook niet uitgenodigd voor hippe
feestjes.
* VIJ F WHATSAPPS DIE IK NOOIT KRIJ G:

Ga jij nr Joost?

Kicken doelpunt

Zeau cool

GEK!!!!!!!!

Hey snorremans

W8 ff op mij als
je naar de bioz

<3 you lkkr ding

gaat
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Maar tot nu toe leken de meiden ons te
tolereren, ook al praatten ze haast nooit met ons.
Ik was altijd zenuwachtig als ik mijn dienblad
neerzette. Zouden we mogen aanschuiven? Terwijl
ik rond de tafel drentelde, keek Emma op van
haar boek. Ze schoof op om plaats voor me te
maken en ik voelde me opgelucht. We zaten erbij.
‘Ik had dus een discussie met Hendrik-Jan over
wat de beste superkrachten zijn…’
Jasper probeerde duidelijk een gesprekje aan
te knopen, maar hij begrijpt niet dat je tegen
meiden anders moet praten. Het boeit hen niet
dat je nieuwste sciencefictiongame zieke special
effects heeft.
‘Hij zei “telepathie”.’
Hij nam een hap van
zijn brood. ‘Maar ik zei…’
Emma dook direct
weer in haar boek.
Ondertussen zat ik
te broeden op een
goede manier om
Vampierwormen te
onthullen. ‘Kijk eens
wat ik heb gemaakt!’
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klonk te suf, ik wilde het nonchalanter doen…
Terwijl ik mijn boterham pak, valt
Vampierwormen uit mijn rugzak. Emma raapt het
stripboek gefascineerd op. ‘Wat is dit?’
‘O, niks joh,’ antwoord ik, maar Emma duikt in
het boek en verslindt het zowat.
‘Heb… heb jij dit getekend?’
Ik haal bescheiden mijn schouders op. Marie en
Sophie kijken nu ook nieuwsgierig mee…
‘Dennis!’ Jasper gaf me een stomp tegen mijn
arm. ‘Hoorde je wel wat ik zei?’
‘Het gedeelte over teleportatie miste ik even.’
Terwijl Jasper tegen me tekeerging, liet ik mijn
rugzak op tafel ploffen. Tijd voor mijn
meesterwerk. Ik kantelde mijn tas zodat het
stripboek eruit zou glijden. Maar er kwamen alleen
kruimels. Waar was die strip? Ik kieperde mijn tas
helemaal om, en FLOP! De tafel was bedolven
onder paperassen, afval en paprikachips.
Emma slaakte een kreet. ‘Nu zit ik helemaal
onder de chips!’
‘Gèèètver.’ Marie zuchtte.
‘Wat doe jij nou weer?’ Zelfs Jasper was verbaasd.
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‘Ik zoek mijn… eh…’ Ik probeerde iets cools te
verzinnen. ‘Frisbee.’
‘Je frisbee?’ herhaalde Jasper.
Waar was dat pokkending nou? Ik grabbelde in
mijn tas: Vampierwormen zat dubbelgevouwen in
een zijvak. Ik rukte het boek tevoorschijn en
verspreidde daarmee nog een wolk chipskruimels.
Ze protesteerden allemaal.
‘Dennis!’ Marie veegde haar trui schoon en
Sophie zuchtte.
Iedereen was boos. Maar… daar was-ie dan.
‘Is dat je nieuwe strip?’ Jasper pakte het
boek.

13

De loserlijst 2 (origineel).indd 13

03-02-15 09:17

