
8

SPIEKBRIEFJE:
NAAM: Collin Doem – helaas zegt 

iedereen dom. Die stomme achternaam is 

echt een no go dus daar ben ik mooi klaar 

mee. Als iemand weet hoe ik hier vanaf kom, 

laat het even weten. 

LEEFTIJD: 20… 18… 15… 13 – wat boeit leeftijd  nou 

helemaal? Als je me ziet, weet je genoeg! Ik zie er hoe

dan ook beter uit dan mijn vijand Willem van Rozen tot 

Bergh. 

FAMILIE: Vader en moeder – meestal 

best oké, afgezien van dat gedoe met 

regels en verboden. Mijn zusje 

Alexa – schattig, maar irritant 

dat ze op commando kan huilen.

NOG MEER FAMILIE: Oma Ellen – ze wil modern en 

cool zijn dus mag ik haar geen oma noemen. Mijn voorstel 

MC Hammer Elly vindt ze echter ook niet goed. 

BESTE VRIEND: Jo-Jo, die 

mij altijd terzijde staat met raad en 

daad, dus de allerbeste! Helaas alleen 

niet qua schoolwerk, daarin zijn we 

even slecht. 

MOGELIJKE TOEKOMSTIGE VRIENDIN:
Kim Marie Meier – leuk en knap en ze zit in mijn klas. Ziet mij 

sowieso niet staan. Moet ik wat aan doen. 

HOBBY'S: Voetbal, gamen, actiefilms en 

muziek maken – ik wil een bandje oprichten. Ik 

weet al een naam: 'Ear Pain', kan niemand 

klagen als het niet om aan te horen is. En een 

Engelse naam is handig als we op wereldtournee 

gaan.
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VIJANDEN: 1. Graaf Dracula, klasgenoot. Zie 

eerder – hij heet voluit Willem van Rozen tot 

Bergh en is het lievelingetje van alle le-

raren. 2. Justus – slijmt bij Willem en is 

dus zijn beste vriend. 

DOEL NUMMER        : Populair zijn bij iedereen en 

vooral bij de meisjes. 

Zonder de ladies zou school boring zijn. 

Dank aan alle ouders voor het krijgen van meisjes. 

DOEL NUMMER TWEE EN DRIE: Goede cijfers 

halen zonder al te veel inspanning – daarvoor wil ik ooit een 

app ontwikkelen. 

Een aap of geit als huisdier – ik ruil m’n zusje daar graag 

voor in.

11

Hoofdstuk 1 

Engerds en super-
sterren 

Plaats 
Delict: Schoolgymzaal in het cen-

trum van de stad

Bedreigd object: 
Scholieren

Beklaagden: 
Van Rozen tot Bergh, Willem (alias 

Graaf Dracula)

Grim, Justus (gewoon Justus dus)

In opdracht van:
(opzet nog niet bewezen, moet nog 

aangetoond worden)
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Gymlerares De Lange

 (geen idee wat haar voornaam is)

Aanklacht/strafbaar feit:
Het samenstellen van teams op basis van keuze:

demotivatie/kindermishandeling/terreur

Aanklager: 
Doem, Collin

(dat ben ik dus, die stomme ach-

ternaam is niet om aan te horen)

Getuigen: 
De hele klas met uitzondering van 

Visser, Jonathan (ook wel 

Jo-Jo genoemd), die zonder 

bril namelijk niks kan zien en op deze 

dag toevallig alleen een duikbril bij zich had

Strafeis: 
Onmiddellijke schorsing (voor de aangeklaagden),

13

een berisping (voor de 

aanstichter)

Gewenste straf:
Absoluut spreekverbod met: 

Meier, Kim Marie 

Voor:

Van Rozen tot Bergh, Willem

Verwachte straf: 
Nablijven voor iedereen 

(omdat het stom genoeg waarschijnlijk nooit tot een proces komt 

– waar kun je over zoveel onrecht eigenlijk klagen? Rechtbank?

Vredestribunaal? Hoger gerechts… dinges?).

Daar staan we dus, net als elke week.

Naast elkaar in een rij.

In sportkleding.

In de gymzaal.
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PURE HORROR!
HELP !

Willem en Justus staan tegenover ons, geven elkaar een high five 

en grijnzen als twee horrorclowns. Ineens lijken ze geen klasgeno-

ten meer, maar graaf Dracula en zijn lakei.

Vampiers, BlOEDZUIGERS, 
mensenmishandelaars!

ZE WETEN PRECIES WAT ZE DOEN!

Onze gymlerares heeft hun zojuist de macht 

toevertrouwd – Willem en Justus hebben het 

duivelswerktuig in handen:

ZE MOGEN VANDAAG 
LEGAAL KIEZEN MET WIE 
ZE IN EEN TEAM WILLEN. 

MET OFFICIËLE 
TOESTEMMING VAN 

SCHOOL!

15

VALT DIT ONDER 
EEN ZWAAR MISDRIJF? 
ZAL IK 112 BELLEN?

‘Willem en Justus, we gaan zo handballen. Jullie zijn team-

captains en mogen de teams samenstellen door om beurten 

een speler te kiezen,’ zei mevrouw De Lange twee minuten 

geleden. 

DIT IS SCHANDALIG! IEDEREEN 
WEET DAT HET KIEZEN VAN TEAMS 

BIJ GYM PURE HORROR IS – TE 
ALLEN TIJDE, OP ELKE SCHOOL, 

OP DE HELE PLANEET!

‘Volgende week staat dansen op het 

programma, maar vandaag wordt er dus  

HANDBAL gespeeld,’ voegde ze er nog 

aan toe. 
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DANSEN????!
WAT KRIJGEN WE NOU? 

HOEZO?
EN VOORAL MET WIE?

De jongens kijken elkaar ontzet aan, zelfs het valse lachje van 

Justus verdwijnt voor een paar seconden. 

De meisjes daarentegen juichen. 'Yes! Dansen, cool!’

Waarmee meteen duidelijk is dat dit nog maar het begin is 

van veel ellendige gymlessen. 

EN DUS UITGEREKEND DIE TWEE ALS 
TEAMCAPTAINS! 

WILLEM, DE BLUFKAPITEIN 
EN JUSTUS ZIJN HANDLANGER. 

17

Willem is echt de meest onsym-

pathieke gast die je je kunt voor-

stellen. Zo eentje die alles heeft, alles 

kan en geboren is voor het geluk. Een paar 

voorbeeldjes:

Zijn achternaam klinkt als die van 

een graaf (zie Dracula).

- Alle leraren mogen hem graag, 

omdat hij de ideale leerling is (hoe 

kan het dat hij nog nooit zijn huiswerk 

vergeten is?).

- Hij wint elke tennisbokaal en staat 

dus voortdurend met dat grijnzende 

smoelwerk van hem in de krant 

(WURG! KOTS!).

- Hij bespeelt voortreffelijk 

verschillende klassieke instrumenten 

(ik daarentegen ram op de piano 

omdat het verplicht is, maar zou 

liever drummen of

 elektrische gitaar spelen. En FIFA 

op mijn PlayStation natuurlijk).
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- Hij draagt alleen maar merkkleding, bij voorkeur

witte of blauwe overhemden (wie draagt er in

godsnaam overhemden naar school behalve 

de rector?? Zelfs als het warm is!)

- Hij woont in een gigantisch huis, met

zwembad natuurlijk, tennisbaan en aangrenzend park, zijn 

ouders hebben vier auto’s.

Met een daarvan, 

namelijk de rode Porsche cabrio, wordt Willem door 

zijn mammie naar school gebracht en dan rijdt ze het 

liefst het plein op tot aan de deur, een minuut voor 

de bel gaat. Het ergste is… hij ziet er niet eens zo 

slecht uit. Voor zover ik het kan zien dan, want 

meestal wordt hij omringd door hordes meiden die 

hem aan het zicht onttrekken. Maar die gast heeft dus 

kennelijk wel wat. 

Ook nu staren ze vol bewondering naar hem en dat 

weet hij maar al te goed, dus zegt hij: ‘Dansen is wel oké. 

Ik heb altijd al een wals willen leren. Dat komt later goed 

van pas op mijn bruiloft.’

19

OP ZIJN BRUILOFT??
GAST, DOE NORMAAL!

SERIEUS?
DIE DENKT NU AL AAN ZIJN 

BRUILOFT?

Justus voelt zich natuurlijk verplicht om ook bij te 

dragen aan de feestvreugde: ‘Wat je zegt, op 

je bruiloft. Een wals is nuttig. Of de Ramba-

Zamba. Die staat ook op het program-

ma.’

De meisjes giechelen, wij verstaan het 

maar half wat ie zegt. Maar wij weten wel dat 

een wals uit het tijdperk van de stoomlocomotief stamt...

‘Eh…’ Mevrouw De Lange denkt even na. ‘Bedoel je soms de 

rumba, die Latijns-Amerikaanse dans, 

of zumba, die fitnesstrend?’

‘Yep.’ Justus knikt ijverig. ‘Rumba-

Zumba.’

Wedden dat hij geen flauw idee heeft 

waar hij het over heeft? Justus doet 

Collins geheime kanaal.indd   18Collins geheime kanaal.indd   18 01-07-2021   12:0301-07-2021   12:03



- Hij draagt alleen maar merkkleding, bij voorkeur

witte of blauwe overhemden (wie draagt er in

godsnaam overhemden naar school behalve 

de rector?? Zelfs als het warm is!)

- Hij woont in een gigantisch huis, met

zwembad natuurlijk, tennisbaan en aangrenzend park, zijn 

ouders hebben vier auto’s.

Met een daarvan, 

namelijk de rode Porsche cabrio, wordt Willem door 

zijn mammie naar school gebracht en dan rijdt ze het 

liefst het plein op tot aan de deur, een minuut voor 

de bel gaat. Het ergste is… hij ziet er niet eens zo 

slecht uit. Voor zover ik het kan zien dan, want 

meestal wordt hij omringd door hordes meiden die 

hem aan het zicht onttrekken. Maar die gast heeft dus 

kennelijk wel wat. 

Ook nu staren ze vol bewondering naar hem en dat 

weet hij maar al te goed, dus zegt hij: ‘Dansen is wel oké. 

Ik heb altijd al een wals willen leren. Dat komt later goed 

van pas op mijn bruiloft.’

19

OP ZIJN BRUILOFT??
GAST, DOE NORMAAL!

SERIEUS?
DIE DENKT NU AL AAN ZIJN 

BRUILOFT?

Justus voelt zich natuurlijk verplicht om ook bij te 

dragen aan de feestvreugde: ‘Wat je zegt, op 

je bruiloft. Een wals is nuttig. Of de Ramba-

Zamba. Die staat ook op het program-

ma.’

De meisjes giechelen, wij verstaan het 

maar half wat ie zegt. Maar wij weten wel dat 

een wals uit het tijdperk van de stoomlocomotief stamt...

‘Eh…’ Mevrouw De Lange denkt even na. ‘Bedoel je soms de 

rumba, die Latijns-Amerikaanse dans, 

of zumba, die fitnesstrend?’

‘Yep.’ Justus knikt ijverig. ‘Rumba-

Zumba.’

Wedden dat hij geen flauw idee heeft 

waar hij het over heeft? Justus doet 

Collins geheime kanaal.indd   19Collins geheime kanaal.indd   19 01-07-2021   12:0301-07-2021   12:03



meestal alleen maar na wat Willem 

doet en kijkt enorm tegen hem op 

– ook al beweert hij dat Willem

zijn beste vriend is. Na-apers heb je nu eenmaal overal. ‘Dan begin 

ik nu maar…’

Jammer genoeg ziet mevrouw De 

Lange niet hoe Willem naar ons grijnst.

Justus wel en hij doet hem meteen na. 

DE RILLINGEN LOPEN OVER 
MIJN RUG!

‘Volgens mij slaapt Willem in een kist 

in plaats van een bed, die gast is toch een engerd,’ fluister ik mijn 

vriend Jo-Jo toe. Hij heet eigenlijk Jonathan en ik ken hem al vanaf 

de kleutergroep. ‘Als we nou op die 

perfecte party van hem uitgenodigd 

waren, dan konden we daarachter 

komen,’ antwoordt mijn beste vriend 

en hij trekt een scheef gezicht. ‘Maar 

dat zijn we niet.’ 

21

O ja. DE party.

Sinds dagen praat de hele klas over niks 

anders dan DE party. Willem wordt 13 en

geeft een feestje in zijn vampiersslot. Jo-Jo 

en ik zijn niet uitgenodigd. Daar had ik wel 

rekening mee gehouden, want tenslotte 

geef je feestjes meestal alleen voor je 

vrienden, maar toch baalde ik ervan omdat 

het de perfecte gelegenheid zou zijn om 

iedereen te laten zien dat ik veel cooler 

ben dan Willie. 

‘Boeien,’ doe ik alsof het me niets kan 

schelen, ‘dan hoeven we ook niet bang te zijn 

door een vampier gebeten te worden. Ik zweer het je, die gast is 

niet van deze wereld en waarschijnlijk al drieduizend jaar oud en 

helemaal geen dertien. Moet je zien hoe wit hij is!’

Jo-Jo grijnst. ‘Nou, je hebt al een keer knoflook op zijn tafel 

gelegd en dat deed niks. En bovendien is Willie lichtblond, 

dat type heeft meestal ook een lichte huid.’

Collins geheime kanaal.indd   20Collins geheime kanaal.indd   20 01-07-2021   12:0301-07-2021   12:03



meestal alleen maar na wat Willem 

doet en kijkt enorm tegen hem op 

– ook al beweert hij dat Willem

zijn beste vriend is. Na-apers heb je nu eenmaal overal. ‘Dan begin 

ik nu maar…’

Jammer genoeg ziet mevrouw De 

Lange niet hoe Willem naar ons grijnst.

Justus wel en hij doet hem meteen na. 

DE RILLINGEN LOPEN OVER 
MIJN RUG!

‘Volgens mij slaapt Willem in een kist 

in plaats van een bed, die gast is toch een engerd,’ fluister ik mijn 

vriend Jo-Jo toe. Hij heet eigenlijk Jonathan en ik ken hem al vanaf 

de kleutergroep. ‘Als we nou op die 

perfecte party van hem uitgenodigd 

waren, dan konden we daarachter 

komen,’ antwoordt mijn beste vriend 

en hij trekt een scheef gezicht. ‘Maar 

dat zijn we niet.’ 

21

O ja. DE party.

Sinds dagen praat de hele klas over niks 

anders dan DE party. Willem wordt 13 en

geeft een feestje in zijn vampiersslot. Jo-Jo 

en ik zijn niet uitgenodigd. Daar had ik wel 

rekening mee gehouden, want tenslotte 

geef je feestjes meestal alleen voor je 

vrienden, maar toch baalde ik ervan omdat 

het de perfecte gelegenheid zou zijn om 

iedereen te laten zien dat ik veel cooler 

ben dan Willie. 

‘Boeien,’ doe ik alsof het me niets kan 

schelen, ‘dan hoeven we ook niet bang te zijn 

door een vampier gebeten te worden. Ik zweer het je, die gast is 

niet van deze wereld en waarschijnlijk al drieduizend jaar oud en 

helemaal geen dertien. Moet je zien hoe wit hij is!’

Jo-Jo grijnst. ‘Nou, je hebt al een keer knoflook op zijn tafel 

gelegd en dat deed niks. En bovendien is Willie lichtblond, 

dat type heeft meestal ook een lichte huid.’

Collins geheime kanaal.indd   21Collins geheime kanaal.indd   21 01-07-2021   12:0301-07-2021   12:03



22

‘Verdedig hem niet, feit is 

dat ie stom is.’ 

Mijn vriend haalt zijn schouders op. ‘Is zo. 

Maar helaas mag iedereen hem en leraren zijn 

dol op hem. Het braafste jongetje van de klas.’ 

‘Omdat ze niet weten hoe gek ie is! Hij laat alleen aan ons 

zijn ware aard zien als opschepper, uitslover en idioot.’

Ergens begrijp ik niet helemaal 

waarom Jo-Jo en ik de enigen zijn 

die zich niet door Willem laten 

inpakken. Sinds we bij elkaar in 

de klas zitten, grijpt Willem elke kans aan om mij te treiteren. 

Mijn blik zweeft langs de meisjes 

uit onze klas en ik zou ze ter plekke door 

elkaar willen schudden want ze hangen 

natuurlijk aan Willems lippen zoals altijd. 

Kim ook, die ik altijd wel cool vind.

‘De meiden willen natuurlijk allemaal in 

het team van de blufkoning,’ mompel ik. 

‘Ik snap gewoon niet wat ze in hem 

zien.’ 

23

‘Nou… dat ie er goed uitziet bijvoor-

beeld, en in een villa woont…’ somt 

Jo-Jo op en ik geef hem een por. 

‘AU!’

‘Ik wil geen lofzang op die gast horen en je hoeft ook geen 

fanclub op te richten. Wij zijn superstars net als hij! Wij zijn 

nog veel grotere sterren. 

Cool en bijzonder.’ 

Jo-Jo kijkt me vertwijfeld aan. ‘Hey... 

eh Collin, in wiskunde zijn we niet half zo 

goed als hij is. Middelmatige leerlingen. 

Mislukte wiskundigen.’ 

Dat klopt natuurlijk. ‘Wat boeit wiskunde nou helemaal? Wij 

zien er sowieso beter uit dan Graaf Dracula Willem.’

‘Vind je? We zijn niet blond.’ Jo-Jo haalt zijn hand door zijn 

haar, dat hij onlangs helemaal kort heeft laten knippen. ‘Meis-

jes vallen op blonde lokken, volgens mijn 

zus. Die weet dat soort dingen 

meestal wel. Zullen we coupe soleil 

nemen, zoals heel veel voetballers?’ 
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