
N i k i  S m i t

100% Beverly



www.defonteinmeidenboeken.nl
www.nikismit.nl

© 2011 Niki Smit
Voor deze uitgave:

© 2011 Uitgeverij De Fontein, Utrecht
Omslagafbeelding en illustraties: Miranda Klaver

Omslagontwerp en grafische verzorging: Zeno
Foto Niki Smit: Ineke Oostveen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, 
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever.

isbn 978 90 261 2955 1
nur 283, 284



• 7 •

Eierkoekenbillen 

Van: Beverly <sexygirl66@gmail.com>
Aan: Cosmo Girl <wedstrijd@cosmogirl.nl>
Onderwerp: ik mOEt DiE it-BAG WiNNENNNNNNNN!!!!!

Beste/hoi/heeee/lieve/whatever Cosmogirl!!!

Hier is jullie winnares!!!!!!!!!! ik ben Beverly-Anne, veertien jaar en ik 
woon in Amsterdam. Gisteren las ik in jullie blad de oproep over de wed-
strijd waarmee je een it-Bag kunt winnen en ik werd helemaal gek. ik wil 
supergraag die tas winnen!! En zonder verder arrogant over te komen, ik 
weet zeker dat die it-Bag het beste staat bij mOi. Welk model is het 
precies? Een Prada of die Chanel waar kate moss laatst in Londen mee 
gesignaleerd is? Of de allervetste d&g!!!? Jullie schrijven dat de brief 
moet gaan over een onderwerp dat meisjes bezighoudt. ik kan jullie 
verzekeren dat er maar één ding is waar meisjes de hele dag aan 
denken: ZZZOENENN. En toevallig weet ik daar ALLES van af, ik zweer 
het je! 

Vijf redenen waarom ik alles van zoenen af weet

1. ik val niet op één jongen. ik val op heeeeeel veeeeeel jongens. ken je 
van die meisjes die een top 10 met leuke jongens maken? Dat is mij nog 
nooit gelukt. ik heb al moeite met een top 25. Dat is vast een kosmisch 
foutje. Of misschien is er iets misgegaan met de verspreiding van leuke 
jongens en heb ik het geluk dat er net op mijn school veel te veel 
bezorgd zijn. 

& de konijnenhel
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2. ik zoen echt heel erg vaak. Het is zoiets als sporten, je moet het wel 
bijhouden. mijn allerbeste vriendin Nina heeft al elf maanden verkering 
met ene t-i-m. Dat snap ik niet. ik heb zelf ook een keer met die tim 
gezoend en zo bijzonder was het niet. (Om eerlijk te zijn zoent hij als de 
propeller van een helikopter. Hij stak zijn tong zo’n beetje achter in 
mijn keel waardoor ik misselijk werd.) Het lijkt me supersaai om elke 
dag met dezelfde jongen te zoenen. ik bedoel, je trekt toch ook niet elke 
dag dezelfde onderbroek aan???? YEk! Nina heeft een heel laag jongens-
iq, weet je hoe vermoeiend dat is??? ik moet de hele dag haar getwijfel 
aanhoren. 

3. ik heb meestal met drie jongens tegelijk verkering. Soms vraag ik me 
af of dat wel mag van GOD. in de Bijbel staat toch dat het niet mag? 
maar volgens mij mogen dieren het wel. ik kan de rest van mijn leven 
konijnenoren opdoen en huppen. Dan denkt GOD misschien wel dat ik 
een konijn ben en ziet Hij het door zijn goddelijke vingers. 

trouwens. ik weet ook helemaal niet of Hij het goedvindt dat konijnen 
het ene na het andere konijn te grazen nemen. misschien bestaat er wel 
een heel gruwelijke konijnenhel waar geen wortel te bekennen is als 
straf.

4. ik heb heel goede zoengenen. mijn moeder zoent zich ook drie slagen 
in de rondte. We hebben ook dezelfde lippen. En mijn vader kan er ook 
wat van. toen ik deze zomer bij hem in Spanje was, hebben zeven 
vrouwen zich aan mij voorgesteld als zijn nieuwe vriendin. NOU JA!!!

5. mijn billen zijn de beste jongenslokkers, ze vragen gewoon om 
zoenen. Daar kan ik niets aan doen. ik heb ze ook maar gekregen, 
misschien was ik met onopvallende billen veel gelukkiger geworden. 
maar ik heb, hoe zeg je dat... ik heb... uhhh... vormen... ik hoef maar 
één keer naar een jongen te knipogen en hij knijpt in mijn kont. Als ik 
voor elke kneep in mijn kont een goudvis kreeg, had ik nu een zeeaqua-
rium ter grootte van een voetbalstadion. Of misschien zelfs ter grootte 
van Luxemburg. Of Rusland.
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ik heb mijn billen net even in de spiegel bekeken en zo bijzonder zijn ze 
eigenlijk ook weer niet. Ze lijken op ei-er-koe-ken. Volgens mij lijken 
ALLE billen op eierkoeken. Dus... WhAtEvEr. 

misschien komen die jongens helemaal niet op mijn billen af. Er zit vast 
een jongensmagneet onder m’n tong. *OmG!* Oké, het is niet de 
magneet!!! ik heb mijn tong net boven een bakje met metalen haar-
speldjes gehouden en ze bleven allemaal liggen. Sjeesus wat een 
opluchting, voor je het weet moet je herstellen van een idiote tong-
operatie en kun je vier dagen niet kussen. 

krijgt de winnares ook een fotoshoot met de tas in jullie blad?? (ik heb 
veel ervaring als fotomodel!) Een beetje zoals de shoot met Blake Lively 
in de Vogue van mei. ik denk dat zij ook heel veel zoent, dat zie je aan 
haar ogen en ze heeft ook mooi glanzend haar. Van zoenen krijg je mooi 
haar, dat weet iedereen. Whatever, het thema van de shoot was miami 
Beach. Blake had een ijsblauw shortje met gele steentjes aan met een 
wit transparant topje en om haar pols een Chanel-horloge, hoe COOL is 
dat. Onder het topje zie je een supervette bikini met panterprint. Zo wil 
ik het ook, en dan die fabbbbb tas aan mijn arm. ik hoop nu dat het dat 
nieuwe okerkleurige model van Dior is, die past goed bij die steentjes 
op mijn short. Zo’n tas is niet echt iets voor het strand, maar wel 
superstoer voor de foto!!! (misschien kunnen jullie deze tas ook nog 
even regelen voor de shoot????)
ik zou echt zuparrrr blij zijn als ik win!!!! Dus bij deze alvast merci 
beauccccouppppp voor de fabfabfab it-Bag. ik kan echt niet wachten!!

kuskuskuskuskus
ByeBye

Beverly-Anne (je zegt Beverly-EN, niet Beverly-An-ne, dat je het ff weet)

PS Nu ik erover nadenk. ik denk dat ik ook op Prada-schoenen val. ik 
bedoel, niet op allemaal. maar van sommige exemplaren ontploft mijn 
hart. 
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PS 2 ik kan mijn haar voor de foto eventueel ook zwart verven en laten 
permanenten, mijn moeder is kapster. ik heb er echt ALLES voor over om 
deze tAS te winnen.
PS 3 ik hoop zoooooo dat dit de winnende brief is!!!

Van: Cosmo Girl <wedstrijd@cosmogirl.nl>
Aan: Beverly <sexygirl66@gmail.com>
Onderwerp: RE: ik mOEt DiE it-BAG WiNNENNNNNNNN!!!!!

Beste Beverly-Anne,

Dankjewel voor je ontzettend geestige mail. We hebben vreselijk 
gelachen op de redactie, ik heb je mail ook aan de hoofdredacteur 
voorgelezen en zelfs aan mijn vriend. ik heb hem aangeraden voortaan 
van die konijnenoren te dragen! Je bent echt heel erg grappig!
Helaas moeten we je toch teleurstellen. De winnares is iemand met wat 
meer diepgang. Een meisje dat zich op jonge leeftijd al heel bewust is 
van haar ecologische voetafdruk. We hebben voor haar gekozen omdat 
ze in haar buurt gepassioneerd actie voert tegen wasdrogers. Die zijn 
enorm slecht voor het milieu. 
Hoewel de toon van je mail absoluut levendig en wervend is, gaat het 
niet echt ergens over. We missen een diepere laag, een boodschap. Wat 
wil je onze lezeressen vertellen? Om te winnen is jouw verhaal wat ons 
betreft helaas te mager. 
We vragen ons ook af of je wel eens ECHt verliefd geweest bent. Wij 
denken van niet. We hopen van harte dat dit je een keer overkomt. Je 
zult zien dat de wereld er dan heel anders uit gaat zien. 
Veel succes ermee!!

Hartelijk groet,

Lissy Poole
Redactie-assistent Cosmogirl!!
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Sissend klapt Beverly haar laptop dicht. Dit is wel een heel vet bijde-
hante mail, denkt ze. We vragen ons af of je wel eens ECHT verliefd 
geweest bent. Wat een onzin. Ze is juist supervaak verliefd. Die redac-
teur heeft die vriend van haar vast verzonnen. Ze is natuurlijk heel erg 
lelijk en oud. Zevenentwintig en ze wacht nog steeds op haar eerste 
kus. Dat is ook heel erg zielig. Zielige stomme doos met haar kusloze 
leven. Beverly pakt haar kersenlipgloss en smeert een dikke klodder uit 
op haar lippen. Hoe laat heeft die Lissy de mail verstuurd? Ze klapt 
haar laptop weer open. Twaalf uur ’s nachts! Wat een geit. Een beetje 
Glamour Poes staat op dat tijdstip in de disco of ligt met een lekker 
hapje in bed. Beverly schopt haar pantoffels uit en legt haar benen op 
haar bureau. Liefde is gewoon een keuze. Ze kan heus wel echt verliefd 
worden als ze dat wil. Iedereen wordt verliefd, dus hoe moeilijk kan het 
zijn? Ze moet gewoon even iemand uitzoeken die een beetje lekker is. 
Jongens genoeg op deze aardbol. Het is alleen zo lastig kiezen. Kiezen 
is gewoon niet helemaal haar ding. ’s Morgens staat ze ook altijd een 
uur voor haar kledingkast. Die Lissy weet vast meteen wat ze aandoet. 
Uit het laatje van haar bureau pakt Beverly de klassenfoto. Wordt het 
een blonde of een bruine? Blonde jongens zijn zo lekker sportief, maar 
bruin haar is sexyer. Tenzij een blonde jongen gitaar speelt. En hij 
moet een mooie bovenlip hebben. Maar wat als een blonde jongen niet 
erg muzikaal is maar wel een heel woeste bovenlip heeft die de hele 
dag kusmekusmekusme roept? Arrrrrggghhhhh.
 Geïrriteerd ploft Beverly met haar blote voeten op het roze pluchen 
kleed dat onder haar bureau ligt. Met een glitterschaar knipt ze alle 
jongens uit de klassenfoto. Vandaag moet ze er een kiezen om verliefd 
op te worden, dat is alles. Eventjes knetterverliefd worden om die suffe 
Lissy te bewijzen dat ze dat echt wel kan. Daarna maakt ze het gewoon 
weer uit. Met roze punaises prikt ze alle jongens boven haar bureau en 
gaat midden in de kamer op een yogamatje zitten. Ze pakt een gouden 
dartpijltje en balanceert het op de muis van haar hand. Het lot zal 
beslissen wie het wordt. Of eigenlijk de dartpijl. Gelukkig kan ze goed 
mikken, je kunt niet alles aan het toeval overlaten.
 Terwijl ze op haar yogamat haar nagels lakt, kijkt ze naar de gezich-
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ten op de muur. Hopelijk schiet ze het pijltje op Jordy. Of op Ekrem. 
Of op Niels, die kan superlekker zoenen. Wanneer was die zoen ook 
alweer? denkt Beverly. Op het schoolfeest voor de zomervakantie? 
Nee, dat was Tamir. Of was het op de schommel op het schoolplein 
van de kleuters? Zachtjes blaast ze haar nagels droog. De zoen op de 
schommel was met Levi! Ze veert op van haar matje. Levi hangt nog 
niet aan de muur. En eigenlijk zitten er in 3B ook nog wat jongens die 
een eerlijke kans verdienen. Ongeduldig wappert ze met haar handen. 
De uitvinder van sneldrogende nagellak zou de Nobelprijs voor de 
Makkelijkheid moeten krijgen, denkt ze. 
 Dit gaat dus niet lukken. Misschien kan ze op een paar jongens 
tegelijk echt verliefd worden. Lissy heeft niet gezegd dat ze één jongen 
moet kiezen. Maar dat wordt helemaal lastig. Jongens zijn zo ontzet-
tend moeilijk en bezitterig. Ze willen een meisje altijd helemaal voor 
zichzelf hebben. Wat best asociaal is. Eerlijk zullen we alles delen, dat 
weet zelfs Sinterklaas.
 Beverly zet haar diadeem met bunny-oren op en vouwt haar be-
nen in de lotushouding. Ze sluit haar ogen en haalt diep adem. ‘Lieve 
Heer, geef mij de kracht om met heel veel jongens te leven. En geef 
jongens de moed om mij te delen. En dan nog iets. Ik ben een konijn. 
Echt, ik ben een ko-nijn. Ik zweer het je!’ 
 Dan hoort ze gestommel op de gang. Verschrikt kijkt ze naar de 
deur. Ze heeft per ongeluk een klopgeest opgeroepen. Als de deur 
openzwaait, staat Nina in haar kamer.
 ‘Wat ben jij aan het doen?’ vraagt Nina, terwijl ze haar gestreepte 
kniekousen omhoogtrekt. 
 ‘Ik bid voor dieren.’ Terwijl Beverly haar knieën tegen haar schou-
ders legt, zwaait ze langs haar benen naar Nina.
 ‘Daarom hangt er een legioen jongens aan je muur?’ 
 ‘Ik bid ook voor jongens, ik heb een groot hart.’ 
 Nina pakt een restje klassenfoto van haar bureau. ‘Waarom heb je 
Hidde niet uitgeknipt?’ 
 ‘Die heb ik voor jou bewaard.’ Met een zacht plofje laat Beverly 
haar benen terug op de mat vallen. 
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 ‘Ik heb Tim al.’
 Beverly duwt haar konijnenoren recht. ‘Draag je ook elke dag de-
zelfde onderbroek?’ 
 Verschrikt trekt Nina aan het randje van haar boxer.
 ‘Ik bedoel dat er meer vissen in de zee zwemmen en vis Hidde is een 
lekker hapje,’ zegt Beverly.
 ‘Je hebt koorts.’ Nina trekt haar paarse jasje uit en gooit het op 
de bank. ‘Weet je dat je moeder met een zonnebril op door het huis 
loopt?’ 
 ‘Ze heeft haar ogen laten liften bij een plastisch chirurg, dus die zijn 
nog wat blauw. Iemand had gezegd dat ze veertig leek.’ 
 ‘Hoe oud is jouw moeder dan?’ Met de schaar knipt Nina Hidde uit 
de foto en prikt hem bij de andere jongens.
 ‘Negenendertig.’ 
 Beverly kijkt hoe Nina’s gezicht verandert in het hoofd van een 
bang haasje. Soms snapt Nina echt helemaal niks van het leven. ‘Ze 
staat sinds kort op Relatieplanet, die datingsite.’ 
 ‘Dat is toch niet voor moeders?’ 
 ‘Nee, daarom wil ze er ook jonger uitzien. Ik heb al gezegd dat ze 
beter een foto van moi erop kan zetten. Ik bedoel, mijn moeder is na-
tuurlijk heel lief maar ik heb veel meer jongensgeluk.’ 
 ‘Zoekt je moeder een jong visje?’ Nieuwsgierig komt Nina naast 
Beverly op het yogamatje zitten.
 ‘Ik denk het. Ze zegt dat ze zich als Demi Moore voelt en klaar is 
voor Ashton Kutcher.’ 
 ‘Ashton is erg knap.’ Nina kijkt zowaar een beetje zwijmelig als ze 
zijn naam uitspreekt.
 ‘Knapper dan Tim?’ Vol verwachting kijkt Beverly naar haar vrien-
din. 
 ‘Nee, natuurlijk niet! Tim is het allerknapst. Weet je wat hij net 
sms’te?’ 
 Beverly duwt haar pinken in haar oren. ‘Zullen we het voor één 
keer niet over Tim hebben?’ 
 Nina geeft Beverly een por in haar zij. ‘Wacht maar tot jij verliefd 
bent.’ 
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 Verdomme, denkt Beverly, nu begint Nina ook al. ‘Ik ben elke dag 
verliefd!’ 
 ‘Dat is ook zo.’ Nina slaat haar armen om Beverly heen en geeft 
haar een kus tussen de konijnenoren. 
 ‘Nina, vind je dat ik meer op een mens lijk of op een konijn?’ 
 ‘Op een mens.’ 
 ‘En als je op de maan zou staan?’ 
 Nina knijpt haar ogen half dicht. ‘Vanuit de verte zie je alleen die 
oren.’ 
 Opgelucht laat Beverly haar armen weer op de vloer rusten. ‘Jij bent 
de beste vriendin die er is. Wil je m&m’s?’ Ze springt op van haar matje 
en hupt in haar lichtroze joggingrokje naar de kast. 
 ‘Wat heb jij toch een mooie billen,’ zucht Nina.
 ‘Dat snap ik dus niet. Ik bedoel, die van jou zijn toch precies het-
zelfde?’ Beverly trekt haar rokje omhoog en bekijkt haar billen in de 
roze Björn Borg-boxer in de spiegel. Twee doodnormale rondjes, niks 
bijzonders. Wat zeurt iedereen toch altijd over haar billen? Het zijn 
gewoon kussentjes om op te zitten.
 ‘Ze lijken op aubergines,’ zegt Nina, terwijl ze vijf groene m&m’s in 
haar mond schuift.
 ‘Ik vind het meer eierkoeken.’ 
 ‘Eierkoeken zijn platter. Mag ik ook een beetje nagellak?’ Nina 
trekt haar kousen uit en draait het potje nagellak open.
 ‘Ik doe het wel voor je,’ zegt Beverly, terwijl ze haar nagelvijl uit een 
mandje vist. 
 Nina gaat op bed liggen en legt haar benen op een kussen van knal-
roze nepbont.
 Zachtjes vijlt Beverly haar nagels.
 ‘Beverly, weet jij een cool cadeau voor Tim? We hebben bijna een 
jaar verkering!’
 ‘Bijna? Pas over een maand, toch?’ 
 ‘Precies.’ Nina’s ogen glinsteren als lichtroze diamantjes op een ring 
van Tiffany’s.
 ‘Er kan een hoop gebeuren in een maand. Misschien krijg je wel 
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een liefdesbrief van Zac Efron of kus je per ongeluk met meneer Wij-
sen van Biologie,’ zegt Beverly.
 Lachend duwt Nina een m&m in Beverly’s mond. ‘Ik dacht aan zo’n 
knuffelbeertje met een hartje in zijn handen of een lijstje met een foto 
van ons samen.’ 
 ‘Ik zou een heel sexy bh kopen. Zo’n rode met kantjes.’ 
 Nina kleurt een beetje roze. ‘Dat ziet hij toch niet.’
 Verbaasd kijkt Beverly naar haar vriendin. Ze hebben al elf maan-
den verkering! ‘Dan maak je er een foto van en lijst je die in. Dat 
vinden jongens leuk.’ 
 ‘Tim is anders...’ 
 Zie je wel, Nina heeft echt een uitzonderlijk laag jongens-iq, denkt 
Beverly.
 ‘Ik kan hem ook een ketting geven met de letter N.’ 
 ‘Dan ga ik ga een ketting voor mezelf kopen met de letters T, E, B, 
L, X, A en D. En ook de O als jij Olaf echt niet wilt hebben.’ Beverly 
pakt het potje nagellak en lakt Nina’s grote teen roze. 
 ‘Vind je dat ik normale tenen heb?’ vraagt Nina. ‘Mijn kleine tenen 
lijken op garnaaltjes.’ 
 ‘Heeft Tim wel je blote voeten al gezien?’ 
 ‘Natuurlijk! Ik bedoel... Nee, ik heb altijd sokken aan.’ 
 ‘Wat DOEN jullie samen?’ 
 ‘Gisteren hebben we samen The Princess and the Frog gekeken, dat 
was zooo romantisch. Tim had zelf appelflappen voor ons gemaakt.’
 ‘En jij had je sokken aan?’ proest Beverly. 
 ‘En een vest over mijn aardbeienpyjama, het was heel koud.’ 
 Beverly pakt Nina’s handen. Nu moet ze echt ingrijpen, daar heb 
je vriendinnen voor. ‘Lieve Nina. De kou is speciaal bedacht voor jon-
gens. Als je het koud krijgt, kun je dicht tegen een jongen aan kruipen. 
Dus de volgende keer moet je echt iets bloots aandoen, het liefst iets 
bloots met veel kant. En de verwarming uit, oké?’
 ‘Jij bent zooo knettergestoord!’ lacht Nina terwijl ze haar tenen 
droog schudt.
 ‘Nina, ik heb een heel belangrijke vraag.’ Beverly doet haar best 
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om zo serieus mogelijk te kijken. ‘Zou je liever een column lezen over 
wasdrogers of over zoenen?’ 
 Nina giechelt alsof Beverly vraagt of ze wel eens aan Tims billen 
gevoeld heeft. ‘Uhhh... zoenen natuurlijk.’ 
 ‘Precies!’ Beverly veert op. Zie je wel, als zelfs Nina liever over zoe-
nen leest... 
 ‘En Dille?’ Vol verwachting kijkt Beverly naar Nina. Dille is Nina’s 
andere beste vriendin. Ze is vorige maand met haar ouders naar Afrika 
verhuisd omdat haar ouders daar ontwikkelingswerk gaan doen. Dille 
is best wel kinderachtig en meer met plantjes bezig dan met jongens.
 ‘Zoenen, zeker weten.’ Nina wappert met haar voeten.
 Tevreden legt Beverly haar hoofd op haar dekbed. Zie je wel, de 
Cosmogirl! heeft het helemaal mis, geen mens zit op wasdrogers te 
wachten. Maar ze geven vast nog wel een keer een It-Bag weg. Deze 
maand gaat ze verliefd worden, zodat ze er daarna een perfecte mail 
over kan schrijven. Sommige dingen hebben gewoon even tijd no-
dig. Ze kijkt naar haar arm. Nog even geduld en dan hangt daar een 
nieuwe tas aan! Als je iets echt wilt, kan alles. 


