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Ridderhof in
Vreeland in groep 8
en nu opnieuw acht
jaar later. Vandaag:

Jord

’We hebben een leuke klas. Er
wordt niemand gepest en

als je nieuw bent, voel je je meteen
thuis, dat zie je wel aan Tessa en
Sven. Het lijkt alsof ze er al jaren
zijn. Het is wel speciaal dat ik al
mijn hele leven in deze klas zit. Er
zijn in de afgelopen jaren een paar
kinderen weggegaan. Dan valt een
klein stukje van je klas uit elkaar.
Ik vond het vooral jammer dat
Pieter verhuisde, maar gelukkig
kwamen er ook kinderen bij zoals
Naemo, Stijn en Sven.

Op CSV worden leuke dingen
georganiseerd zoals de sportdagen
en het kamp naar het Archeon in
groep 7. Ik herinner me nog dat we
tikkertje deden in een doolhof, je
kon door de gaten in de heg krui-
pen. In groep 5 hadden we de mu-
sical van Ronja. Ik speelde Kale Per,
de opa van Ronja de Roversdochter.
Hij moest natuurlijk kaal zijn,
maar er was geen goede kale kop in
mijn maat. Toen besloot ik mijn
haar af te scheren en daarmee geld
op te halen voor Malaria No More.
Het leverde meer dan 200 euro op!

In de lagere klassen ben ik vaak
verliefd geweest. Ik heb wel vijf

keer verkering gehad. Nu ben ik
niet meer verliefd, maar heb ik
gewoon vriendschap met sommige
meisjes uit de klas.

Ik verheug me erop om naar de
middelbare school te gaan. Wat ik
jammer vind, is dat ik al mijn
vrienden uit deze klas kwijtraak. Ik
denk dat ik wel snel zal wennen,
want ik maak altijd gemakkelijk
nieuwe vrienden. De meeste vak-
ken lijken me leuk, behalve Latijn,
daar zie ik tegenop. Maar het is wel
handig, want alle talen zijn geba-
seerd op Latijn. Je krijgt verschil-
lende docenten voor alle vakken.
Daardoor bouw je helaas niet echt
een band op, zoals op de lagere
school, waar je je heel erg op je
gemak voelt bij je juf of meester.

Ik wil later graag ondernemer
worden. Het lijkt me een uitdaging
om een bedrijf op te richten, maar
ik weet nog niet wat voor bedrijf
het wordt.’

’Ik schoor mijn haar toen af voor het goede doel’

Jord 12 jaar: ’Ik
wil later een

bedrijf
oprichten, maar
ik weet nog niet

wat’

’Het is een gek idee dat ik
alweer 20 ben. Ik ben nog

steeds optimistisch en vrolijk, net
als toen ik 12 was. Sinds ik studeer
en op mezelf woon, ben ik verant-
woordelijker geworden. Mijn ou-
ders merken dat aan kleine dingen.
Vroeger ging ik bijvoorbeeld op de
bank zitten zodra ik klaar was met
eten, nu help ik mee de keuken
opruimen.

Ik zat op het Gemeentelijk Gym-
nasium Hilversum en heb wel een
beetje gepuberd. Het eindexamen-
jaar was moeilijk; mijn ouders
gingen scheiden en niet lang daar-
na bleek mijn moeder kanker te
hebben. Ik heb veel vrienden die er
voor me zijn als ik behoefte heb
om te praten. Maar meestal wilde
ik dat niet. Ik heb het in mijn
eentje verwerkt en ben er goed
doorheen gekomen. Met mijn
moeder gaat het gelukkig weer
goed.

Aan de TU Delft begon ik met
civiele techniek. Dat was helemaal
niks en na een paar maanden ben
ik gestopt. Onbedoeld had ik een
heerlijk tussenjaar, dat ik voorna-
melijk doorbracht op de studen-

tenvereniging. Een jaartje feesten,
echt schitterend.

Ik deed een studiekeuzetest en
studeer nu technische bestuurs-
kunde. Met vijf meisjes en vier
jongens woon ik in een studenten-
huis in Delft. Door de coronacrisis
is er vrij weinig te doen. Inmiddels
snakken we allemaal naar feestjes
en gezelligheid.

Ik wil later een goede baan in het
bedrijfsleven. Of ik word onderne-
mer, net als mijn vader. Ik zou er
ook voor tekenen om de volgende
Freek Vonk te worden. We hebben
thuis altijd dieren gehad, ik ben
echt een dierengek.

Tot nu toe heb ik nog geen echte
relaties gehad. Ik heb last van
bindingsangst; zodra het serieus
wordt, krijg ik het benauwd en wil
ik wegwezen. Daar moet ik aan
werken want ooit wil ik wel sa-
menwonen en een gezin stichten.
Nu vind ik kinderen trouwens nog
verschrikkelijk. Ik zie niet wat er
schattig is aan een baby. Het kotst,
het huilt, echt niks voor mij. Maar
als ik er eenmaal klaar voor ben,
denk ik dat het heel mooi is.’

’Zodra het serieus wordt, krijg ik het benauwd’

Jord 20 jaar: ’Ik
zou ervoor
tekenen de

volgende Freek
Vonk te

worden’
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Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut so 100 et
dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi 200 ali-
quip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse 300 um
dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in cul 400 ui offi-
cia deserunt mollit anim id est labo-
rum. 

Lorem ipsum adipisicing dolor sit
amet, consect 500 tetur adipisi elit, 

sed do eiusmod tempor i labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim ven 600 et quis nostrud exer-

citation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. 

Duis a ir 700 dolor es in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Ex-
cep 800 it occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est labo.
900 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut i 1000 et
dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis
adipisicing nostrud exercitation ul-
lamco 1100 ris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute iru-
re dolor in reprehenderit in volupta
1200

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididnt ut la 1300 et
dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nsi 1400 ali-
quip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit ese 1500 um
dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur i cupidatat adipisicing
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