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Naam: Carlijn van Dijk
Leeftijd: 11, bijna 12
Kleur ogen: blauw
Kleur haar: blond
Ik woon in huis met:  mama Birgit/papa Martijn/ 

2 broertjes (Daan 9 en Steven 3) 
en 2 zusjes (Fiene 7 en Fleur 5),  
hond Vicky

Mijn school heet: basisschool De Zonnestraal
Ik zit in groep: 8
Mijn hobby’s zijn:  volleyballen, bakken, chillen  

met mijn vrienden
Ik ben dol op:  zelfgebakken brownies, Vicky, 

puppy’s, volleyballen, 
onderwaterseries kijken

Ik heb een hekel aan:  verplicht oppassen, een kamer 
delen met mijn irritante 
broertje, werkwoordspelling, 
duiken (bij volleybal)

Ik word later: diepzeeduiker, hondenverzorger  
 of banketbakker
Ik ga nooit de deur uit zonder:  het sleuteltje van mijn dagboek
Mijn beste vriend(en)/
vriendin(nen) is/zijn: Fabio, Esmée en Marit
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Woordenlijst Italiaans-Nederlands

In het verhaal worden enkele Italiaanse woorden gebruikt. Achter elk 
Italiaans woord staat een getal. Achter in het boek vind je een woor-
denlijst Italiaans-Nederlands. Zoek in de lijst het getal op en ontdek 
wat de Nederlandse vertaling is. Zo leer je tijdens het lezen ook nog 
een beetje Italiaans ;-)
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1. Bolle buik

Maandag, 7.41 uur

‘Hallootjes!’ Marit staat met Splinter op de stoep voor 
haar huis en zwaait.
Ik zwaai terug en loop met Vicky naar hen toe. ‘Ook 
goeiemorgen!’
‘Joehoe, ik kom eraan, hoor! Moet alleen mijn jas nog 
pakken!’ Even later lopen Esmée en Bello ons tegemoet. 
‘Best frisjes, hè?’

Marit rilt. ‘Niet normaal! Ik moet echt 
wennen aan het Hollandse weer, hoor. 
In Italië was het elke dag gewoon meer dan 
30 graden.’
‘Ja, in Frankrijk was het ook een stuk 
warmer dan hier,’ zegt Esmée.
Ik zucht. Marit en Esmée zijn in de 
zomervakantie lekker naar het 
buitenland geweest. Wij zijn zoals elk 

jaar naar die duffe boerderijcamping veertig kilometer 
verderop geweest. Ik kan geen hangbuikzwijn, konijn of 
geit meer zien. Zelfs de kampvuuravonden waren saai. 
Alle kinderen waren superkinderachtig. En de wifi was waardeloos. 
Alleen bij de receptie had ik bereik. Volgend jaar wil ik echt ergens 
anders naartoe.
‘Komt Fabio ook?’ vraagt Marit.
Ik schrik op uit mijn gedachten en check mijn mobiel. ‘Hij heeft geen 
berichtje gestuurd.’ Snel typ ik in de Frnz4ever-app.

   Carlijn
   @fabio, kom je nog?
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‘Zullen we maar gaan? Splinter is niet meer te houden.’ Marit moet 
echt haar best doen om niet te worden meegetrokken.
We lopen richting het zebrapad.
‘Zou Fabio nog steeds verdrietig zijn?’ vraagt Esmée.
‘Zou best kunnen. Het is natuurlijk ook megabalen voor hem dat Kasimier 
weg is.’ Ik kijk naar Vicky. Voor geen goud zou ik haar willen missen.
‘Ja, ze waren echt zo dol op elkaar. Het leek net of Kasimier gewoon 
zijn hond was en niet die van mevrouw Van ’t Hek.’ Marit steekt het 
zebrapad over.
Esmée loopt achter haar aan. ‘Maar voor mevrouw Van ’t Hek is het wel 
fijn dat ze weer thuis is en zelf voor Kasimier kan zorgen.’
Ik volg de twee meiden. ‘Zeker weten, dat weet Fabio ook wel.’
‘Ciao, ragazze1!’ Opeens springt Fabio tussen ons in. ‘Zitten jullie over 
mij te roddelen?’
‘Hé Fabio, waar kom jij nou ineens vandaan?’ Ik kijk hem verbaasd aan.
‘Uit mijn bed natuurlijk!’ Hij tikt op mijn schouder. ‘Hé, je verliest wat!’
Geschrokken kijk ik om me heen. ‘Huh, wat dan?’
‘Je snelheid!!!’ Schaterlachend rent hij voor ons uit.
Marit en Esmée gaan helemaal stuk. ‘Dat is weer echt zo’n typische 
Fabio-grap!’
Dan begin ik ook te lachen. ‘Hij had me mooi te pakken.’
Fabio wandelt terug naar ons. ‘Goeie grap, hè?’
‘Ja, ik kom niet meer bij,’ antwoord ik droog.
‘Maar eh, waar hadden jullie het net over?’ Fabio schopt een steentje 
weg.
‘Over Vicky,’ zeg ik snel. We kunnen maar beter niet zeggen dat we het 
over hem en Kasimier hadden.
‘Nu je het zegt, ze heeft echt al een bolle buik. Wie is de vader eigen-
lijk?’ vraagt Fabio.
Ik zucht. ‘Wat is dat nou weer voor vraag?!’
Fabio gooit zijn handen in de lucht. ‘Wat is er mis mee?’
‘Nou, als je het zo graag wilt weten…’
‘Sì2, heel graag!’
Hij weet maar al te goed dat ik dit een vet ongemakkelijk onderwerp 
vind.
‘Vóór de zomervakantie hebben Vicky en de reu van mijn tante…’
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‘Reu, wat is een reu?’ vraagt Fabio.
‘Dat is een mannetjeshond!’ roept Esmée.
‘O, oké, weer wat geleerd. Maar ga verder met je verhaal, Carlijn.’ 
Fabio grinnikt.
Met tegenzin begin ik opnieuw. ‘Vicky en de reu van mijn tante heb-
ben… eh… ja, hoe zeg je dat…’ Ik kan het woord niet over mijn lippen 
krijgen.
‘Speciaal geknuffeld!’ roept Fabio.
Ik geef hem een mep. ‘Fabio, doe normaal!’
Fabio wrijft over zijn arm. ‘Maar zo noemen ze dat toch?’
Esmée knikt. ‘Vorig jaar hebben we dat op school geleerd bij Het won-
der van het bestaan, weet je dat niet meer, Carlijn?’
Natuurlijk weet ik dat nog, maar ik vond die lessen altijd heel awk-
ward. Ik denk er liever niet aan terug.
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‘Zie je wel!’ Fabio geeft me een duwtje.
Marit giechelt.
‘Bij dieren heet het volgens mij paren,’ zegt Esmée.
Marit knikt. ‘Ja, dat zegt Freek Vonk ook altijd.’
‘Dus Vicky en de reu van je tante hebben gepaard.’ Fabio kijkt me met 
een uitdagende blik aan. Ik voel mijn wangen gloeien.
Fabio legt zijn hand op mijn schouder. ‘Ik zal je niet meer plagen.’
Ik schud zijn hand van me af. ‘Fijn.’
Esmée wijst naar Vicky. ‘Je kunt het echt goed zien.’
Ik aai Vicky over haar kop. ‘Ja, het duurt niet lang meer, voordat de 
puppy’s geboren worden.’
‘O, ik kan niet wachten, joh! I love puppy’s!’ Esmée vormt met haar 
handen een hartje.
‘Me too! Puppy’s zijn supercute! We komen heel vaak op kraambezoek, 
hoor!’ zegt Marit.
‘Ja, en dan nemen we natuurlijk kraamcadeautjes mee.’ Esmée lacht.
Ik glimlach. ‘Ik denk dat dit de laatste keer is dat ik met Vicky meega 
naar het uitlaatveldje. Die wandeling kost haar te veel energie. Ze is nu 
al bekaf.’
‘Ja, ze gaat met zwangerschapsverlof!’ roept Marit.
Ik proest het uit. ‘Een hond met zwangerschapsverlof. Hoe verzin je 
het!’
‘Ik reken het goed!’ roept Fabio.
Esmée knikt. ‘Ja, dieren hebben net zo goed recht op zwangerschaps-
verlof als mensen!’
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2. Echo

Maandag, 7.58 uur

‘Hoeveel hondjes zitten er eigenlijk in Vicky’s buik?’ Fabio kijkt me vra-
gend aan.
‘Hoe moet ik dat nou weten? Ik kan er toch niet in kijken?’
‘Ja, weet ik veel. Heeft de dierenarts dan geen filmpje gemaakt?’
Marit schiet in de lach. ‘Een echo noemen ze dat, Fabio.’ 
‘Boeijuh, je weet wat ik bedoel.’ Fabio grinnikt.
Ik kijk hem aan. ‘Wat zit je te grinniken?’
‘Nou, ik probeer me voor te stellen hoe ze dat doen.’ Hij maakt van zijn 
handen een toeter. ‘Echo-echo-echo! Hoeveel hondjes zitten er in deze 
buik!’
Ik proest het uit. Alleen Fabio kan dit verzinnen.
Marit geeft hem een duw. ‘Fabio, jij hebt er duidelijk geen verstand 
van.’
‘Maar Carlijn, is er ook een echo gemaakt?’ vraagt Esmée.
Ik schud mijn hoofd. ‘Vonden mijn ouders niet nodig. We zien wel.’
Fabio schiet in de lach. ‘Straks komen er aliens uit.’
Ik geef hem een mep. ‘Tuurlijk niet! Mijn Vicky krijgt alleen maar super-
lieve puppy’s.’
‘Kasimiiiiieeeeer, hiiiieeeer!!!’
We kijken allemaal om. Daar loopt mevrouw Van ’t Hek. Kasimier is al 
voor haar uit gerend.

   ‘Kasimier!’ Fabio gaat op zijn hurken 
 zitten. De teckel springt tegen hem op en 
likt zijn gezicht. ‘Hé, ouwe rakker!’ Fabio 
  slaat zijn armen om heen.
 Ik schiet in de lach. ‘Fabio, je knuffelt  
   hem nog helemaal plat, joh!’


