
15p. 15-17 > Tekst: Veronique Marien – Illustraties Wouter Bruneel | NEDERLANDS | ZL 12 – 2015

Plastic Smile   
door Veronique Marien 

Illustraties: Wouter Bruneel

‘D it is je kans, Maarten!’ Bruno zwaait 
het blaadje voor mijn neus heen en 
weer. 

GROTE WEDSTRIJD!
Tandpastaproducent Plastic Smile is 
op zoek naar de ster voor zijn nieuwe 
reclamecampagne. Daarom hebben we 
basisschool De Slimme Stappers uitgeloot. 
Ben jij een jongen tussen tien en twaalf jaar 
oud? Ben je fotogeniek en niet verlegen? 
Meld je dan zo snel mogelijk aan! En 
wie weet word jij wel hét gezicht van ons 
gloednieuwe product!

‘Ik weet toch niet …’ begin ik te protesteren.
Bruno onderbreekt me. ‘Als je dit wint, ken ik 
iemand die erg onder de indruk zal zijn.’ Hij knikt 
veelbetekenend in de richting van het tafeltje 
schuin voor ons.
Meteen word ik knalrood. Dat gebeurt altijd 
wanneer ik Lien zie. Ze is dan ook zó mooi … 
Maar jammer genoeg hebben we nog nooit een 
woord gewisseld. Telkens als ze in de buurt 
komt, raakt mijn keel op mysterieuze wijze 
dichtgesnoerd …
Ik duik een beetje in elkaar en fluister: ‘Denk je 
echt dat ze dat cool zou vinden?’
‘Natuurlijk!’ knikt Bruno. ‘Wie die wedstrijd wint, 
komt op alle bushokjes te staan, op het internet 
en zelfs in een spotje op tv! Kom op, man, betere 
reclame voor jezelf bestaat er niet!’
Ik bijt op mijn lip. Tja. Er zit iets in. 

Heen en terug naar 
Parijs met de
Thalys: € 150 p.p

Toegang park: € 35

-20 %

-60 %
SUPER 

PROMO!!!

Weekend pretpark: 
Trein + toegang 
voor 2 dagen: 
€ 320 p.p.

Toegang 
park: € 35

Parijs met de Thalys:
Enkel: 

€ 58 p.p. -10 %
Heen en terug :

€ 62 p.p. -10 %

-15 %

Dagticket park:

Trein + toegang: 
€ 170 p.p.
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En misschien knoopt Lien dan zelfs wel een 
gesprek met me aan, om me te feliciteren! Op 
slag begint mijn hart sneller te bonken. Maar 
dan bedenk ik weer wat er op dat blaadje staat: 
fotogeniek en niet verlegen. Alles wat ik niet ben!
‘Ik maak toch geen schijn van kans’, zucht ik sip.
Op dat moment wordt er een vinger nadrukkelijk 
opgestoken. Gert Ginners – Gert Glimgebit, 
zoals Bruno en ik hem stiekem noemen – heeft 
weer eens wat te zeggen. Hij is de populairste 
jongen van de klas. Alle meisjes zijn dol op hem. 
Ik begrijp echt niet wat ze in die kwal zien. Als hij 
glimlacht, moet je je zonnebril opzetten!

‘Ik doe mee, juf’, verkondigt Glimgebit. Hij stuurt 
een blikkerende grijns het lokaal door. Wanneer 
hij Lien in het 
vizier krijgt, doet 
hij daar zelfs 
nog een kleffe 
knipoog bovenop. 
Meteen bevriest 
het bloed in mijn 
aderen.
‘Of wil je soms 
dat híj wint?’ 
fluistert Bruno.
‘Nee’, brom ik. 
‘Dat nooit!’

Ik staar in de 
spiegel boven 
de wasbak. 
Vanmiddag 
worden de foto´s 
voor de Plastic 
Smile-wedstrijd 
genomen. 
Fronsend 
bekijk ik mijn 
spiegelbeeld. Een 
onopvallende jongen met bruin haar en een bleek 
gezicht kijkt terug. Ben ik knap? Die vraag leek 
me nooit eerder echt belangrijk. Maar nu is het 
anders. Ik word misselijk bij het idee dat Lien me 
misschien lelijk vindt. Of nog erger: ‘raar’.
Kritisch laat ik mijn blik langs mijn gelaatstrekken 
glijden. Mijn wenkbrauwen zien er alvast normaal 
uit. En mama zegt altijd dat ik mooie ogen heb. 
Maar ja, dat is mijn moeder … Mijn neus dan. 
Hm. Dat is moeilijker. Hij is niet groot en ook 
niet klein. Bij de brug staan er sproetjes op. Zijn 
sproeten mooi? 

Ik span me in en probeer te bedenken of 
kinderen in reclamespots ook sproeten hebben. 
Maar ik kan het me niet herinneren.

En dan, net wanneer ik mijn glimlach uittest, 
weerklinkt het geluid van een wc die 
doorgetrokken wordt. Het deurtje klapt open en 
niemand minder dan Glimgebit himself komt naar 
buiten gestapt.
‘Wat sta jij daar zo naar jezelf te lachen?’ sneert 
hij hooghartig.
‘Ik doe mee aan de wedstrijd’, mompel ik.
‘Haha! Wat een giller! Je weet toch wel dat 
Plastic Smile een tandpastamerk is, hé?’ Hij 
gebaart naar de blokjesbeugel die mijn boven- én 
ondertanden in een stalen greep houdt. ‘Maar 

niet getreurd. Als ze 
ooit iemand zoeken 
om smeerolie 
aan te prijzen, zit 
je gebeiteld. Die 
ijzerwinkel van jou 
vraagt er gewoon 
om!’ 
Wanneer hij 
wegloopt, echoot 
zijn spottende gelach 
nog na. Zowel door 
de toiletruimte als 
door mijn hoofd.

‘En de winnaar is …’
Het geroezemoes 
verstomt. De hele 
school zit samen in 
de turnzaal en houdt 
de adem in. Net 
als ik. Twee weken 
wachten we nu al 
op de uitslag van die 
stomme wedstrijd.

‘Ik wou dat je me nooit had overhaald om mee 
te doen’, klaag ik tegen Bruno. ‘Wie heeft er ooit 
gehoord van een kind met een beugel in 
een reclame voor tandpasta?’
‘En waarom niet? Vooral met een beugel is 
het superbelangrijk om goed te poetsen.’
‘Ik vond al dat die fotograaf zo raar naar me keek. 
Ik heb me compleet belachelijk gemaakt!’
‘Sttt!!!’ Bruno wijst naar het grote scherm. Daar 
staat de man van Plastic Smile, klaar om 
de winnende foto te onthullen.
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Vanuit mijn ooghoeken gluur ik naar Lien, die 
samen met haar vriendinnen verwachtingsvol naar 
het scherm opkijkt. Wanneer Gerts foto straks 
verschijnt, zal ze natuurlijk als een blok voor hem 
vallen … Ik krimp in elkaar. 
Wat een nachtmerrie!
De man van het reclamebedrijf is zover. 
‘Het gezicht van ons nieuwste product, Plastic 
Skin, is …’ kondigt hij aan, ‘Gert Ginners!’

De gevreesde foto vult het scherm. Even blijft 
het dodelijk stil in de turnzaal.

En dan barst het voltallige leerlingenbestand uit in 
een bulderend gelach. Gert Glimgebit wordt zo 
rood als de gefotoshopte pukkels die zijn gezicht 
op de reclameposter ontsieren.
‘PLASTIC SKIN!’ staat er, in koeien van letters. 
‘Dé oplossing voor de problematische tienerhuid.’
Ik zie Lien haar neusje optrekken bij de aanblik 
van al die gloeiende puisten. Een opgeluchte grijns 
breekt door op mijn gezicht. Aan deze ‘reclame’ 
ben ik toch maar mooi ontsnapt. Waar 
een beugel niet allemaal goed voor is!

Je kunt dit verhaal beluisteren op 
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.
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