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Niet alleen Sabines werk doet 
haar hart sneller kloppen

Sabine is dol op haar werk als ambulancechauffeur, want zorg en 
hulp verlenen zitten haar in het bloed. Alleen in de liefde wil het 
helaas niet erg vlotten. Na een relatie van een paar jaar met een 
man die haar als een baksteen liet vallen en na een crush op een 
volstrekt onbereikbare man, wordt ze opnieuw verliefd. Heeft ze met 
Pepijn, die ze kent van de sportschool, dan eindelijk serieus relatie-
materiaal te pakken? Of wordt het toch SEH-arts Gary, de tweeling-
broer van haar ambulancemaatje Bobby, die al tijden naar haar 
smacht?

‘Een unieke setting en cast aan personages, die je niet veel  
zult tegenkomen in een opgewekte feelgood als deze.  

Dat maakt Niemand zoals Zoë een boek als geen ander.’  
– boekblogger jacky van dijk,  

over deel 2 van de Serie

Renée Olsthoorn sluit met veel humor de Sportschool-serie af, over 
een groep vriendinnen uit Den Haag die allemaal aan zumba doen. 
Met nieuwe avonturen, maar ook met oude bekenden uit Vraag het 
aan Veerle en Niemand zoals Zoë. 
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Hoofdstuk 1

Enkele maanden eerder…

Na een veelbewogen nachtdienst staat ambulancechauffeur Sabine 
Spree nog een beetje slaperig bij de trouwlocatie waar haar vriendin 
Zoë en haar vriend Thijs elkaar zo meteen het jawoord gaan geven. 
‘Wat is ze toch mooi,’ fluistert ze geeuwend tegen de zumbies, haar 
vriendinnen van Fit ’n Flashy. 

‘Een plaatje, onze Zoë,’ fluistert Veerle terug. ‘Slecht geslapen, 
Sabine?’

‘Te kort, ik had nachtdienst,’ antwoordt ze, een tweede geeuw 
onderdrukkend. ‘Heel druk gehad. Vrijdagavond, uitgaansavond. 
Dan gebeurt er vaak rottigheid in de stad.’ Ze laat de gebeurtenis-
sen van de afgelopen nacht in haar hoofd de revue passeren. Op 
de boulevard van Scheveningen waren tijdens een opstootje onder 
dronken jongeren messen getrokken. Gelukkig geen fatale steek-
partij, maar wel verwondingen, die ze ter plekke hadden kunnen 
verzorgen. Verder hadden ze een bijna verdrinking van een toerist 
die het nodig had gevonden om in het holst van de nacht in de 
buurt van de havenhoofden te gaan zwemmen. Levensgevaarlijk. 
Het was kantje boord geweest. Onwillekeurig schudt ze haar hoofd. 
Ook hebben ze een reanimatie uitgevoerd en een verkeersslacht-
offer met botbreuken naar het ziekenhuis moeten vervoeren. Ze 
is moe, maar nu is het feest en die slaap haalt ze wel een keer in. 
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Ontroerd bekijkt ze haar vriendin Zoë, die met een glimlach 
van oor tot oor aan de arm van haar vader Egbert naar de man van 
haar dromen loopt. Met zijn getuige aan zijn zijde wacht Thijs van 
den Adel op zijn bruid, een trotse grijns op zijn gezicht.

Het gezelschap dat als één man is gaan staan zodra de eerste 
tonen van de bruiloftsmars werden ingezet, houdt het niet droog, 
en het bewonderende geroezemoes is niet van de lucht. 

Maar Zoë ziet er dan ook beeldschoon uit in haar korte jurk 
met een strak lijfje en wijde cirkelrok. Eroverheen draagt ze een 
pauwblauwe bolero van imitatiebont. Het design is – uiteraard – 
van hun gezamenlijke zumbavriendin en fashion designer Abina. 
De oranje stof is bedrukt met een Afrikaans dessin van blauwe 
gestileerde pauwenveren. Een oogverblindende kleurencombinatie 
die Zoë fantastisch staat. 

‘Dat heb je weer perfect gedaan, Abina,’ zegt Peggy.
De meiden knikken instemmend. 
‘Dank je wel,’ fluistert Abina stralend.
‘Zo apart, eens een keer geen maagdelijk witte bruidsjurk, en 

ze heeft vast geoefend op die twaalf centimeter hoge pumps!’ zegt 
Sabine grinnikend.

‘Hoe ze het voor elkaar krijgt!’ zegt Peggy. ‘Ik zou nog niet op 
de helft van die hakken kunnen lopen.’

‘Oefening baart kunst, sweetie,’ zegt Abina.
‘Ik snap dat ze voor een korte jurk gekozen heeft,’ fluistert Milou. 

‘Als ik zulke benen had, zou ik het ook doen.’
‘Als ik zulke benen had, zou ik alleen nog in hotpants rondlopen,’ 

zegt Carmen.
‘Toch niet tijdens een uitvaart, hè?’ zegt Aicha giechelend tegen 

haar vriendin, de uitvaartverzorgster. 
‘Ik dacht het niet,’ zegt Carmen lachend. ‘De overledene zal er 

geen aanstoot aan nemen, maar de nabestaanden overleven het 
niet, vrees ik.’
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‘Door dat strakke lijfje zie je Zoës slanke taille extra goed, en 
dan die fraaie boezem!’ voegt Maria eraan toe. 

‘Een decolleté om jaloers op te worden,’ zegt Veerle. 
‘Die boobies van jou mogen er anders ook best wezen.’ Sabine 

wijst naar Veerles borsten.
‘Ja, daar zorgt het kadetje wel voor dat ik in mijn oventje aan 

het bakken ben,’ zegt ze lachend en ze streelt haar zwellende buik. 
Sabine laat haar blik naar de bruidegom afdwalen. ‘Onze eigen 

Thijs, meiden, onze zumba-instructeur en personal trainer. Wat 
een man! Sigh!’ 

De meiden slaken collectief een instemmende zucht van bewon-
dering, want hun geliefde Thijs ziet er inderdaad echt schitterend 
uit in zijn antracietgrijze smoking. Voor zijn vlinderdas en pochet 
is de stof van Zoës jurk gebruikt. 

‘Je hebt werkelijk aan het kleinste detail gedacht, Abina,’ zegt 
Sabine bewonderend. Zou er ooit een man als Thijs voor haar zijn 
weggelegd? Ze schudt haar hoofd, alsof ze die onzinnige gedachte 
uit haar hoofd wil verjagen. Hoezeer ze ook verlangt naar een re-
latie, ze is gewoon niet erg gelukkig in de liefde. Helaas pindakaas. 
Nog niet zo lang geleden had ze een crush op haar ambulancemaat-
je Bobby Bennet. Tevergeefs. Bobby bleek op mannen te vallen.

Maar voor haar vriendin Zoë is ze zó blij. Blij om het feit dat 
ze haar soulmate heeft gevonden en blij dat ze de mentale schade 
van die afschuwelijke gewelddadige inbraak binnen de perken 
heeft weten te houden. Maar eerlijk is eerlijk, zonder de steun 
van Thijs en – zoals Zoë vaak genoeg zegt – zonder die van haar 
zumbavriendinnen zou ze het vast en zeker veel moeilijker hebben 
gehad. Love and friendship rule, voegt ze er dan meestal aan toe.

En of ze meegeleefd hebben! Ze hebben haar geholpen waar 
ze konden. De band die Sabine en Zoë sinds de inbraak hebben 
gekregen is inniger dan ooit. ‘Wat hebben we toch veel gemeen,’ 
zegt Zoë zo nu en dan. ‘Een spleetje tussen onze voortanden’ – ze 
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knipoogt naar Sabine – ‘liefde voor zumba en vooral de gebeurte-
nis waarin jij zó belangrijk voor mij was. Je hebt geen idee hoe blij 
ik was dat jij de eerste hulp hebt verleend. Op het moment dat jij 
binnenkwam, voelde ik me meteen helemaal veilig.’ 

Ook voor Sabine was de schok immens geweest. De beelden van 
de gebeurtenis staan op haar netvlies gebrand.

Sabine is alweer een paar jaar ambulancechauffeur en vindt het 
nog steeds de beste keuze die ze in haar leven heeft gemaakt. Wat 
was ze trots toen ze, na een zware selectieprocedure, werd aange-
nomen en daarmee ruim zeventig mannelijke sollicitanten achter 
zich liet. Met deze baan volgde ze haar vader in zijn voetsporen, 
en ze was vast van plan hem trots op haar te maken.

De eerste keer dat ze erop uit moest met sirene en zwaailichten 
voelde ze zich echt in het diepe gegooid: een verkeersongeluk in 
het centrum van Den Haag. Een fietser was ernstig gewond ge-
raakt door een aanrijding met een scooter. De scooterrijder was 
er dankzij zijn helm met wat schaafwonden en de schrik vanaf 
gekomen, maar de fietser moest met ernstig hoofdletsel en diverse 
botbreuken met spoed naar de seh worden vervoerd.

De ambulancebroeder had haar gecomplimenteerd met haar 
koelbloedige optreden. ‘Ik neem mijn petje voor je af,’ had hij ge-
zegd, omdat ze overwicht had getoond tegenover de opdringerige 
omstanders, die met hun telefoon het ongeval stonden te filmen. 
De telefoons werden na haar kordate optreden netjes opgeborgen 
en de omstanders hielden daarna afstand of liepen door.

Ze herinnert zich hoe haar hart zwol van trots om het com-
pliment, want zo kalm en beheerst ze uiterlijk had geleken, zo 
bloednerveus was ze innerlijk geweest. Ze had het bijna in haar 
broek gedaan. Toen alles achter de rug was en ze de ambulance 
weer op orde had gemaakt voor de volgende oproep, was ze in het 
kantoor van de ambulancepost bevend op een stoel neergeploft.

De opvang door haar collega’s was geweldig geweest. Vol begrip 
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hadden ze haar verzekerd dat zo’n eerste keer niemand onberoerd 
laat. En inderdaad, op den duur ging het haar gemakkelijker af om 
niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk kalm en beheerst te blijven. 

Nou ja, tot ze Zoë gewond en ontredderd bij haar buurvrouw 
op de vloer in de gang had zien liggen. Ze had haar tranen niet 
kunnen bedwingen. Wat was dat hartverscheurend geweest. 

Haar hart gaat uit naar iedereen voor wie ze vanwege een on-
geval of ziekte met de ambulance moet uitrukken, maar om een 
goede vriendin zo te zien lijden was haar niet in de koude kleren 
gaan zitten. Nu ze eraan terugdenkt, lopen de rillingen haar weer 
over de rug.

Maar nu is het feest, en Sabine is vast van plan er ondanks haar 
vermoeidheid volop van te genieten. Alle zumbies zijn er en ze 
zijn allemaal uitgenodigd om de héle dag met Zoë en Thijs mee 
te vieren. 

Maria heeft een lied geschreven op de melodie van Cindy Lau-
pers Girls Just Wanna Have Fun, een song waarop ze op de sport-
school een zumbadansje doen. Wat hebben ze een lol gehad met 
het oefenen ervan, want niet één, maar dan ook echt niet één van 
hen kan zingen. Al helemaal niet in combinatie met de passen van 
het dansje erbij, waarvoor Veerle de choreografie gemaakt heeft. 
Ze hebben dubbel gelegen van het lachen tijdens het oefenen. Over 
een paar uurtjes maar eens kijken of er iets van terechtkomt. Sabine 
vreest het ergste. Maar ach, is dat nou juist niet precies de bedoeling 
van zo’n bruiloftslied? Lekker vals en dus gegarandeerd lachen! 

Als Sabine die avond in de kleine uurtjes thuiskomt, kleedt ze 
zich snel uit en zonder haar tanden te poetsen of de make-up te 
verwijderen, kruipt ze onder de wol. Met het lied in haar hoofd 
valt ze glimlachend als een blok in slaap.
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