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Lizzy droomt ervan om een bekende influenceer te worden. Ze plaatst vaak 

filmpjes op TikTok met haar vriendinnen. Het liefste maakt ze dansvideo’s met 

haar vriendinnen en droomt ervan net zo veel volgers te krijgen als Charlie 

D’Amelio en Addison Rae. Zij maken van die gave dansvideo’s op coole muziek! 

Alleen maakt Lizzy ook veel video’s waarin ze playbackt net als Bella Poarch. Als 

ze ooit toch zo goed kan worden.    

*Ping* Lizzy krijgt een appje van Bente. 

 

Ik heb een nieuw idee  

voor een dansje! Zullen we 

vanmiddag afspreken om te 

oefenen?  

Ja leuk! Hoe 

laat??  

Ik ga nu eten en dan kan  

ik daarna naar jou toe  

komen?  

Gezellig! Tot zo 

 

 

Trrrrringg. De bel gaat! Dat moet Bente zijn. Lizzy rent de trap zo hard af dat 

ze struikelt en net niet valt. Pfoe gelukkig heeft niemand dit gefilmd! De meiden 

zijn helemaal door ’t dolle heen. Bente begint meteen enthousiast te 

vertellen over het dansje. Oh echt cool zegt Lizzy. Hopelijk krijgen we 

veel likes! Ze beginnen met oefenen, het dansje moet perfect zijn voor 

ze het kunnen plaatsen. Ze kiezen de muziek en nemen het 

dansje op. Nog een goede filter eroverheen en 

plaatsen! Nu is het afwachten. 

 

 

  



De volgende dag vallen de likes nogal tegen. Lizzy is helemaal teleurgesteld. Maar 

50 likes! ZO wordt ze nooit bekend… Misschien kan ze vanmiddag nog een 

playback filmpje plaatsen, maar nu moet ze eerst naar school. Ze is al bijna te 

laat. 

 

 

 

 

 

 

 

Pfft wat duurt school toch lang… Eindelijk kan ik naar huis! Heb al een geweldig 

idee voor het playback filmpje! Daar moet ik gewoon veel likes voor krijgen, dat 

kan niet anders! Lizzy neemt het filmpje op. Dit ging lekker! Haar moeder roept 

dat ze moet komen om haar weekklusje te doen.  Ja ik kom al, roept ze 

geïrriteerd terug. Ze plaatst nog gauw de video en gaat dan met tegenzin naar 

beneden voor haar weekklusje.  

  



Als ze ’s avonds op haar telefoon kijkt heeft ze al 1000 likes! Wow wat veel! Mijn 

Playback video doet het echt vet goed! Ze is helemaal blij! Maar dan ziet ze een 

gekke opmerking?!  

HAHA Hoe dat kind valt op de achtergrond! Hilarisch! 

 

Misschien heeft ze per ongeluk op de verkeerde post gereageerd, denkt ze. 

Maar leest voor de zekerheid toch nog even verder tussen de opmerkingen. 

 

 

 

Lach mezelf dood. Heerlijk zo’n video! 

 

Wat een kneus. Heerlijk andermans 

leed. 

 

 

Lizzy snapt er helemaal niks van. Waar gaat dit over? Ze bekijkt de video en 

realiseert zichzelf dat ze de video voor het plaatsen nog helemaal niet 

teruggekeken had. Oh daar is het! Haar zusje Anna komt binnen en struikelt over 

een hoopje vieze kleding op de achtergrond…. In eerste instantie schrikt ze, 

maar bedenkt zichzelf dan. Ze gaat dit echt niet verwijderen! Ze heeft nu super 

veel likes. Ach en Anna heeft toch geen TikTok.  

Als Lizzy in bed ligt voelt ze zichzelf helemaal gelukkig. Eindelijk heeft ze een 

post met meer dan 50 likes. En hoe! Ze heeft er inmiddels al bijna 1300! Allemaal 

omdat haar zusje in beeld valt. Misschien moet ik vaker filmpjes plaatsen waarin 

mensen dommen dingen doen! 

De tijd gaat voorbij en Lizzy maakt nog wat TikTok video’s, maar elke keer krijgt 

ze bijna geen likes…. Ze heeft nog wel een video van Bente waarop ze moet 

lachen terwijl ze net een slok cola genomen heeft. Het komt eruit via haar neus! 

Als ik daar nou een grappig deuntje onderzet… Ze twijfelt nog even, maar de 

gedachten dat ze dan zo veel likes krijgt haalt haar over.  

  



De volgende dag op school negeert Bente haar. Terwijl ze naast elkaar zitten! 

Lizzy snapt er niks van. Na al dat zwijgen en negeren is Lizzy het zat. Ze vraagt 

Bente wat er aan de hand is. Bente ontploft! Nou dat zal ik je eens vertellen. Hoe 

achterbaks kun je zijn om een stom filmpje van mij te plaatsen op TikTok zonder 

dat ik er weet van heb. Dacht je echt dat ik het niet zou zien. Gefeliciteerd met 

jou likes maar ik wil echt niks meer met jou te maken hebben, zegt Bente. 

‘s Avonds is Lizzy stil en verdrietig bij het avond eten. De moeder van Lizzy 

vraagt of er iets is. Lizzy barst in tranen uit en vertelt wat er is gebeurd. 

Snikkend zegt Lizzy dat ze haar vriendin in voor altijd kwijt is. Ach dat zal toch 

allemaal wel meevallen, zegt de moeder van Lizzy. Ze vraagt of ze de filmpjes 

mag zien. Ze schrikt van wat Lizzy laat zien. Dit allemaal voor een paar stomme 

likes?! Je verwijdert deze video’s meteen! En morgen verontschuldig je jezelf bij 

Bente. Ik hoop dat je hier wat van geleerd hebt… 

 


