
'Als ik 21 ben, kan ik beginnen bij 

Feyenoord' 

Portret van een kind in zijn slaapkamer: Finn van Vugt (7). 

Floor Bouma2 mei 2017, 2:00 

'We wonen in een heel mooi huis, het bestond in de oorlog al. Van buiten is het een 

beetje stoffig en ziet het er oud uit, maar van binnen is het heel mooi.'Beeld Adriaan van 

der Ploeg 

Waar woon je? 

Ik woon met papa, mama en mijn zusje Robin (3) in Rotterdam. We wonen 

in een heel mooi huis, het bestond in de oorlog al. Van buiten is het een 

beetje stoffig en ziet het er oud uit, maar van binnen is het heel mooi. 

Hebben jullie huisdieren? 

We hebben een poes, Nebbus. Hij is 7 jaar, net als ik. Hij houdt van 

buitenspelen, dan gaat hij met een balletje spelen of vechten met andere 

poezen. Een keer nam hij een muis mee naar huis, toen waren we wel een 

beetje boos. Die muis hebben we weggegooid. 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Floor%20Bouma


Op welke school zit je? 

Op de RSV (de Rotterdamse Schoolvereniging, red.) in Rotterdam. Op 

school vind ik gym het leukst, vooral voetbal. Ik ben heel goed in keepen, 

ik houd bijna alle ballen tegen. 

Wie zijn je beste vrienden? 

Jasper, Ruben, Tristan, Thomas en Alexander. Thomas en Tristan kletsen 

vaak door de juf heen. Ik doe dat ook wel eens, maar ik werk best wel 

goed, hoor. 

Heb je ook meisjesvrienden? 

Nee. Ik houd echt van voetbal en ik ken geen enkel meisje dat voetbal leuk 

vindt. Dat vind ik saai. 

Ben je wel eens verliefd geweest? 

Één keer vond ik een meisje wel leuk, maar zij kon niet zo hard rennen dus 

ik werd niet verliefd. Er is wel iemand op mij verliefd, Emma. Zij zoent 

me altijd. Ik vind dat maar vies, dan geeft ze me bacteriën. 

Waar word je blij van? 

Van monopoly spelen, daarmee kan je geld verdienen en hele straten 

kopen! Ik wil later ook veel geld verdienen. Dan koop ik een Feyenoord-T-

shirt met 'Van Vugt' op de rug. 

Waar word je verdrietig van? 

Ik word soms verdrietig van winkelen. Ik moet dan de hele tijd wachten op 

mama. 

Waar ben je goed in? 

Ik heb op vakantie geleerd hoe ik een koprol kan maken, onder water. Ook 

durf ik helemaal naar de bodem te duiken. 



Wat is je grootste droom? 

De beste keeper worden van heel Nederland en heel Feyenoord. Ik wil 

graag beroemd worden, dan wil iedereen mijn handtekening als ik op straat 

loop. 

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

Dan mag ik alleen naar school en mag ik bij vriendjes spelen zonder dat 

hun ouders er zijn. Dan kunnen we lekker samen gamen. Als ik 20 ben ga 

ik op mezelf wonen. Als ik 21 ben, kan ik beginnen bij Feyenoord. 

 


