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SJORS EN HAROLDSJORS EN HAROLD
Hé, snuffelaars!!! 
Hier zijn je oude 
makkers, Sjors en 
Harold! Yo!

We zitten al een 
paar maanden in 
groep 8. Jee, wat vliegt 

de tijd!

Nu we vol-
wassen zijn, 

moeten we 
aan de 

bak!

We ruimen onze 
boomhut op.

AFVAL

Yep! We gooien al 
onze kinder-
spullen 
weg…

… om plek  
te maken  
voor vol-
wassen
spullen!

De mannen achter Dog Man, man!

AFVAL

Supe
r-

luier
 

Baby



‘Toen ik een kind was, 
sprak ik als een kind…

AFVAL

Dag, 
Superluier 
Baby-
strips.

Giftig
Slijm

GEVAAR: WEGWEZEN!

… dacht ik 
als een 
kind…

      Tot ziens, Dik van 
Spinnenbil-actiefiguren en 

                        -dingetjes.

… fantaseerde 
ik als een kind…

Vaarwel, zelfgemaakte 
speelset: de Pizzadoos 

des Doods.

Super-
luier 
BabySu

lu 
Ba

S

AFVAL



… maar toen ik volwassen werd, 
deed ik kinderachtige dingen weg.’

AFVAL

AF

AFVAL
AFVAL



Ik wil 
niet 
volwas-
sen 
zijn!!!

Ik ook 
niet!

Laten we voor 
altijd kind 
blijven!!!

Oké!!!

En dus…

Vaarwel, DIK van Spinnenbil! 
Mijn drinkpakje der verdoe-
menis overleef je niet! 

Niet zo snel, 
Ambassadeur 
Babyhoofd!!!Pieuw

Pieuw

Groep 8! 
O, ja!!! Groep 8!!! 

Feesten maar!!!

Geniet nu van ons 
nieuwste uitstapje naar 
super-verfijndheid, 
terwijl wij met poppen 
spelen ons streven 
naar verregaande 
volwassenheid 
voortzetten.

AFV
AL

Pauw!

Pauw
Pauw 
Pauw

PieuwPieuw
MWA-
HA-HA-hA!

Neeee



KA-BOEM

Ons verhaal tot nu toe:

Op een dag 
raakten een 
agent en een 
politiehond…

… gewond bij 
een explosie!!!

Ze moesten snel naar 
het ziekenhuis…

… waar de dokter 
afschuwelijk 
nieuws had:

Hu 
snik!

Gast! Jouw hoofd 
gaat dood!!!

Oei!

AFV
AL

ta-tuu-ta-tuu



En hondje – jouw 
lichaam gaat dood!!!

jank jank

 Er is geen 
hoop meer!!!

Toch 
wel!

Verpleegsterdame

Naai de 
kop van de 
hond op het 
lichaam 
van de 
agent!!!

Top-idee, verpleegsterdame!

En al gauw was een geweldige 
nieuwe held geboren!!!

Dog Man!!!

Maar toen 
werd het 
ingewikkeld…

Hoera voor 



Karel de kat 
leefde een leven vol 
verdorvenheid…

Heh 
Heh!

… tot hij per 
ongeluk een 
katjes-kloon van 
zichzelf maakte.

Kloon-
machine

Papa?

Start
DNA

Karel probeerde 
zijn kleine kloon 
slecht te maken…

… maar dat 
mislukte.

Door de goedheid van 
Kleine Karel smolt het 
hart van zijn vader…

… en nu vormen 
ze een gezin.

kus



Door de week woont Kleine 
Karel bij zijn vader in een 
geheim laboratorium.

Samen bouwen 
ze coole robots.

Maar in het weekend 
woont Kleine Karel bij zijn 
ANDERE familie.

A2-HD: Meest 
bijzondere robot-
vriend ooit.

Hun huis.

Ze spelen samen 
en maken strips 
en zo…

… maar wanneer iemand 
hulp nodig heeft, veranderen 
ze in superhelden!!!

D

Dog 
Man

  flip flop flip flop flip flop flip
 flop



baas

A2-HD: Meest 
bijzondere robot-
vriend ooit.

baas

baas

D

D

D

Maar niet door-
vertellen, hoor. 
Het is geheim!!!

Slechtste 
geheim 
ooit!!! 

Inderdaad! Net 
trokken ze hun 
kostuums aan, 
recht voor onze   
       neus!!!

Die lui die daar 
onzin uitkramen 
zijn hun vrienden.

Zoezoe: 
dapperste 
poedel 
ooit.

Baas: 
bazigste 
baas 
ooit.

Pien: 
beste 

verslag-
gever ooit.

Samen strijden 
ze om de 
wereld te 
redden!

Zelfs Karel hoort 
bij het team!

Nietes!!!



In ons vorige 
avontuur zag 
Karel zijn 
verdwenen 
vader terug.

Dat ging niet 
goed!

Karels vader stal 
al hun spullen…

Huur 
& 

Verhuis

… maar werd gepakt 
door de politie.

Nu zit hij in 
de nor!

Het is niet eerlijk!!!
Katten-

bak



HOOFDSTUK 1

Door Sjors Baard en Harold Hutje

Boomhut 
Strips bv 
presen-
teert

Het 

   elfje
eerlijke

He

  El je
Eerl jke



Hé, jongens!!! Hé, jongens!!!

Het Eerlijke Elfje 
begint zo!

Kom mee!!!

Dog 
Man

fli
p fl

op flip 
flop

Sch
eur!
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Hé, kids…

… het is tijd voor ieder-
eens lievelingsprogramma:

Welk elfje vliegt daar 
over straat…

… en zorgt dat 
alles eerlijk gaat?

flip flop flip flop flip
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Bedankt, 
Lompe Hond!

Alstu.

Voor we beginnen 
met de show van 

vandaag…

… wil ik sorry zeggen 
voor mijn kleine, eh…

… ‘uitglijder’ van 
vorige week.

Ja. Ik 
was erg 
gestrest, 

en…

Het Eerlijke 
Elfje! 

O ja!

Uitglijder?
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Gast, je werd 
stapelgek!

Dat is niet waar, 
Lompe Hond!

En noem me geen ‘gast’. 
Daar hebben we het 
over gehad!

Ik was erbij, 
man! Je draaide 
helemaal door!!!

NOU, NOU – ik heb 
al sorry gezegd...

Hé, Gerrie! Laat 
het filmpje van 

vorige week zien!

Nee!
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Luister niet naar hem, 
Gerrie! Hij is gek!

Laat zien!
 Laat zien!
Laat zien! 

WAAG 
HET 
NIET!

Het Eerlijke Elfje
Filmpje: B-055
Aflevering 211

Uitgezonden:
vorige week

Welkom terug bij onze 
show, kinderen!

Onze volgende gasten 
zijn Tina en Ramon.

Tina is boos omdat 
Ramon twee koekjes 

kreeg…

20



… en zij 
maar 
één!

Ja! Dat 
is niet 
eerlijk!

Nou, dan zit je hier 
bij de goede show!

Geef me dat koekje, 
Ramon! Hé!

Krak

Alsjeblieft, Tina. Nu hebben jullie 
allebei anderhalf 
koekje!
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Dat is niet eerlijk!!!

Hoezo?

Gisteren kreeg 
zij ijs – en ik 
kreeg niks!!!

Hé, GERRIE ! 
Hebben we daar 

nog ijs?

Alsjeblieft, jongen!

Dat is niet eerlijk!
Hoezo?

Hij kreeg ijs met stukjes 
chocola en ik kreeg gewoon 
vanille!!!

knabbel 
knabbel 
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GERRIE!!! 
Meer ijs!!!

Dat is niet eerlijk!

Dat is niet eerlijk!!!
Hoezo?

Zij kreeg drie bolletjes 
en ik maar twee! GERRIE!!!

Hoezo?
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In zijn ijs zitten meer 
stukjes chocola dan 
in het mijne!

Haar lepel is groter 
dan de mijne!!!

Mijn ijs is 
gesmolten!!!

Mijn ijs is meer gesmolten dan 
het hare!

Het is niet eerlijk!!! Genoeg!
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En jij, geef me 
jouw kom!!!

Genoeg!

Krak

Breek

Nu is het eerlijk!

Geef me die kom! Jij krijgt niks!

Jij krijgt ook niks!

JULLIE KRIJGEN 

ALLEBEI NIKS!!!
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