
SJORS EN HAROLDSJORS EN HAROLD
Sterren op vrije voetenSterren op vrije voeten

Hé, makkers. Hier zijn 
jullie jongens, Sjors 
en Harold! Yo!

Dit gaan jullie niet 
geloven, maar we  
 zijn 

    geworden!

Het begon toen 
we onze strips 
verkochten in  
 het winkel - 
  centrum…

Boomhut  Boomhut  
Strips $2.00Strips $2.00

Strips $2.00Strips $2.00

  De genieën    De genieën  
zijn erzijn er

Hé!Hé!

Jullie mogen hier Jullie mogen hier 
ggeen waren venten!een waren venten!

We venten  
  geen 
waren!!!

Ja! Ik heb 
van mijn 
leven nog 
geen waar 

gevent!

 hartst ikke  
beroemd 

welwel

  De genieën    De genieën  
zijn erzijn er welwel



Hé, wat is een waar?
Geen idee!

Ik roep de Ik roep de 
ppolitie erbij, olitie erbij, 
bbooswichten!!!ooswichten!!!

En 
dus…

Wat is 
hier loos?

Deze criminelen 
verrichten onwettige 

handelingen!

Hmm – dit moeten we 
eens goed bekijken!!!

Kid 
Kat Kid 

Kat

Dog 
Man

Dog M
an

Ha Ha Ha Ha!



Hé, deze strips  
zijn geweldig!geweldig!

Bedankt!

Agenten krijgen bij ons 
speciale  
korting!

Ja! 33 
voor 55 
knaken!

Oké! Ik neem er drie!

Ka-
tjing!

Doe mij  
er zeszes!!!!!!

Gaan jullie hen  Gaan jullie hen  
niet arresteren??niet arresteren??

Relax, Sherlock! Het 
zijn maar kinderen!Ha Ha Ha Ha!

Kid 
Kat

Dog M
an

zo

ng

zo

ng



De agenten vertelden iedereen over 
onze strips…

‘Geweldig!’ ‘Geweldig!’ 

Kid Kat

…En algauw 
groeide en groeide 

de menigte.

Winkelcentrum Winkelcentrum 
KoopjesufKoopjesuf

NIEUWSNIEUWS
Winkel- Winkel- centrum weer  centrum weer  in trekin trekDoor 

strips van kinderen!!!

WC-Manager

Wat moeten we met 
die twee jongens?

Ik weet iets! Laten 
we ze gratis eten 

geven en zo!

—De agenten—De agenten

Het Het 
dagelijks dagelijks 

zon
g

zon
g

Boomhut Boomhut 
Strips $3,50Strips $3,50

WC-Manager



En dus…

‘Trek door’  ‘Trek door’  

Bedankt voor de 
sorbets, Sherlock!

Ik heet geen Ik heet geen 
Sherlock! Dat Sherlock! Dat 
heb ik al tig heb ik al tig 
keer gezegd!keer gezegd!

Nou, we kunnen maar beter 
aan onze nieuwe strip 
beginnen!!! Ons publiek 

wacht!

Terwijl wij werken aan 
ons volgende diepzinnige, 
volwassen verhaal…

… kunnen jullie  
kijken wat er tot  
nu toe is gebeurd!!!

Sla omSla om

- Het dagelijks nieuws- Het dagelijks nieuws

Boomhut Boomhut 
Strips $5,-Strips $5,-



DOG MANDOG MAN

BOEM

ons verhaal tot nu toe…ons verhaal tot nu toe…

Op een dag raakten 
een agent en een  
          politiehond...

... gewond bij een 
explosie!

Ze moesten snel naar  Ze moesten snel naar  
het ziekenhuis…het ziekenhuis…

… maar de dokter  
had droevig nieuws:

Hu 
snik!

  Sorry, 
agentgast –  
maar jouw 
hoofd gaat  
 dood!

Ah, verdikkie!!!

BOEM
ta-tuu-ta-tuu-tata-tuu-ta-tuu-ta



DOG MANDOG MAN

BOEM

En jouw lichaam  lichaam  
gaat dood, hondjegast! 

ons verhaal tot nu toe…ons verhaal tot nu toe…

… maar de dokter  
had droevig nieuws:

jankjank

Maar toen kreeg  
de verpleegsterdame 
een superidee.

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

Je bent een geniegenie, 
verpleegsterdame!!!

Weet 
ik.

Het werd een  
grote operatie…

... en zo kwam  
Dog Man tot leven.

BOEM

jank jankjank jank



Dog Man beschermde 
de stad tegen 
slechteriken…

SJIPS!SJIPS!

… tot op een dag…

… alles veranderde.

Hoi, papa!

Karel, de gemeenste 
kat ter wereld…

… werd door 
liefde een ander 
dier…

GOEDEN !GO ED EN !
… en nu hoort hij bij de … en nu hoort hij bij de 

kloon-kloon-
machinemachine

START
DNA

kloon-kloon-
machinemachine

DNA



Karels 
harthart  
is dan  
wel 

veranderd…

… maar zijn geestgeest wordt nog 
altijd geplaagd door spoken uit 
zijn verleden.

Hé!Hé! Dit is niet gebeurd!

… en nu hoort hij bij de … en nu hoort hij bij de 

Karel! Ik ben jouwKarel! Ik ben jouw  vader!vader!

Als Karel goedgoed 
wil blijven 
  doen…



… kan hij wel wat hulp 
gebruiken van zijn vrienden!vrienden!

baas

Ik ken deze lui nauwelijks!Ik ken deze lui nauwelijks!

Ga lekker zitten 
en geniet…

… van onze nieuwste gave 
graphic novel!graphic novel!

Het is gewoon Het is gewoon 
een stripboekje!een stripboekje!



z’n
  grote dag

Ik ken deze lui nauwelijks!Ik ken deze lui nauwelijks!

Hoofdstuk 1

Baa
s, h

oer
a!

Baa
s, h

oer
a!

baas

B

Boomhut Boomhut 
Strips bv Strips bv 
presen-presen-
teertteert
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StadhuisStadhuis

B

Goedemiddag! Ik ben de  
burgemeester!

Welkom op deze seremoon 
fijne bijeenkomst!

baas

baas
baas

Wij zijn hier om 
baasbaas te eren...

... omdat hij de bestebeste 
baas van de stad is!

Hoera! Jippie!B

Ba
as,

 ho
era

!

Ba
as,

 ho
era

!

B

B
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baas

baas

baas

baas baas

Is hij niet de enigeenige 
baas in de stad???

Ssst!

De prijs zal worden  
  uitgereikt…

... door zijn beste beste 
vriendvriend...

... Do... Dogg Man! Man!

Hoera! Joepie!

Leve baas! Ja!

B

Ba
as,

 ho
era

!

Ba
as,

 ho
era

!

klapklap,, klap klap,,

k la pk la p ,, klap klap,, klap klap

klapklap,, klap klap,,  
klapklap klapklap

Ba
as,

 ho
era

!

Ba
as,

 ho
era

!

Ba
as,

 ho
era

!

Ba
as,

 ho
era

!
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baas
baas

baas

baas
baas

B

B

B

Waar zit ie? Net was hij  
nog hier!

Hij is vast buiten in de bloembedden aan 
het graven!!!

Mijn Mijn 
rozen!rozen!

Geen zorgen, burge-
meester…

… zoiets zou 
Dog Man nooit 
doen!!!

Baa
s, h

oer
a!

Baa
s, h

oer
a!

Baa
s, h

oer
a!

Baa
s, h

oer
a!
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baas

baas

baas

Net was hij  
nog hier! Hé, Dog man!Hé, Dog man!

Rozen v
an de 

Rozen v
an de 

burgemeesterburgemeester  

(wegwezen)
(wegwezen)

Luister! Daar 
komt hij al!!!


