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Sinds 2017 nodigt Standaard Uitgeverij jaarlijks een scenarist en tekenaar uit om een uniek en
persoonlijk verhaal voor Suske en Wiske te schrijven en tekenen. De Vroem-Vroem-Club is het vijfde verhaal
binnen deze hommages aan Willy Vandersteen, en het tweede verhaal van het duo Yann en Gerben Valkema.
YANN schreef eerder zeer gesmaakte scenario’s voor:
De Onnoembaren, (De werelden van) Thorgal, Wolvin, Robbedoes en Kwabbernoot (Terug naar Z,
Het Graf van de Rommelgems, Piccolo in Veldgroen en De Meester van de Zwarte Hosties), Marsupilami,…
GERBEN VALKEMA begon zijn tekencarrière met het tekenen van Jan, Jans en de Kinderen, en werkte daarna
aan talloze Disney-publicaties. Daarnaast startte hij zijn kinderstrip Kik. Sinds 2007 maakt hij samen
met Eric Hercules de dagstrip Elsje, waarmee ze tweemaal de Stripschappenning wonnen. In 2016 ontvingen beide heren
de Willy Vandersteenprijs, en in 2021 ontving Gerben de Stripschapprijs voor zijn gehele oeuvre.

Eerder verschenen in deze reeks:
CROMIMI
Yann - Gerben Valkema
BOEMERANG
Conz - Steven Dupré
DE KWAKKELENDE KWAKZALVER
Zidrou - Jean-Marc Krings
DE PREUTSE PRINSES
Paul Geerts

Scenario - Yann
Tekeningen - Gerben Valkema
Inkleuring - Shirow Di Rosso
Flats - Sakura Van Rossem
Tekstredactie: James Vandermeersch
Naar de figuren van Willy Vandersteen
www.facebook.com/suskeenwiske
Altijd op de hoogte blijven van het laatste stripnieuws?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief op www.standaarduitgeverij.be/nieuwsbrief
Voor meer info: info@standaarduitgeverij.be
www.studiovandersteen.be
www.fameuzefanclub.nl
www.gerbenvalkema.nl
ISBN 9789002272622
D/2021/0034/51
© 2021 Standaard Uitgeverij, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.
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PFf!

Het was maar
een droom!

Ik had weer diezelfde nachtmerrie! We spraken
allemaal West-Vlaams en alleen de West-Vlamingen
kochten onze albums nog!

Schanulleke,
m’n hartendiefje…
wat was ik
bang!

We spraken de letter G als een H
uit en zeiden dingen als ‘potink’
en ‘stuutjes’!

**

*

Ja, ja… stil!
Ik wil horen
wat ze zeggen!
Dit is pas erg!

*broodpudding**boterhammen
…Alice werd ontvoerd tijdens
het inhuldigingsfeest van
het kasteel dat de Texaanse
miljardair onlangs in Europa
heeft gekocht en dat hij steen
voor steen liet wederopbouwen
op het grondgebied van zijn
ranch in texas…

We hebben zojuist vernomen dat
Alice Van Stiffrycke, de kleindochter van de bekende Texaanse
miljardair, werd ontvoerd…

Byron Van Stiffrycke, bijgenaamd
‘ the King of Rubber and Gum’,
staat aan het hoofd van het
Goodgum-imperium…

Uiteraard heb ik gewonnen! Ik ben immers
de beste! Alle andere meiden zijn niets meer
dan verwende nesten. Ik ben tenminste een
verwend nest met een papa die geld genoeg
heeft om de jury om te kopen!

Vreemd… Het gezicht van
dat kind doet me aan
iemand denken…

Cougar!
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Zes letters…
‘Oudere vrouw
die achter
jongere mannen
aanloopt.’

…brutale kidnappers hebben
losgeld geëist. Het fatsoen
gebiedt ons echter het
bedrag niet vrij te geven
om de gevoelige en minder
gegoede kijkers niet te
choqueren of te schofferen…

Hee! Kijk!
Da,s Marloes!

Al dat slechte nieuws…
Ik heb er genoeg van!

Cougar is geen
Nederlands, tante!
O? Hm… je hebt gelijk…
Verdorie! waar is
de Dikke Van Dale?

Altijd maar mensen die elkaar
de duvel aandoen! Is er dan
echt niets cultureels te zien?

…laatste vraag. En het wordt
er eentje over literatuur! Wie schreef
“De drie musketiers”?

Iets cultureels?
Op tv? Iets over
de eetcultuur wel…
Maar anders…

Hé, ja! Marloes
Mazzelaar, onze
buurvrouw!

zielig!

Ik heb het gevonden! ‘Oudere vrouw die
achter jongere mannen aanloopt’:
‘Zielig’!
Verdikke! M’n
beschuit!
Ssst!
Dit is de
laatste
vraag!

We zoeken de auteur van
“De Drie Musketiers”…
De auteur? Van het filmscenario?
Ik heb geen flauw idee.

Alexandre
Dumas!

Marloes, dat is… het goede antwoord!
Marloes Mazzelaar gaat alweer aan
de haal met de hoofdprijs: vliegtickets
voor twee personen. Jullie gaan naar
Texas om er een onvergetelijke gebeurtenis
bij te wonen…
wat een
geluksvogel!
Zucht!
Zappen
maar!
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Geen paniek, jongedame!
Dit is immers een

O nee… Een lekke band!

Goodgum-band!

Goed en langzaam
kauwen…

Plak de kauwgom vervolgens
over het gat in de band en
tel tot honderd!

Snel! De autopech-kit!
Zit er kauwgom in?
-kauwgom,
Goodgum
uiteraard!

Ziezo! Hersteld! Goede reis!

Buy
Goodgum!

Maar… Dat is ongelooflijk!
Op de achtergrond! Dat
lijkt wel het kasteel van…
Heee!
Je zit
ervoor! We
zien niets
meer!

Het komt
van buiten!

Hier, Sidonia…
Dit is voor jou!

Ik ken dat geluid! Dat is
de maag van Jerommeke
die knort!
Hm…
Dat kan
alleen maar
betekenen dat
Jerom en Lambik
zichzelf hebben
uitgenodigd
om te komen
ontbijten!

Een cadeau? Voor mij?
Dat was niet nodig!

5

SW_Hommage_Vroemvroemclub_INT.indd 5

2/09/2021 16:30

