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Je bent gebeten!

Snel naar de dokter!
Red je het nog, 

jongen?
Gewoon rustig  

ademhalen, 

Jop! Het komt 

allemaal 

goed.
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Zo, de 
boodschappen voor 
een week vakantie 
zijn geregeld.

Top! Hebben 
we alle tijd 
om volop te 

genieten.

Ja, lekker 
dobberen in  
het meertje.

In het bos waar 
we naartoe gaan, 
zijn zelfs wolven 

gesignaleerd!

We moeten niet vergeten 
om de verrekijker mee 

te nemen!

En de 
opblaasboot om 
in te dobberen.

De boodschappen 
passen er nooit 

allemaal in.

Jawel schat, 
gewoon een  

beetje proppen. 

Als we dadelijk 
thuis zijn, mag je 
meteen je spullen 

gaan pakken.

Alles ligt al 
klaar op mijn 
slaapkamer.
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Mijn zwembroek, snorkel en 
zwemvliezen heb ik al ingepakt.

Jop,  
en je kleren 

dan?

En je 
tandenborstel 

dan?

Moet ík dat 
inpakken?

Natuurlijk!  
Je bent oud genoeg 
om zelf te pakken.

Schat,  
de achterklep is 
opengesprongen.

Zat de kofferbak tóch  
iets te vol. We leggen 

gewoon wat boodschappen 
op de achterbank. 

Ik kan onderweg op 
mijn opblaasboot 

zitten. 

 Geniaal!

En de  
opblaasboot  
en voetpomp liggen  
klaar in het schuurtje. 
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Even later …

Die kan inderdaad mooi 
op de achterbank. 

Zitten daar onze 
kleren in?

Mijn kleren,  
ik neem een 
paar extra 

wandelschoenen mee. 
Jouw koffer pak ik zo.

En vergeet niet 
voor elke dag een 
schone onderbroek 
mee te nemen! Dat is 

hartstikke belangrijk!

Jahaa!

En pak ook even de 
blaarpleisters!

Waar heb je nou 
blaarpleisters voor nodig als 

je gaat zwemmen en varen?

Jouw kleren. 
En het boek 
met alle 
wandelkaarten.

Kan ik 
onderweg 

alvast allerlei 
wandelingen 
uitstippelen.

Wat ben 
je toch 

een  
schat! 



9

Jop, is dat alles? 
We gaan een week op 

vakantie!
Ik heb 
alles.

Yep

Neem ook tekenspullen mee. 
Je weet nooit wat je allemaal 

tegenkomt in het bos.

Ook zeven  
onderbroeken?

leuk Jop, 
wilde dieren!

Het past 
precies!

Perfect! 
Klaar voor 
vertrek!

 Schuif het dak 
eens open.

En waar 
moet ik 
zitten?

Pfff!

We kunnen!
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Ik zet een vrolijk 
muziekje aan. Dan 
zijn we er voordat 
je er erg in hebt.

Het was aan de Costa del 
Sol Tingelingeling!  

Gezellig, schat!

Op dit 
geweldige 

liedje 
hebben  
papa en  
mama 
nog 

     gedanst.

O ja lieverd, 
dat weet ik nog! 
Tingelingeling!

Op dit 
liedje?

Je moet iets 
meer gas 

geven, schat.

Doe ik al. 
Ik rijd 

plankgas.

Maar we rijden 
amper vijftig!
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Gelukt!

Fantastisch gedaan!  
En lieverd, trek je maar 

helemaal niks van die 
    claxon aan. 

Mensen hebben 
tegenwoordig geen geduld 
meer. Alles moet alsmaar 

sneller.

Het is 
elf uur 
en dit is 

het 
nieuws. 
Er is 
voor 
de 

tweede keer 
in

Nederland 
een 

superteek 
gespot. 

En als we dan 
tingeling zongen, 

deden we net 
alsof we een 
belletje in 
  onze hand 
      hadden. 

Hahaha, 
ja!

Het beestje heet  
officieel de  

hyalomma-teek.  
Het is beter bekend  
als de superteek  

of de monsterteek.

Waar de normale 
teek passief wacht 

op een prooi, gaat de 
hyalomma-teek actief 

op zoek …

… het is voor het eerst dat het beestje in 
ons land is gezien. Volgens onderzoekers 
is de kans groot dat de superteek steeds 
vaker in ons land te vinden zal zijn. Je kunt 
behoorlijk ziek worden van deze superteek. 
Het blijft belangrijk om op te passen 
voor de teek én deze superteek! Draag 
beschermende kleding met lange  
mouwen als u het bos in gaat.

En tot slot het weer … het blijft 
vandaag en ook de komende week heerlijk 

droog en warm voorjaarsweer. 
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Ik hoor 
een 

sirene!

Rijd
 maar iets 
langzamer. 

Misschien is er 
een ongeluk 

gebeurd.

Die 
superteek is 
hartstikke 

gevaarlijk …

We moeten 
stoppen!

En de 
politiewagen 

volgen.

Wat heb ik 
verkeerd 
gedaan?

Nu even niet 
jongen, er is 

gevaar op de weg.
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En waar 
gaat de reis 

naartoe?

We gaan 
een week 

op vakantie, 
mevrouw.

Een huisje 
midden in een 

bosrijke omgeving, 
aan een 

meertje.

En ik zie nu dat u ook nog een kind 
aan boord heeft.

Dat is toch niet verboden? 
Jop is notabene ons eigen kind!

U rijdt amper 
vijftig! Er is 
door u een 
ellenlange 
file 
ontstaan.

De auto 
gaat 
niet 

sneller.

Nogal 
wiedes 

…

Uw auto is veel te zwaar beladen! 
Er moeten spullen uit. Anders mag 

u niet verder rijden.

Mijn 
opblaasboot 

moet mee, 
hoor.
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Schat, waarom heb je 
tien lange broeken 
bij je? Het wordt 

prachtig weer.

En al die truien met lange 
mouwen zijn ook nergens 

voor nodig.

Waar laten we die 
kleding eigenlijk?

En wie draagt er 
nu lange sokken 

met dit fantastische 
weer?

Die neem ik mee naar 
het politiebureau. Na 

uw vakantie kunt u 
alles weer ophalen.

Eten moet helaas 
in de vuilnisbak 

gedeponeerd worden.

Ook 
jammer. Maar die lange 

mouwen zijn belang…

Niet nu Jop, 
dadelijk. 

Ik ben nu in 
gesprek met 
deze agente.

Wat zonde!
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U komt er deze keer met  
een waarschuwing vanaf.  

De volgende keer wordt het  
een vette bekeuring. Dit 
was levensgevaarlijk!

Sorry, 
mevrouw.

Het zal 
niet meer 
gebeuren.

Kunnen 
we nu weer 

verder, pap?

Let jij er een beetje op dat 
je ouders geen superdomme 

dingen meer doen?

Afgesproken!

Dan wens ik u een prettige 
vakantie en nu gas erop!

De auto is zo licht als 
een veertje … ik haal nu 

gemakkelijk honderd.

Mooi, misschien 
kunnen we dan nog een 
boswandeling maken.
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De papa en mama van Jop hebben een fantastisch plan. 
Ze gaan zomaar een keer extra op vakantie …  
Eindbestemming: het bos.
Om er te wandelen en om wilde dieren te spotten!
In een propvolle auto zijn ze onderweg als de politie hen stopt.
Met zoveel spullen in de auto zijn ze een gevaar op de weg!
Al die lange broeken en shirts met lange mouwen zijn niet nodig.
Het belooft tenslotte een week lang stralend weer te worden.
Maar ze houden geen rekening met de superteek!
De gevaarlijke teek die dol is op blote benen en armen …
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