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INTRODUCTIE
DYLAN
Hey mensen! Ik ben Dylan Haegens. Misschien kennen jullie 
me wel van zo’n internetding. Hoe heet het ook alweer? 
O ja, YouTube. Ik maak daar namelijk weleens video’s op 
en dat vind ik erg leuk om te doen. Ik hoop dat jullie met 
veel plezier dit stripboek gaan lezen en dat jullie uiteraard 
         flink kunnen lachen om onze grapjes. Later!

Hallo, hier beneden. Hier ben ik! Misschien zien jullie 
me niet, maar ik ben toch ook echt aanwezig in dit 
stripboek. Jullie gaan zelfs mijn eerste huis zien. 
Drie keer raden waar dat te vinden is… Nou goed, 
sla snel deze bladzijde om, want hierna wordt het 
alleen maar leuker!

Hallo, ik ben Marit Brugman. Ik heb ervoor gezorgd dat de 
jongens echt aan de slag gingen met dit stripboek, anders 
waren ze alleen maar aan het lamballen. Verder zijn ze 
best lief hoor… Ik wens jullie heel veel plezier met het 
lezen van alle verhalen! Want van lezen 
word je slim, ook van stripboeken!

Hoi, mijn naam is Rick Vermeulen. Of zoals ze in het Geijsters 
zeggen: Rick Vermeulen. Ik heb dit stripboek getekend met 
veel plezier, maar inmiddels ook met veel pijn aan mijn handen. 
Weet je hoeveel potloden ik erdoorheen heb gejast? In ieder geval 
ben ik best wel trots op het resultaat en ik ben benieuwd wat 
jullie ervan vinden!

MARIT

RICK

TEUN
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Dylan
the origin

Dat dylan van tosti ’s houdt, weten
we natuurlijk allemaal wel door
zijn filmpjes.
maar hoe is hij eigenlijk begonnen 
met youtube?
Dit is dylans verhaal...

ja, dat deed
je heel mooi,

dylan. nu mag
jij filmen.

-

?

..
opa?!

ja, we
komen
eraan!

weet je wat, dylan?
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MAAK JE EIGEN
STRIPVERHAAL!

DEEL JE CREATIE MET MIJ 
VIA SOCIAL MEDIA: 

DYLANHAEGENS DYLANHAEGENS 


