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Hey mensen!  Een tweede str ipboek,  wie  had dat gedacht? Ik  n iet ,  Rick 
moest na  het tekenen van het eerste str ipboek drie  weken rusten omdat 

z i jn  handen zoveel  p i jn  deden.  Toch hebben Rick,  Marit  en ik  weer heel  
veel  grapjes  bedacht,  d ie  Rick op pap ier heeft gezet .  Ik  hoop dat je  alvast  

veel  schone onderbroeken b i j  de  hand hebt,  want het zou zomaar eens 
kunnen dat je  in  je  broek moet plassen van het lachen .  Later !

Hoi  j i j  daar !  Wat leuk hè,  een tweede str ipboek? Ik  heb de jongens weer 
fl ink achter de broek moeten z itten zodat het boek op t i jd  af  kwam, maar 

als  j i j  d it  leest  is  het bl i jkbaar gelukt .  Gelukkig waren er ook andere 
tekenaars  d ie  Rick een beetje  hebben kunnen helpen met inkleuren,  want 

Rick was z i jn  kleurpotloden weer eens kwi jt .  Veel  plez ier met lezen!

Hoi  lezer of ,  misschien beter,  k i jker van dit  str ipboek.  Ik  v ind het heel  tof 
dat je  d it  str ipboek in  handen hebt,  want ik  heb h ier veel  werk in  z itten.  Ik  

heb zelfs  de goudgele rakkers aan de kant moeten zetten om het af  te  
kri jgen .  Er z itten weer wat leuke grappen in  (weet ik  u it  betrouwbare 

bronnen) ,  dus span d ie  lachsp ieren maar vast  aan !  Maar pas  wel  op ,  want 
van te  veel  lachen kri jg  je  r impels .  K i jk  maar naar Marit . . .

Hallo daar !  Ja ,  ook ik  ben weer aanwezig  in  d it  str ipboek.  Prrrt .  O  sorry,  
dat  was een scheet .  Het is  maar goed dat je  d ie  n iet  kunt ruiken,  want aan 
mi jn  kat  te  z ien,  d ie  net wegrent,  st inkt-ie  best  wel  erg .  Weet je  waar ik  
d it  str ipboek ga  lezen? Op de wc,  als  ik  zo  ga  poepen .  Ik  vraag me af  of de 

pagina ’s  ook goed werken als  wc-papier…





Oké jongens,  wat wordt 
de volgende stop? Mars ,  

Jupiter of Uranus?

Jongens,  even serieus .  
We z i jn  astronauten.

Doe mi j  maar Jupiter trouwens,  
daar gaat  de t i jd  trager,  dan 

word ik  minder snel  oud.

Jupiter,  twee jaar re izen .  Daar 
gaan we,  volle  kracht vooruit !

Oké,  laat  maar,  we gaan terug 
naar aarde .  D it  trek ik  n iet !

Mars kl inkt wel  
lekker .  

Uranus kl inkt als  ‘your 
anus’ ,  hahaha !

kl ik !

pfft.
. .



Hey,  zullen we 
verstoppertje  spelen?

Ik  begin  wel  met 
tellen !  

100,99,98 ,97 . . .

. . .96 ,95,94,93,92 . . .

. . . 3 ,2 , 1 ,  wie  n iet  weg is ,  
i s  gez ien .  Ik  kom!

?

?

?

Jaaa !



Buut Dylan ! Buut Marit !

Awh man!

Hè sh*t !

Dan hoef ik  nu alleen 
nog maar Teun te vinden!

Oké,  ik  geef het op,  d it  
gaat nooit  lukken.  

Ja,  sorry Teun,  maar wi j  
gaan nu echt naar huis .  

Nu is  het n iet  meer leuk.

Ik  stond al  de hele  t i jd  h ier…  

Wij  helpen wel…



OKÉ, LUISTER DAME! 
De vorige keer vroeg ik 

om dit kapsel.

Maar nu wil ik gewoon een 
fatsoenlijk kapsel. Dus luister 

goed naar me.

Dus niet dit GEZICHT, maar 
PRECIES dit! 

En toen kreeg ik dus DIT.

Ik wil nu dit kapsel! 

?



,

,



Waar ga j i j  nou 
weer heen?

Ik  ga  heerl i jk  op 
vakantie !

Oh ja?  Wat leuk,  waar 
ga  je  naartoe?

Naar Komst!

Komst? Waar l igt  dat 
nou weer? Daar heb ik  
nog nooit  van gehoord.

Ik  ook n iet ,  maar ik  las  g isteren op mi jn  
n ieuws-app ‘heerl i jk  weer op komst’  

dus ik  heb meteen geboekt !  

*Tik Tik*



*N

Poeh...dat was heftig.
Ik ben wel klaar

voor nu...


