
Ik ook.

Leuk je te zien.

De Achter de schermen
Sjors en Harold  
 ontmoetten 
elkaar in groep 1.

Ze werden beste   
 vrienden en 
begonnen strips 
te maken.

Hun allereerste 
strip was een 

heroïsch avontuur 
getiteld:
De aventuren 
van DOG MAN
Aksie

Lachuh

Vlooien

Door Sjors en Harold

In de loop van de  
 jaren maakten  
   ze stapels  
 Dog Man-strips.

        Man vs             Flippie 

DOG MAN



Op een dag in 
groep 6 kregen ze 
een nieuw idee.

 Ze begonnen 
met een nieuwe 
strip.

Kapitein Onderbroek

Door Sjors en Harold

Hun leven werd al gauw 
 erg ingewikkeld!

  
Po

r 
Jo

rg
e

y  
Be

rt
o

Vol GEVAAR… ...HORROR…
ZAP! 



…en idioot ingewik -
kelde verhaallijnen.

En net toen het 
leek of het niet 
slechter kon 
gaan…

…werd alles 
goed.

Huh?

?

De avonturen 
waren 

afgelopen.

  Maar er 
waren nog veel 
onbeantwoorde   
   vragen.

Waar zijn onze 
dubbelgangers?

Waar zijn 
Tony, Orlando 
  en Dawn?



Sjors en Harold 
 zochten in hun 
boomhut naar 
 aanwijzingen…

…maar werden al snel afgeleid.
Kijk 
eens! Cool!

DOG MAN VS FLIPPIE DE VIS 

Sjors en Harold 

Een doos vol oude 
Dog Man-strips 
die we maakten 
toen we klein 
waren.

Die was ik 
helemaal 
vergeten!!!

Sjors en Harold 

DOG MAN           groot 
             gevecht 

Ze 
lazen 
uren-
lang.

Ik lach me slap om mij!Ha ha ha ha

HOMBRE PER
RO  

HOMBRE PERR
O  



Moet je zien hoe jij 

vroeger tekende!

Ouderwets!

En moet je zien 
hoe slecht jij  
  spelde!!!

 En nu? Wat 
gaan we doen?

 Laten we een   
  nieuwe strip 
maken.

Over Kapitein 
Onderbroek?

Neuh… Laten we 
iets anders doen!



Wat denk je van 
een Dog Man-strip?

Oké!

De twee vrienden  
 schreven en 
tekenden en 
lachten de hele 
   middag.

Sjors probeerde  
 beterder te 
spellen…

…Harold pro beer  de 
simpelerder te 
  tekenen…

woor-
den-
boek

…en zo werd Dog Man…
opnieuwig herboren!

Klasse! Geniet ervan!!!



HOOFDSTUK 1

Door Sjors 
    en Harold

De held is losDe held is los

Door Sjors 
    en Harold
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Door 
Sjors

en Harold

baas
baas

baas 

O, 
man!

Toet  
  toet

Meubelen 
van Luuk 
en André

Politie poMijn nieuwe 
bank is er!!!!

Dat is een 
prachtbank, 
  baas!

Weet ik!

DOG MAN



11

baas

baas 

baas

baas 

baas 
baas 

kantoor 
van de 
baas

kantoor 
van de 
baas

We zetten hem 
in uw kantoor.

Bedankt, 
jongens.

Ik ga er als 
eerste op 

zitten! Ik kan 
niet wachten! 

Alle agenten  
 verzamelen!

Kom mee naar 
mijn kantoor!!!!

 Ik ga mijn 
 gloednieuwe 
bank inwijden!!!

O, man! Dit wordt 
fantastisch!

MAN
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baas 

kantoor 
van de 
baas

baas 

baas 
baas 

Hé!

Agent De Ridder 
en Kees de 
hond…

…ik zie overal 
voetafdrukken en 

hondenharen!
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baas 

baas 

Jullie zijn de 
slechtste agenten

    ooit!
Verdwijn nu Uit 

mijn ogen!!!

Nee hè! De 
baas is weer 
boos op  
 ons!

Konden we maar 
iets dappers doen 
om indruk op hem 
te maken!

Oh-oh…

Karels 
geheime 

lab
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Karels 
geheime 

lab

Die agent en zijn 
hond zijn er weer!

Nou 
en?

Maak je je geen 
zorgen om die twee?

Absoluut 
niet!

Kom maar kijken!

Agent De Ridder 
is een harde…

...maar hij heeft geen  
 hersens!

Kung-
fu 

greep  Kung-
fu 

greep

Duh!

   Getrainde 
vechtlaarzen
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Denkerd vlooien
p.o.e.p.

kan niet autorijden

kan niet 
slaan

En Kees de hond 
  is slim…

…maar zijn lichaam 
is zijn zwakke plek!

Maar wat 
als ze nou 

samenwerken???

Hmm… dat zou 
 een probleem 
kunnen zijn!

Gelukkig weet ik 
een oplossing!

Bom
Bom

Hi hi!
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Bom

Bom

HELP! Het is een bom!

Agent De Ridder en 
Kees wilden de bom 
onschadelijk maken.

Welke draad moet 
ik doorknippen? 
De rode of de 
groene????

Grrr! Oké! De 
groene!

knip
En dus…En dus…



17

O nee! Ik 
vergat dat 

honden kleurend 
blind zijn!!!!

ta-tuu-ta-tuu Al 
gauw…

ziekenhuis

Wat vind 
je van het 
verband? Waf!

Ja, was 
het er 

maar af!

KABOEM




