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Dog Man: ons verhaal tot nu toe

1. De geheime bespreking
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3. Gefeliciteerd, baas
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5. Karels grote ontsnapping

6. Wat dingetjes die daarna gebeurden
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10. Een ijzig einde

Epiloog

Epi-epiloog
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Dog Man en de toorn van Karel

Hoe teken ik…
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KAPPEN NOU!

Vroeg in de 
ochtend op het 
politiebureau…

Politie

…deed Dog Man 
erg vervelend.

Hé!

  Hou op, Dog 
Man! Laat los!!!____

_

Hé, wat 
is dat?

baas jarig

baas jarig
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baas 
jarig

De baas is 
VANDAAG   
       jarig!!!

Tijd voor een feestje!

We kunnen het met z’n 
allen organiseren!!! 

ALLE AGENTEN  
   VERZAME-

   LEN!

En 
dus…

Ik maak 
een kaart!

Ik bak 
een taart!

Wij versieren 
het bureau!!!
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Nu alleen de 
cadeautjes nog!

Wat zullen we 
hem geven?

Hmm… de baas is 
erg vergeetachtig.

 Laten we hem 
deze ‘breinpillen’ 
geven! Die maken 
hem slimmer!

Nieuw! Super-
brein-
pillen!

Heel goed!!! Wat 
    nog meer? Hmmm…
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Ik weet iets! De baas  
 is erg eenzaam.

Laten we hem een 
 huisdier geven! 
 Dat is gezellig. 

Wat voor huis-
         dier?

Wat vinden jullie 
van een      vis?

Goed idee! Vissen zijn  
 fantastische huis-
     dieren...

…en niet zo vies   
  en vervelend 
  als honden.
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Dat vindt alleen   
            JIJ fijn!

_
De baas rolt 
NIET graag 
rond tussen 
dode vis!

Dat is dan  
      afgesproken!

Dog Man, jij 
krijgt de leiding 
over het kopen van 

        de vis!

Maar pas op 
dat je geen 
dode koopt!

Dus koop GEEN 
   dode vis!

__
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_

We moeten op-
schieten! De baas 

is over twee 
minuten terug!

Wie wil er naar 
  de dieren-
winkel?

Wie wil er een 
vis gaan kopen?

Wie is hier een 
brave viskoper???

Dog Man werd zo 
wild dat… 

…jij snel moet OMSLAAN!_



        ZO WERKT HET:

    W
ORD OMSLA-KAMPIOEN!

Hier is 
de…

Omsla-no-scoop is 
een makkie als je weet: geen

woorden, maar blader!

Een haiku 
door 

Dog Man



Extra goedkoop

        ZO WERKT HET:

    W
ORD OMSLA-KAMPIOEN!

Een haiku 
door 

Dog Man

         Stap 2
Houd de rechterpagina vast 
met de duim en wijsvinger van 
je rechterhand op de plek waar 
staat: ‘Rechterduim hier’.

     Stap 1
Leg het boek plat voor je. Leg 
je linkerhand op de plek waar 
staat: ‘Linkerhand hier’.

    Stap 3
Beweeg de rechterbladzijde 
snel heen en weer, zodat het 
lijkt of het plaatje beweegt.

(Extra leuk wanneer je je eigen geluidseffecten toevoegt!)



Denk eraan: 
terwijl je de bladzijde beweegt, 
moet je de plaatjes op pagina 
25 EN de plaatjes op pagina 27 
kunnen zien.
-

Als je de bladzijde snel beweegt, 
veranderen de plaatjes in een 
tekenfilm!_

Vergeet dus 
niet jouw eigen 
geluidseffecten!

Linkerhand 
hier.
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Linkerhand 

hier.
Rechter-

duim 
hier.

Wie wil er 
naar de 
dieren- 
winkel?

Wie wil 
er een vis 
kopen?

Koop 
geen 

dode vis!
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Wie wil er 
naar de 
dieren-
winkel?

Wie wil 
er een vis 
kopen?

Koop 
geen dode 

vis!
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 Ga de vis    
  halen!!!

baas

baas

baas

politie
Hé!Hallo 

Dog M….

DOG MAN!!!

ZOEF

 BONK


