
Er waren eens 
een agent en 
een politiehond…

…die gewond raakten 
bij een ontploffing.

  KA-

De dokter in het ziekenhuis  
had droevig nieuws:

Boe-
hoe

Het spijt me, maar jouw 
lichaam gaat dood.

En jouw hoofd gaat 
ook dood, agent!!!

Sjips!!!

BOEM

ONS VERHAAL 
TOT NU TOE...

door Sjors en Harold



Maar net toen alles 
hopeloos leek, kreeg  
de verpleegster-dame 
een idee.

Naai de kop van de 
hond aan het lichaam 
van de agent!

   Oké,  
verpleegster

- 

 dame!

Dat deden ze dus.

Al gauw ging een sensationele 
misdaadbestrijder los. 

HOERA VOOR DOG MAN!



Intussen heeft Dog Man een paar 
superfantastische vrienden gekregen.

baas

Zoezoe: beste 
poedel ooit

Pien Petjeaf:  
  beste 
verslaggever  
  ooit

Baas: beste 
baas ooit

Onze  
held

En één 
supergemene 

vijand!

GEZOCHT 
omdat hij stom is 

KAREL
de meest gemeenste 

kat ooit

Een tijdje terug 
probeerde Karel 
zichzelf te  
klonen…

Ik maak een grote  
gemene schurk,  

net als ik!

DNA- 
bakje Start-

knop

HOERA VOOR DOG MAN!



BEZOEK 
VAN DE 
KATJES-

BESCHERMING

BEZOEK 
VAN DE 
KATJES-

BESCHERMING

BEZOEK 
VAN DE 
KATJES-

BESCHERMING

…maar in plaats daar-
van kreeg hij een klein 
lief katje dat helemaal 
niet op hem leek.

Kleine Karel: 
beste katje ooit

Papa!

Kleine Karels leven 
begon droevig…

Maar het bleef 
niet lang  
droevig.

Nu hoort Kleine Karel bij een familie.

klop klop klop 

kus 
kus 

kus 

A2-HD: beste 
robotvriend ooit

En dat is 
een goed 
startpunt.

gratis  
katje

gratis  
katje

Dog  
Man

Dog
Man

Door Sjors en Harold



HOOFDSTUK 1

BEZOEK 
VAN DE 
KATJES-

BESCHERMING

BEZOEK 
VAN DE 
KATJES-

BESCHERMING

BEZOEK 
VAN DE 
KATJES-

BESCHERMING

Boomhut 
Strips bv 

presenteert

Dog 
Man

Door Sjors en Harold
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Op een morgen bij Dog 
Man thuis…

klank 
klank 

klank 

…waren Kleine Karel en 
A2-HD hard aan het werk.

Ziezo! Ik heb de Dog-mobiel opnieuw 
geprogrammeerd!

Nu is hij supermakkelijk 
te besturen!

Hoe gaat het met de 
hydraulische dak-oprit?

Dog
Man

Bzz 
Bzz 
Bzz 

klank 

klank 

klank 

B z z 
Bzz 

Bzz 
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GAAF!!! Ik kan niet wachten 
tot Dog Man het ziet!

RRRR

RRRRRR

KLAP K LAP

Dog
Man

Dog
Man

klunk!
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We noemen onszelf de  
supermaatjes!

Grootse 
Balzaal

TR ING
Goedemorgen,  
Dog Man!!!

Moet je zien wat A2-HD 
en ik hebben  
gedaan!

We hebben de Grootse 
Balzaal omgetoverd 
tot het coolste 
clubhuis OOIT!!!

Wij drietjes beginnen 
een club, oké?

flip flop flip
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Meestal zijn we 
gewoon onszelf…

…maar als er 
gevaar dreigt…

…worden we 
superhelden!!!

Kijk, ik heb zelfs een cape 
gemaakt voor A2-HD!

BB 

En ik heb een omsla-
no- scoop-masker  
voor hem gemaakt!

flip flop flip
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Je plakt het gewoon hier  
  vast…

 Maar als je het  
  omhoog- 
  klapt…

...is hij BLIJ!

Hij ziet er zo anders uit. 
Je herkent hem gewoon 
niet meer!!!

Ik ben dus Kid 
Kat, jij bent 
Blafman…

flip flop flip

 …en nu is hij 
dapper, zie je?
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…en A2-HD is 
Bliksem Boy!

BB

Dit wordt 
leeeeuk!

O. Tijd voor het 
ontbijt!

Kattenvoer met 
room voor mij…

…hondenvoer met  
  jus voor jou…

…en bouten en  
moeren met motor -
olie voor A2-HD!

Haver- 
bouten 
 + 

 moeren
Olie

fl i p flop fl ip flop



Hé, wacht eens… …laten we ontbijten 
in de Omsla-no-scoop!

Dat is een belangrijk deel  
van dit voedzame ontbijt!!!

Hier
 is de

…



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

Houd de rechterpagina vast 
met de duim en wijsvinger van 

je rechterhand op de plek waar 
staat: ‘Rechterduim 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!)

Stap 2

Stap 1



terwijl je de bladzijde beweegt, 
moet je de plaatjes op pagina 
23 EN de plaatjes op pagina 25 
kunnen zien.

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

En vergeet dus 
niet jouw eigen 
geluidseffecten!

Linkerhand 
hier.

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

Linkerhand 
hier.

Rechter-
duim 
hier.

Haver-
boute

n 
+ 

moeren
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Haver-
boute

n 
+ 

moeren
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De deurbel!

Waf! 
Waf! 
Waf!

Waf! Waf! Waf!

Trap

Waf

fli
p

Waf
Waf

BB

DiNg Dong

Waf! Waf! Waf!

Waf! Waf! 

flip

f l o p
flip

Waf

Waf
Wafflip

flop flip
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B

Waf
Waf
Waf

Blaf niet 
tegen mij!!

Waf

En jij stopt ook   
 met blaffen!!!

Waf Waf Waf
waf waf waf

flip flop fl
ip  

Waf Waf Waf
Waf Waf Waf

flip flop
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Dat is beter!!! Ik ben van de 
Katjesbescher- 

      ming…

Naar het schijnt
          heeft u een 
           katje dat 

naar school 
zou moeten!

Kom mee, 
jongeman!

Waag het niet  
tegen mij te grommen!!!

Dog  Man
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Katjes moeten  
naar school!!! Dat  
staat in de wet!!!

Wil je soms  
een boete?

Wil je naar de  
 gevangenis?

Wil je de voogdij    
 kwijtraken?

Het is goed, 
Dog Man!
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Ik ga wel naar school… …en dan kunnen 
we spelen wanneer 
ik terug ben, oké?

Dag, Dog Man! 
Dag, A2-HD!
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Kostuums

Kostuums

BB

prop

prop
prop
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Intussen… Nou, hallo, 
kleine vent.

 Hoi  
papa!

 Haha! Ik denk dat je 
mij verwart met iemand  
           anders!

Nee,  
hoor!

Ik ben een vriendelijke,  
 oude hulpverlener!!!

Nee, 
hoor.

Jouw belangen staan  
  bij mij voorop!!!

Nee,  
hoor.

Luister jongen, ik 
ben niet wie je 
denkt dat ik ben!

Jawel, 
hoor!
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Ik ben jouw papa 

         niet!!!
Welles.

Welles!

Wel!

NIET!
Wel!

NIET!
Wel-
les!

NIETES!

NIET!!!

Wel!
NIETES!!!NIETES!!!
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AR
GH!

RITS

SCHOP

RITS

wr
iemel 

wriemel

AR
GH!

PLOP
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Ik wist  
wel dat je 
mijn papa 

was!

Luister jongen, ik ben 
je papa niet! Jij  
bent mijn kloon!!!

Klonen hebben 
geen papa’s!!!

Nou,  
ik wel!

 Hoor ’ns even... 
ik heb het gehad 
met jou!

Het is nog niet eens 
middag en ik word al 
stapelgek van jou!

Jippie!
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Hé papa, waar  
is de school?

We gaan niet naar 
school. We gaan de 
stad uit!

Waarom?

Waarom? Waarom?

Waarom?

Waarom?

Omdat jij in groot 
gevaar bent!

Dat zeg  
ik niet!

Omdat steeds als ik 
je iets vertel, je mij 
wel duizend keer 
onderbreekt!

Omdat je een 
lastpak bent!!!
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Ga zitten!!!Ga zitten!!!

Omdat we moeten 
praten!

Hé papa, 
je hebt 
rare 
haren in 
je neus!

Ik  
onderbreek 

je niet  
meer. Ik  
zal lief 

zijn.

Hé papa, 
wordt dit 
een saai 
verhaal?

Waarom?

Waarom?
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Oké. Ga 
maar 
door.

Nou, het begon allemaal  
   vanmorgen, toen ik in

Hé papa!  
Wil je een 
mop horen?

…en jij gaat stil  
 luisteren en  
onderbreekt me  
niet!!!

Oké.vertellen 
tot aan het eind…

Ik ga dit 
verhaal 


