
Alles kits, keffertjes? 
Hier zijn je oude 
makkers, Sjors  
en Harold. Yo!

We zitten nu in groep 
7, dus we zijn onwijs 
volwassen.

En diepzinnig!

Mensen vragen ons vaak: ‘Heren, missen 
jullie ooit die dagen vol gelach en 
vrolijkheid van jullie kindertijd?’

Helaas! We kijken 
liefdevol terug op 
onze jonge jaren…

…maar 
ze liggen 
voorgoed 
achter 
ons.

Achter de Diepzinnigheid



 Want we zijn te  
diep  zinnig. En te  
volwas sen. Zo waar.  

Zo waar!!!

Zoals een zeer wijze 
man* ooit zei… 

*Harold

‘Wie kennis zoekt, zoekt  
overal en zal geen… 

…plek ontzien!’
Snuif!

Wat? Je zei: 
‘Kont 
zien!’



Maar goed, we hebben net een 

supergaaf boek gelezen…

De roep  
van de 

wildernis 
Jack 
London

De roep  
van de 

wildernis
Jack 
London

…en het inspireerde  
ons om een nieuw Dog 
Man-boek te maken!!!

Dus hou je vast voor  
weer een GAAF ver-
haal van Grandioze 
Gewelditeit!!!

Maar eerst… …een samenvatting van 
het verhaal tot nu toe.

Sla om…



Op een dag raakten een 
agent en een politiehond…

…gewond bij een    
    explosie!

Ze moesten snel naar  
het ziekenhuis, waar…

…de dokter superdroevig 
nieuws had:

Hu 
snik!

Het spijt me, agent, 
maar jouw hoofd 
gaat dood!

Balen, gast!!!

ta-tuu-ta-tuu

‘Wij, Sjors en Harold, keuren deze samenvatting goed.’
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Sjors en Harold presenteren: 

van ons  
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 Sjors 
samenvatting 
verhaal tot nu toe 

en Harolds 



Balen, gast!!!

En jouw lichaam gaat 
ook dood, politie-
hondje.

jank 

Maar toen kreeg 
de verpleegster-
dame een cool 
idee.

Hé!

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

Topidee, verpleegster-
dame! Geniaal!!!

Jippie!

Het was een grote operatie…

jank 

BOEM



En al gauw ging een sensationele 
misdaadbestrijder los.

Dog Man heeft drie fantastische vrienden:
Pien 
(erg 
slim)

Zoezoe 
(erg 
dapper)

Baas 
(erg 
‘bazig’)

baas

…en één boosaardige vijand.

Karel  
(erg 
slecht)

Hoera voor Dog Man!!!



Maar Karels  
koude hart begint  
te smelten…

…door één  
klein katje.

Kleine 
Karel  
(erg  
lief)

Kleine Karel woont 
bij Dog Man…

…en hun geweldige 
robotvriendje  
A2-HD.

Meestal vormen  
ze gewoon een 
gezin…

…maar soms zijn 
ze superhelden.

D

Dog  
Man

Hoera voor Dog Man!!!



Onlangs verschenen er drie nieuwe 
schurken op het toneel…
Gekko 

(slecht)
Broer 

(slechter)

Biggie 
(slechtst)

Ze noemen 
zich ‘De 
VLOOIEN’.

Nietes!

Welles!!!

De laatste keer dat we ze  
zagen, waren ze gekrompen  
tot het formaat van 

Waar zouden  
ze toch zijn?!
krab

krab
krab
krab
krab

krab
krab

Dit lijkt een  
klusje voor de 

D

B

krab

krab

echte vlooien!
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s u p e r m a a t j e s !


