
Vertaald door 
Tjibbe Veldkamp

De bal is hondDe bal is hond

D

Boomhut 
Strips bv 
presen-
teert

Geschreven en getekend door 

  als Sjors Baard en Harold Hutje
Ingekleurd door Jose Garibaldi



LEERLINGENPRIJS

Hé, Woezels!!! Hier 
zijn jullie oude 
makkers, Sjors  
en Harold! Yo!

Zoals je misschien hebt 
gehoord, zijn we nu 
super vol- 
wassen!

En diepzinnig!

De denker

We kregen zelfs 
een prijs voor onze 
beschaafdheid!!!
Kijk  

maar!

Onze 
volgende 
prijs…

… is voor vol-
wassenheid!

Dank u, 
dank u!

Achter de Verfijnde elegantie!



Ga zitten, Melvin! 
Deze prijs gaat niet 
naar jou! Niet?

Nee! Hij gaat naar 
Sjors en Harold!

Want zij schreven 
dit prachtige, 

diepzinnige boek…

Kat, die ar reed 
daar net.

Kat, die  
ar reed 
daar net

Door Sjors 
en Harold



Kat, die  

ar reed 

daar net!

Wat is er zo 
grappig? 

HA
HA

U zei: ‘Ik  
at diarree  
daarnet!’

Nietes!
Welles!

Kat, die ar reed… 
’k at diarree…



Als prijswinnaars worden we vaak 
achtervolgd door bewonderaars!

Maar we 
houden 
van onze 
fans…

Vandaag  geen hand- tekeningen.

… en daarom 
hebben we 
keihard 
gewerkt…

 … aan dit 
splinternieuwe  
Dog Man-boek!!!

Laten we kijken 
wat er tot nu  
toe gebeurd is!

Ons verhaal tot nu toe

  KA-

BOEMIE!



Door prijswinnend 
auteur Sjors Baard

Getekend door prijswinnend 
tekenaar Harold Hutje

Er waren eens 
een agent en 
een politiehond…

… die gewond 
raakten bij een 
grote explosie!!!

Ze werden snel naar  
het ziekenhuis gebracht…

… waar de dokter 
droef, droef nieuws 
had!
 Hu  
snik

Sorry, agent-gast! 
Je hoofd gaat  
  dood. Snik!

Ons verhaal tot nu toe

  KA-

BOEMIE!

ta-tuu-ta-tuu



En hondje, jouw 
lichaam gaat dood. 
Wat kan ik doen?

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

Oké!

Na(ai) 
even…

… ging een fonkelnieuwe held los!

naai
naai
naai

Hoera voor Dog Man!!!



Zoezoe: 
beste 
poedel 
ooit

Pien Petjeaf: 
beste verslaggever   

      ooit

Baas: beste 
baas ooit
baas

Maar er zijn 
problemen…

Karel: 
meest 
moreel 
verwarde 
kat ooit

Op een keer 
probeerde Karel 
een gemene  
kloon te  
maken van 
zichzelf…

KLOON-
MACHINE

Start-
knop

DNA-bakjeHoera voor Dog Man!!!

Dog Man heeft drie fantastische vrienden:



… maar in plaats daarvan 
kreeg hij een goedhartige zoon.

Papa

Kleine Karel, 
beste katje 

ooit

Karel probeerde 
zijn zoon slecht 
te maken…

… maar de kracht van 
het goede was sterker.

Ik ben bang dat ik 
niet goed kan zijn.   
  Ik ben vroeger  
          zo slecht 
            geweest!

Het gaat er niet 
om wie we waren,  
            papa…

… het gaat erom wie 
we kunnen worden.



Als Karel een van de 
goeden gaat worden…

… kan-ie maar 
beter opschieten!!!

Want er zijn nu maar liefst drie nieuwe schurken opgedoken!
Biggie: Leider van 
‘De VLOOIEN’

Broer: 
hulpje #1

Gekko:  
hulpje  
#2

Onlangs zijn ze gekrom- 
pen tot het formaat  
van echte vlooien…

… en ze kunnen 
overal verstopt 

zitten!!!
Krab

Krab
Krab

Krab

kattenbak



Gelukkig woont Kleine Karel bij Dog Man 
terwijl zijn  
papa in de 
katten- 
bak zit.

Bij hen woont ook 
een robot die  
A2-HD heet.

Samen zijn de 
drie vrienden 
een gezin 
geworden.

Een gezin dat strijdt tegen 
de Krachten van het KWAAD!

Wat zou 
er nou mis 

kunnen 
gaan?

D

Dog 
Man

Dog 
Man



De opkomst 
planeet 

van 
de 

kattenvan 
de 

Boomhut 
Strips bv 
presen-
teert

Hoofdstuk 1
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Karel!!! 

Kom mee! Dit 
moet je zien!!!

Karel!!!

Karel! Word wakker!

kattenbak

Je bent op tv!!!

D

D

D



De  Grote  Speelfilm

Sam E. Hamilton presenteert 

Een productie van Studio Verwaand Monstertje

Dog Man: De Grote Speelfilm

Met de vocale talenten van: Nukkie Jolig · Hansje Worst 

· Patsboem Panhakker · En Samson J. Johnson als ‘baas’.

Vanavond

17

Gisteravond werd een  
tragedie op het nippertje  

voorkomen…

NIEUWS

… dankzij de 
SUPERMAATJES!

Maar de grootste 
verrassing van de  
              avond…

… was de heldhaftige 
dapperheid…

… van Karel de Kat!

Karel! Word wakker!

D

D

D

DD
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Kijk maar…

trap

Koene kat

… hoe hij dit 
kind redt uit de 
vlammenzee!

Ik ben zo trots 
op je, Karel!!!

Je bent een held!

Kappen, 
Dikkie Dik!!!

Helden 
knuffelen niet!

Sorry, Karel.

NIEUWS

D D

D
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Ook hebben zeven 
voortvluchtige honden 

een gast gered!
Gratie voor heldenhonden

De minister-president 
was zo onder de 
indruk dat hij ze 

gratie verleende!

Alle zeven honden 
zijn nu vrij!

Is dat 
niet fijn?

Tjonge, dat is 
fijn!!!

Nieuws

D

D


