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Hallo, jongens! Welkom bij de 
tweedetweede week van…

… Kleine Karels Tekenclub!… Kleine Karels Tekenclub!

HoeraHoera!!!!!!
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Dit weekend hebben jullie 
allemaal hard gewerkt!

Wil iemand 
soms iets 
vertellen?

Oké, Melvin.

Naomi schopt me! Nietes!Nietes!

En nu 
liegtliegt ze!

HoeraHoera!!!!!!
UH! UH! 

UH! UH! 
UH! UH! 

UH! UH! 
UH! UH! 
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Naomi, hou je je  
voeten bij jezelf?

Wauw. Echt,Echt, papa?

Je koos… … je koos … je koos 
automatisch automatisch 
zijnzijn kant. kant.
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Je vroeg mijvroeg mij  
niet eens of het 
waar was.

Echt,Echt, papa?

Het is… het is…

… het is net of 
ik niet meetel.

Het spijt me echt.

Ik deed het 
helemaalhelemaal fout.

Ik had je moeten 
vragen of het 
waar was.
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Het sHet sppijt me!!!ijt me!!!

Ik vergeef je!!!Ik vergeef je!!!

Je schopte Melvin 
toch niet, hè?

Ja hoor. Ik schopte hem! En best vaak 
ook!

Naomi, hou je Naomi, hou je 
voeten bivoeten bij jj jezelf!ezelf!
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PaPappa!!!a!!! Wat nunu weer?

Ze noemde me Ze noemde me 
een een klikspaan!klikspaan!
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Luister... Ik heb genoeggenoeg 
van jullie geruziegeruzie  
de hele tijd!!!

Zij begon.

Als jullie twee je niet Als jullie twee je niet   
beter gaanbeter gaan    
gedragen...gedragen...

… mogen jullie 
de rest van de 
les…

… op de pauze- 
steen zitten!!!
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Het spijt ons, papa!

… op de pauze- 
steen zitten!!!

We zullen geen ruzie 
meer maken.

Voortaan zijn we 
lief en aardig.

Kijk 
maar!
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Nou, bedankt voor de tijdverspillintijdverspillingg,, 
jongens!

We zouden een boeleen boel  
leuke dingen gaan doen…

O ja?

… maar nu kunnen we  
niet alles meer doen…

… dankzij onze 
tijdverspillers!tijdverspillers!

Hé! ‘‘Tijd- Tijd- 
verspillers’verspillers’  is  
een supergoed idee 
voor een strip!!!

Saa-haai!Saa-haai!
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Schrijf op!!! 
Schrijf op!!!

 Tijd-  Tijd-
ver ver

Leuuuk!
Tijd-Tijd-

verspillers:verspillers:

Ik denk dat we 
nu alleen nog tijd 
hebben voor…

… een  
tekenles over 
perspectief!perspectief!

O, echt?

verspillers verspillers 
van tijdvan tijd

Saa-haai!Saa-haai!
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Mij lijkt het 
best wel gaaf!

Maar als jullie denken 
dat het saaisaai is…

Nee! Nee! We  
willen leren onze  
naam zo te 
schrijven! Ja!

Zeg sorry,  
Dirk! Sorry!

Goed dan!

S-scheur

MOMOLLLLIEIE
MOMOLLLLIEIE

MOMOLLLLIEIE



17

Eerst hebben we een 
vrijwilliger nodig.

Mij! Mij! Mij! Mij! 

Mij! Mij! Mij! Mij! Mij! Mij! 
Mij! Mij! 

Hmm... 
Ik kies 
Pink!

Jaaaa! Oké, schrijf nu  
 je naam.

S-scheurS-scheur

Mijn hele naam?

Nee, alleen ‘Pink’.

Kies mij! Kies mij! 

Kies mij! Kies mij! Uh!
Uh!
Uh!

Uh!

Alsjeblieft!

MOMOLLLLIEIE

MOMOLLIELLIE

Pink
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Trek nu met 
deze stift een 
lijn…

......  omom elke letter 
heen.heen.

Hé! Ik maak 
ballonletters!ballonletters!

Gum nu de potlood-
letters waar je 
mee begon uit!

Cooool!Cooool! Maar hoe kan ik 
het 3D3D laten lijken?

Nu wordt het leuk!

Gum Gum Gum Gum 
Gum Gum 
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Zet ergens 
op het papier 

een stip.

Eh… oké.

Trek nu lijnen van 
de zijkanten van 
jouw letters…

… naar de stip.

Zo?

Ja. Maar je vergat wel een paar zijkantjes.
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Dit is makkelijk!!!makkelijk!!!

Hé! Ik wil het ook 
proberen!!! Ik ook!!!

En dus…En dus…

Hé! De mijne lukte!

Leuk!

Ik kleurde het 
3D-stuk in!

Cool!
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Ik gaf mijn 
ballonletters 
rechte randen!

Hoe deed je 
dat?

Talent!

Ik heb net een 
truc bedacht!

O?

Als je niet wilt 
dat jouw letters 
oneindig doorlopen…

… trek dan een 
lijn, zoals ik…

… en gum de drie-
hoek eronder uit!

Mooi! Gum Gum 
Gum Gum 

Gum Gum 
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Laat je ook Laat je ook 
nog iets over?!!nog iets over?!!

Hé! Ik heb jouw 
gum nodig. Gum Gum 

Gum Gum 
Gum Gum 

Gum Gum 
Gum Gum 

GumGum
Gum Gum Gum Gum 
Gum Gum 
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PaPappa!a!

F f f f f fF f f f f f



24

Wat is er nu weer, 
Melvin?

ZijZij  maakte maakte 
mijn hele mijn hele 
gum op…gum op…

... en toen ... en toen 
blies zeblies ze    

gumstukjes  gumstukjes  
op miop mijj!!  

Dat ging Dat ging 
per ongeluk!per ongeluk!

Nietes!Nietes!

Oké, nu is het genoeg!!!Oké, nu is het genoeg!!!
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JullieJullie  twee twee 
zitten me zitten me 
tot hier!tot hier!

Nietes!Nietes!

Oké, nu is het genoeg!!!Oké, nu is het genoeg!!!

Roos?Roos?

Ja, papa?

Zou je hier 
willen komen…

… om van plek te 
ruilen met Melvin?
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Waarom moet Waarom moet 
ik van ik van pplek lek 

ruilen?ruilen?
Ik deed Ik deed 

helemaal niks!helemaal niks!

Melvin, ik wil niks van je horen!!!

Niet eerlijk!Niet eerlijk! Ha! Ha! Melvin is 
de kloh-hos!!!
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En NAOMI? Jij mag op de pauze-
steen gaan zitten!

Waarom? Wat Waarom? Wat 
hebheb  iikk  gedaan?gedaan?

O, wacht. Nu  
weet ik het weer.

Oké, doei!!!
Pauze-
steen.
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Goed,  Goed,  
jongens...jongens...

Morgen Morgen 
beginnen we beginnen we 
opnieuw…opnieuw…

… en dan … en dan 
wil ik geen wil ik geen 

gekeet meer!!!gekeet meer!!!

Geen zorgen, Mollie. 
We zullen morgen 
niet gaan  
keten…

Dat belovenbeloven 
we!!!


