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Zorg dat  
het niet in  
verkeerde  

handen valt!

Hallo… Daar zijn we 
weer! Voor je aan dit 
boek begint, moet je 

een paar dingen 
weten. Daarom 

hebben Harold en ik 
een informatief 
stripje gemaakt.









  Boomhut 

Strips bv
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LUNCH VAN VANDAAG

NIEUW: LEKKERE 

BOERENKAAS MET BONEN
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Dit zijn Sjors Baard en Harold Hutje. Sjors is 
de jongen links met de stropdas en de stekel-
tjes. Harold is de jongen rechts met het 
T-shirt en het beroerde kapsel. Onthoud dat.
Als je Sjors en Harold in een paar woorden 

Hoofdstuk 1
SJORS EN HAROLD



zou moeten omschrijven, dan kom je waar-
schijnlijk uit op ‘aardig’, ‘grappig’, ‘slim’, 
‘vastbesloten’ en ‘te gek’.
 Vraag maar aan hun schoolhoofd, meneer 
Krupp. Hij zal zeggen dat Sjors en Harold 
boosAARDIGe, verre van GRAPPIGe, maar 
SLIMme donderstenen zijn, VASTBESLOTEN 
om iedereen GEK TE maken!



LUNCH VAN VANDAAG

UW KERE 
O AS B N 

 Luister maar niet naar hem.
 Eigenlijk zijn Sjors en Harold intelligente 
en goedhartige jongens. Hun enige probleem 
is dat ze in groep zes zitten. En op de school 
van Sjors en Harold moeten zesdegroepers 
stilzitten en opletten. ZEVEN UUR PER DAG!
 Daar zijn Sjors en Harold gewoon niet zo 
goed in.



LUNCH VAN VANDAAG
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 Waar Sjors en Harold wél goed in zijn, is in 
maf doen. Helaas raken ze door hun maffe 
gedrag zo nu en dan in moeilijkheden. Soms 
zelfs in GROTE moeilijkheden. En een keer in 
ZO VEEL moeilijkheden dat bijna de hele 
aarde vernietigd werd door een leger giga- 
gemene zombiestuudjes!
 Maar voor ik je DAT verhaal kan vertellen, 
moet ik je eerst DIT verhaal vertellen…
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Hoofdstuk 2
DE GEMENE 

RUIMTEGASTEN

Op een donkere, heldere nacht in de stad van 
Sjors en Harold, was er een vuurbal te zien die 
langs de middernachtelijke hemel raasde.
 Twee tellen lang straalde hij fel, daarna 
doofde hij uit, precies boven de Toon 
Hermans Basisschool. Niemand stond daar 
verder bij stil.
 De volgende dag leek alles heel gewoon. 
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Niemand zag iets opmerkelijks aan de school. 
Niemand schonk aandacht aan het dak. En 
natuurlijk was er niemand die omhoogkeek 
en zei: ‘Hé, wat doet dat grote ruimteschip-
achtige ding op het dak van de school?’
 Als ze dat wel hadden gedaan, was de ver-
schrikking die volgde misschien wel nooit 
gebeurd. En dan had jij er nu niet over zitten 
lezen. Maar ze deden het niet, het gebeurde 
wel en... Tja, hier  zitten we dus.
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 We kunnen het hier allemaal duidelijk zien: 
er stond een ruimteschip op het dak. En in dat 
ruimteschip zaten drie van de gemeenste, 
lelijkste en genadelooste ruimtewezens die 
ooit boven op een dak van een basisschool 
hadden gestaan.
 Ze heetten Zorx, Klax en Jolanda. Wat hun 
missie was? Planeet Aarde overnemen.
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 ‘Eerst,’ zei Zorx, ‘moeten we de school zien 
binnen te dringen.’
 ‘Dan,’ zei Klax, ‘maken we van alle kinderen 
gigagemene zombiestuudjes met super-
krachten!’
 ‘Ten slotte,’ zei Jolanda, ‘gebruiken we ze 
bij het overnemen van de aarde!’
 Zorx en Klax gierden het uit.
 ‘STILTE, SUFKOPPEN!’ blafte Jolanda. 
‘Om ons plan te laten werken, moeten we 
wachten tot het uitkomt in het verhaal. 
Intussen houden we ze nauwlettend in de 
gaten met onze triocycloscoop!’
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