


Ingekleurd door 
Jose Garibaldi

Het vijfde hero
Het vijfde heroïïsche avontuur sche avontuur doordoor



Hoi. Voor je aan 

dit boek begint, 

moet je een paar 

dingen weten.

In deze strip 
lees je wat er tot nu 
toe is gebeurd. Maar 

let op: die info is 
SUPERGEHEIM! Dus 

laat het niet in 
verkeerde handen 

vallen!
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Dit zijn Sjors Baard en Harold Hutje. Sjors is de 
jongen links met de stropdas en de stekeltjes. 
Harold is de jongen rechts met het T-shirt en 
het beroerde kapsel. Onthoud dat.

HOOFDSTUK 1
SJORS EN HAROLD



 Op de meeste scholen hebben de leraren het 
over ‘de drie L’en’ (Leren, Lezen en Lief zijn). 
Maar mevrouw Ribbel, de juf van Sjors en 
Harold, was van ‘de drie Z’en’ (Zitten, Zwijgen, 
Zonder MIJ GEK TE MAKEN!).
 Dat was natuurlijk vervelend voor al haar 
leerlingen, maar vooral voor Sjors en Harold, 
want deze jongens hadden veel fantasie.



 En fantasie werd niet echt aangemoedigd op 
de school van Sjors en Harold. Het werd juist 
ontmoedigd. Fantasie leverde je alleen maar 
een enkele reis naar de kamer van het school-
hoofd op.
 Dat was heel jammer voor Sjors en Harold. 
Ze haalden geen hoge cijfers, waren niet goed 
in sport en konden amper door de gangen 
lopen zonder in de problemen te komen…
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 …dat bedoel ik dus.
 Maar Sjors en Harold hadden iets wat de 
meeste andere mensen op de Toon Hermans 
Basisschool niet hadden: fantasie. Heel VEEL 
fantasie! Op een keer gebruikten ze die fantasie 
om de hele mensheid te redden van een waan-
zinnige vrouw met nog waanzinnigere super-
krachten.
 Maar voor ik je DAT verhaal kan vertellen, 
moet ik je eerst DIT verhaal vertellen… 



HOOFDSTUK 2
MEVROUW RIBBELS 

GROTE NIEUWS

Op een dag kwam mevrouw Ribbel, de juf van 
Sjors en Harold, de klas binnen met een nog 
bozere blik dan normaal.
 ‘Allemaal zitten!’ riep mevrouw Ribbel. ‘Ik 
heb slecht nieuws: ik ga met pensioen.’
 ‘Hoera!’ jubelden de kinderen.
 ‘Niet VANDAAG!’ snauwde mevrouw Ribbel. 
‘Aan het eind van dit schooljaar!’
 ‘Nee, hè,’ jammerden de kinderen.
 ‘Maar het personeel geeft vandaag een 
afscheidsfeest voor me…’ zei mevrouw Ribbel.
 ‘Hoera!’ jubelden de kinderen.
 ‘…in de grote pauze,’ zei mevrouw Ribbel.
 ‘Nee, hè,’ jammerden de kinderen.
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 ‘Er is een heleboel ijs!’ zei mevrouw Ribbel.
 ‘Hoera!’ jubelden de kinderen.
 ‘In mijn lievelingssmaak: tofoe-toffee!’ zei 
mevrouw Ribbel.
 ‘Nee, hè,’ jammerden de kinderen.
 ‘Maar eerst,’ zei mevrouw Ribbel, ‘is het tijd 
voor iets leuks!’
 ‘Hoera!’ jubelden de kinderen.
 ‘Jullie mogen allemaal een geniet-van-uw-
pensioen-kaart voor me maken!’ zei mevrouw 
Ribbel.
 ‘Nee, hè,’ jammerden de kinderen.



‘Fantasie is belangrijker dan kennis.’
– Albert Einstein
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