


Lees voordat 
we beginnen 

eerst deze strip, 
dan krijg je alle 
info over wat 
er tot nu is 
gebeurd.

Hallo allemaal, 

welkom bij een van 

onze nieuwe 

rampzalige 

avonturen.
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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
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 Sjors en Harold konden vaak op de vingers 
van één hand natellen wat voor cijfer ze hadden 
gehaald voor hun toets. 



 Melvin Snuiter daarentegen (dat is die jon-
gen hieronder met het strikje en de bril) haalde 
altijd tienen.
 Omdat Melvin het zo goed deed op school, 
gingen mensen ervan uit dat hij veel slimmer 
was dan Sjors en Harold.
 Maar dat was niet zo.



 Echt, Sjors en Harold waren net zo slim als 
leerlingen die tienen haalden… maar op een 
andere manier. Een manier die je niet kon 
meten met proefwerken en tests.



 Misschien konden Sjors en Harold niet zo 
goed spellen of tafels onthouden. Misschien was 
hun grammatica ook best belabberd. Maar als 
het ging om de planeet redden van de akelige 
krachten van meedogenloos kwaad, dan waren 
Sjors Baard en Harold Hutje de besten.
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 Het is maar goed ook dat Sjors en Harold 
slim genoeg waren om zich uit de problemen 
te redden, want door hun streken kwamen ze 
elke keer weer IN de problemen. Eén keer kre-
gen ze problemen met een wel heel rare snui-
ter.
 Maar voor ik je dat verhaal kan vertellen, 
moet ik je eerst DIT verhaal vertellen…
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