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Welkom!

Harold Hops

In dit nummer zijn er grote problemen in 

Duckstad! Een geheimzinnige boef schopt 

alles in de war en niemand kan er wat tegen 

beginnen!

Gelukkig krijgen onze vrienden hulp van twee 

oude bekenden: Fokke en Sukke! Zij komen 

naar Duckstad om te helpen alles weer goed 

te krijgen. Of dat lukt... dat lees je vanaf de 

volgende bladzijde!

Nu denk je misschien: wat zien Fokke en Sukke 

er raar uit in dit boekje en de figuren uit 

Duckstad ook.

Nou, dat klopt!

Dit zijn namelijk niet de échte Fokke en Sukke 

en ook niet de échte Disney-figuren. Alle 

bekende striphelden in dit verhaal worden 

nagespeeld door ándere stripfiguurtjes van 

een tekenaar die zelf lang niet zo mooi kan 

tekenen.

Hoe dat zit, kun je ná het hoofdverhaal lezen in 

de rubriek: “Hoe Zit Dat Nou?”

Heel veel leesplezier!

Een uitgave van Pascal Oost
e-mail: haroldhops@xs4all.nl
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“een VReeMD AVoNTuuR met BekeNDe FIGuReN.”

ik voel me raar 
vandaag... anders!

zou de tekenaar ons 
hebben Uitbesteed?

“Fokke & Sukke weten niet wat ze zien.”

wat is 
dit voor 
blokje?

anders hebben 
we zoiets niet.

Wordt vervolgd...

Wordt vervolgd...
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“Fokke & Sukke staat een flinke klap te wachten”

“Fokke & Sukke zijn even van de wereld...”

pssst! het 
lijkt of we 
worden ge-

volgd!

nee kijk, 
daar staat 
duidelijk 
vervolgd!

Wordt vervolgd...

Wordt vervolgd...
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later, ver daarvandaan, 
met hoofdpijn...

KreUN... KreUN...

OeF...

“F-Fokke & Sukke w-wis-
ten niet dat ze zÓ veel 

gedronk...

Plons!

Aaah!

Wat... Wie...

waarom deed je 
dat, gijs? ze Wa-
ren al wakker!

eh... anders had ik 
die emmer voor 
niKs gehaald!

J-Jullie!

ja! WIJ!
welkom 
THUIS...

... NeeF fokke 
en NeeF sukke!
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t-tante Katrien... oom MiCKeY... 
neefjes KWiK, KWeK en KWaK! wat 
een verrassing om jullie weer te zien! 

en zelfs, eh... broer KoniJn!

w-wat doen 
we hier?

en waarvoor 
zitten we in dit 

HOK?

“hok”? ik snap het... ze 
bedoelen het 

striPKader!

oh 
ja...

goh...

“ka-
ders”...

jullie zijn nu in een striP! hier 
gelden andere regels dan in losse 

KrantenPlaatJes!

giJs...“continuïteit”... “oor-
zaak en gevolg”...

wat in een 
strip gebeurt in 
één plaatje...

?Pets!

... heeft gevolgen 
in de plaatjes erna!

Au!

nee, 
harold 
hoPs
is de 
naam!
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maar wat doen we hier? wij 
horen niet in duckstad...

niet Meer! jaren 
geleden zijn jullie 
hier vertroK-

Ken...

en niet voor niks! 
jullie Pasten 

hier niet!

“Jullie waren eigenwijs...”

dat kan jullie 
woudlopers-
boekje wel 
beweren...

... maar 
volgens 
WiKiPe-

dia...

“Jullie wilden niet deugen...”

waarom 
zouden wij 
WerKen?

wij erven later van 
oom dagobert! dan 
hebben we geld zat!

ja, en we zochten steeds 
ruzie met guus geluk!

“heel duckstad was beter 
af toen jullie vertrokken!”

waar 
is neef 
guus?

dan kunnen we  
hem weer eens op 
zijn neus slaan!

guus geluk 
ligt in het zie-

KenhUis!

... on-
gelUK 
gehad!

hij 
heeft 
een...

???

???
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WAT? dat 
Kan hele-
maal niet!

het is echt zo! er 
gaat van alles 
mis in duckstad!

en niet ge-
Woon mis, dat 
de margarinefa-
briek ontploft...

... of dat er 
een invasie 

uit de ruimte 
is of zo...

...
maar 
Érg 
mis!

guus geluk 
heeft PeCh!

de aPPeltaarten van 
oma duck MislUKKen!

niemand kan 
kwik, kwek en 
kwak meer uit 
elkaar houden!

iK ben 
kwik!

nee, 
iK!

zelfs willie 
wortel weet 
er niks op te 
verzinnen!

mijn 
hoofd 
is leeg, 
sorry!

en donald 
dUCK dan?

ja! we zien do-
nald nergens!

dat is het 
ergst 
van al...

donald 
duck...

... onze 
oom do-
nald...

... is ver-
DWeNeN!



Oom Do-
nald... komt 

NOOIT MEER 
terug!

Reacties op de eerste druk:
“Heel leuk!”

� om Roep, hoofdredacteur van Donald Duck.

“Ik ben reuzebenieuwd.”
Jean-Marc van Tol, tekenaar van Fokke & Sukke

“Het tekenwerk is af!”
Daan Jippes, schrijver/tekenaar van Havank en Anders And, verbaasd toen het 
gelukt was om dit verhaal in twee dagen te tekenen.

“Die man verdient een troon in de hemel!”
Martin Lodewijk, schrijver/tekenaar van Agent 327 en schrijver van veel 
andere strips, over de maker (eerlijk gezegd ging het toen niet over deze strip, 
maar zijn opmerking was té mooi om niet te misbruiken).

in een Wereld...

... zijn
een vreemde 
EEND en een 
KANARIE!

... waar
ZEKERHEDEN 

wegvallen...

... gebeurt de
ONVOORSTELBARE RAMP...

... en de
ENIGEN

die
kunnen
helpen...




