
 
Op een dag … Even uittesten. Wow, die bal 

speelt lekker. En hij fonkelt … 

Vreemd dat ik dit zomaar cadeau 
kreeg van die onbekende man. 

Mijn speciale bal zal 
mij geluk brengen! 

Oh, dank u! 

Hé meisje, dit is 
speciaal voor jou … 

De dag erna speelt de tennisster een wedstrijd ... 

De tegenstander doet zijn best … 
Top afgewerkt! 1-0 voor Lars! 

Yes, ik kom op voorsprong! 

Punt voor Janelle! 

Maar dan … 

En weer Janelle! 

En nog 1 erbij! 

Dit ging zo vlot! Ik 
moest bijna geen 

moeite doen! Dit is 
een wonderbal! 

En de grote winnaar is … Janelle! 

Hihi! 

Boehoe! 

Wie was die 
man toch? Ik 

moet hem 
zoeken. 

Even later in de stad … 

Daar! Dat is hem! 

Wat is er met deze bal gebeurd? 

Ik ben een tovenaar 
en ben fan van jou. Ik 
wil dat je altijd wint, 
dus ik betoverde de 

bal. 

Wow, zo’n fans wil ik 
wel meer! 



 
Die dag in het café … 

Ah top, ik had nog zin 
in een biertje. 

Hier ze, uw merk. 

Gloek gloek 
gloek. 

Amai, van al dat drinken moet ik 
nu toch even naar het toilet … 

Je weet het zijn hé, André! 

In het toilet … 

Vreemd, waarom hangt 
er verboden toegang 

aan deze deur? 

Huh? 

Woooooh wat 
gebeurt er? 

Hij wordt wakker op de grond. 

Hij gaat meteen op stap … 

Waar  
ben ik? 

Wie zijn jullie? En waarom dragen 
jullie zo’n vreemde kledij? 

Vreemd? Iedereen kleedt zich zo in de 
Middeleeuwen. 

Middeleeuwen?!? 
Maar ik moet 

terug naar 2022! 

Oh nee, weer zo’n tijdreiziger. Je kan 
terugkeren met onze speciale plant … 

Hier, 
proef 

maar … 
Vanwaar 
komt die 
opeens? 

In het café … 

Dus ik ging naar het toilet en 
belandde zo in de Middeleeuwen 
en door het eten van een speciale 
plant keerde ik terug naar 2022. 

Die geef 
ik volgende 

keer een  
watertje. 



 

Welkom bij The 
Masked Singer! 

Die avond op VTM … Ik stel even de jury aan 
jullie voor! 

Kip gaat van start. 

Goedenavond! 

Het wordt weer top! 

Hoi! 

My heart will 
go on! 

Maar ondertussen bij de jury … 

Oh nee, hij 
wordt 
onwel! 

Aaaah! 

Hij is flauwgevallen! 

Wat nu? 

We nemen geen risico, 
ik bel de dokter! 

Amai, die neemt 
ook haar tijd … 

Ja lap, nu 
gaat mijn 

gsm. 

Ja, ja, daar gaat 
mijn optreden. Ik 
ben de kip … Ik 

kom eraan! 

Even later … 

Hmmm … 

Dat klinkt 
niet zo 

goed. Ik bel 
mijn collega. 

Hij ademt 
te traag … 

Naar het zieken-
huis ermee … 

Volhouden! 

Dankzij het vlotte optreden van iedereen 
kwam uiteindelijk alles terug in orde! 



 
Die dag in het café … 

Dat gaat 
smaken! 

De koning en koningin zijn op stap. 

Zo, twee 
grote zakken 

friet. Eet 
smakelijk! 

Bedankt! 

Heerlijk! 

Njammie! 

Maar dan opeens … 

Hahaha! 

De voorbijgangers lachen hen uit … 

Zijn dat onze koning 
en koningin? 

In een steegje ontmoeten ze een 
oude, wijze man … 

Kan u ons helpen? 

Stap in de vliegende 
auto en die brengt 

jullie naar de 
tovenaar! Die kan 

jullie helpen! 

Waar vinden we 
die auto? 

Kijk daar, in 
de verte … 

Even later … Bij de tovenaar … Vertrouw 
mij maar, ik 
los dit snel 

op … 

Abracadabra … 

Geen dank! 
Daar zijn 

tovenaars voor! 

Wow, hartelijk bedankt! 
U hebt ons gered! 

U bent de 
beste! 

Zeg alstublieft dat u 
ons kan helpen … 

Dit is een 
ramp! 



 
Die dag in het café … 

Ah top, ik had nog zin 
in een biertje. 

Hier ze, uw merk. 

Die dag dagen 2 jongens 2 meisjes uit … 

Wedden dat wij van jullie kunnen 
winnen bij het voetballen? 

Waar gaat de 
wedstrijd door? 

Wees maar 
niet zo zeker! 

We moeten het moeras 
met de gevaarlijke 

dieren eerst oversteken. 

Zo gezegd,  
zo gedaan! 

Oh nee, mijn 
bril valt af! 

De wedstrijd gaat van start … 

Huh? Waar is 
iedereen? 

1-0 voor ons! Ze 
zien geen steek! 

Wij gaan zo 
winnen! 

Hallo?! 

10-0 voor ons! 
Hahaha! 

Verloren van de 
meisjes? Wie had 

dat gedacht? 

Ze keren terug over 
het moeras … 

Jullie hebben alleen maar gewonnen omdat wij 
onze brillen verloren waren in het moeras … 

Jullie kunnen 
gewoon niet tegen 

jullie verlies! 


