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Striphelden Striphelden Striphelden    
Een strip is een verhaal. 
In een strip zie je plaatjes en woorden. 
Zij maken samen het verhaal.  
In een strip komt vaak een held voor.  
Dit boek gaat over striphelden 
Je leest over Kuifje, Zorro, Batman, Spiderman, Lucky Luke,  
Superman, Suske en Wiske en Asterix en Obelix.  
Waarom zijn het helden?  
Lees er meer over in dit boek!  



Zorro is een echte held. Is er iemand in nood? 
Zorro helpt gelijk. 
Je herkent Zorro meteen. Zijn kleren en hoed zijn 
zwart. 
Zorro draagt een masker. Zo herken je hem niet. 
Zorro is het Spaanse woord voor “vos”. Een vos is 
een slim dier. Zorro is ook slim. Die slimme Zorro 
verslaat altijd zijn vijand. 

 Zorro is lenig.  
Hij lijkt wel een acrobaat.  
Hij rent over daken.  
Hij springt van grote hoogte.  
Hij komt als een kat altijd op 
zijn pootjes terecht.  

Ik vecht met een degen.  
Het is mijn zwaard.  
Ik schrijf er ook mee. 
Waar ik kom, laat ik de letter 
Z achter. 

De Z van Zorro. 



 

 
Ik ben een spin. 
Mijn rug, handen en 
voeten plakken tegen 
de muur. 

Spiderman was niet al-
tijd een held.  
Hij gaat pas tegen boe-
ven vechten als zijn 
oom vermoord wordt.  
Dan trekt hij pas zijn 
spinnenpak aan.  
Met een masker om 
niet herkend 
te worden.  

Spiderman wordt geboren 
als Peter, een gewone baby. 
Hij is een wees. Peter woont 
daarom bij zijn oom en 
tante. Hij gaat gewoon naar 
school. Daar wordt hij op 
een dag gebeten door een 
spin.  
Vanaf dat moment wordt het 
leven van Peter anders. Hij 
ontdekt dat hij opeens 
superkrachten heeft.  
Hij kan opeens wel negen 
meter hoog springen. Uit zijn 
polsen schieten draden. Ze 
plakken. Peter is een spin-
nenman geworden.  



Kuifje ziet er heel gewoon uit. 
Hij heeft een grappig kuifje op 
zijn hoofd.  
Kuifje schrijft voor een krant. 
Om een verhaal te schrijven, 
gaat hij vaak eerst op onder-
zoek uit.  
Hij beleeft dan een echt avon-
tuur.  
Dat gebeurt altijd per onge-
luk.  
Kuifje is geen superheld.  
Hij is wel slim en verstandig. 
Hij is ook niet supersterk.  
Hij is wel moedig.  
Hij helpt mensen in nood. 
En hij vangt boeven. 

Bobbie, het witte hondje, 
is de trouwe vriend van 
Kuifje.  
Bobbie en Kuifje redden 
elkaar steeds weer.  
Bobbie is dol op botten. 
Door een lekker bot ver-
geet hij wel eens wat.  
Bobbie is doodsbang voor 
spinnen.  

 Ik onderzoek veel voor de 
krant.  
Daarom ga ik veel op reis.  
Ik ben dol op reizen naar 
vreemde landen.  



Het hele dorp drinkt van 
de toverdrank.  
Obelix krijgt niets.  
Als kind viel hij per ongeluk 
in de ketel van de tovenaar. 
Zo bleef hij voor altijd 
sterk.  

 

 Wij zijn niet blij met dat 
dorpje.  
Bij elk gevecht krijgen we 
steeds weer een flink pak 
slaag.  

Asterix is klein, maar slim. 
Obelix is dik en sterk.  
Hij eet graag everzwijn.  
Het land van Asterix en Obelix 
is bezet 
De Romeinen zij er de baas. 
Maar niet in het dorpje van 
Asterix en Obelix.  
Het dorp heeft een geheim. 
Het is de toverdrank.  
Een tovenaar maakt de drank. 
De drank maakt je oersterk. 
Zo kunnen de Romeinse 
soldaten nooit winnen. 
Ze zijn steeds bang. 
Ze durven niet goed tegen 
dat dorp te vechten. 

Ik ben niet 

blij met die 

Obelix!  



 

Superman heeft superkracht.  
Hij kan vliegen en hard rennen. 
Hij springt heel hoog.  
En hij kan dwars door dingen 
heen kijken.  
Met zijn adem kan hij dingen 
laten bevriezen.  
Toch heeft Superman één zwakke 
plek. Hij vertelt het je hieronder.  

Superman wordt geboren op 
een andere planeet.  
Het is de planeet Krypton. 
Zijn ouders sturen hem met 
een ruimteschip naar de aarde.  
Waarom?  
De planeet Krypton gaat ont-
ploffen.  
Ze hopen zo hun kind te red-
den.  
Op aarde vinden Jonathan en 
Martha Kent hem als een baby. 
Hij krijgt de naam Clark Kent. 
Clark merkt dat hij super-
krachten heeft. 
Hij gebruikt zijn kracht om 
mensen in nood te helpen. 

Deze steen haalt mijn kracht 
weg. 
Het groene ding komt van de 
planeet waar ik geboren ben. 
Ik word er een gewoon mens 
van. 



Suske is een moedig jongetje.  
Hij komt van het eiland Amo-
ras.  
Hij heeft geen ouders.   
Tante Sidonia zorgt voor Suske.   
Wiske woont ook bij tante. 
Wiske is een koppig meisje.  
Ze is erg moedig, zeker als ze 
haar pop Schanulleke moet 
verdedigen.  
Suske en Wiske komen altijd in 
een avontuur terecht.  
Dat kan ook een avontuur van 
vroeger zijn.  
Of zelfs in de toekomst. 
Hoe dat kan?  
Met de tijdmachine van pro-
fessor Barabas.  
 

Suske en Wiske komen al-
tijd terecht in een wereld 
vol fantasie.  
Een wereld vol tovenaars, 
spoken, heksen en betover-
de dieren of dingen.  

 

 

Ik ben tante Sido-

nia en zorg voor 

Suske en Wiske.  
Ik ben Jerom.  
Ik ben oersterk. 
Een tijdmachine 
nam mij mee uit 
een andere tijd.  

 Ik ben de professor.  

Ik vond de tijdma-

chine uit.  



 

Batman is een superheld. 
Batman komt te hulp waar 
mensen in nood zijn.  
Hij maakt de straten in de 
stad veilig.  
Overdag is Batman een ge-
wone man.  
Batman vecht tegen boeven. 
Batman verloor als kind zijn 
vader en moeder door 
boeven. 
Hij weet dan dat hij later 
mensen tegen boeven zal 
beschermen. 

 

Ik bezit geen superkracht¸ 

maar kan mijzelf goed 

verdedigen. Ik bevrijd me 

met gemak uit boeien.  

Batman rijdt in een batmobiel. 
Die auto zit vol slimme dingen. 
Ook in riem van Batman zitten 

slimme apparaatjes. 
 Ze helpen Batman.  
Dat is handig, als je niet super 
sterk bent.  

 



Lucky Luke komt vaak vier 
schurken tegen.  
Het zijn de Daltons. 
Het zijn vier broers van groot 
naar klein: Averell, William, 
Jack en Joe.  
Joe, de kleinste, is het slimst. 
Averell, de grootste, is het 

domst.  
 

Lucky Luke (zeg: Lukkie 
Luuk) is een cowboy (kou-
booi). 
Hij zwerft door het Wilde 
Westen. 
Lucky Luke is een held.  
Hij vecht tegen boeven.  
Hij beschermt de mensen.  
Zijn trouwste vriend is zijn 
paard, Jolly Jumper. 
Het is een erg slim paard. 
Het dier kan schaken en vis-
sen.  
En hij kan zelfs zijn eigen za-
del afdoen.  

Ik schiet sneller dan 
mijn eigen schaduw.  



Filmpjes 

Soms werd een stripheld een filmheld. 
De held kwam tot leven op het witte doek. 

https://www.youtube.com/

watch?v=rrmUk2YUm14 
https://www.youtube.com/

embed/AOHbrsklpWU  

https://www.youtube.com/
embed/uf4Y6lpBHzY  

https://www.youtube.com/

watch?v=APrxbp3zpBw 

https://www.youtube.com/
watch?v=X5xvlXV9crE 

https://www.youtube.com/
embed/ga_bgYT5vXM  

https://www.youtube.com/watch?v=rrmUk2YUm14
https://www.youtube.com/watch?v=rrmUk2YUm14
https://www.youtube.com/embed/AOHbrsklpWU
https://www.youtube.com/embed/AOHbrsklpWU
https://www.youtube.com/embed/uf4Y6lpBHzY
https://www.youtube.com/embed/uf4Y6lpBHzY
https://www.youtube.com/watch?v=APrxbp3zpBw
https://www.youtube.com/watch?v=APrxbp3zpBw
https://www.youtube.com/watch?v=X5xvlXV9crE
https://www.youtube.com/watch?v=X5xvlXV9crE
https://www.youtube.com/embed/ga_bgYT5vXM
https://www.youtube.com/embed/ga_bgYT5vXM
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