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Even voorstellen: mijn naam is Zapatillaman. Ik ben al 
jaren een held.  
Heb je nooit van mij gehoord?  
Dat kan kloppen, want ik werk in het geheim. 
Ik als held kan je precies vertellen wat het betekent om 
een held te worden. 
Dit boek legt je in tien korte lessen uit hoe jij een echte 
held of heldin kunt worden. 
Dat is geen makkie. Dat is maar goed ook, want met een 
wereld vol helden wordt het wel erg saai. 
Je moet er dus wel iets voor over hebben om een held te 
worden.  
Lees de lessen goed. 
Misschien komen we elkaar op een dag tegen 
om een heldenklusje op te knappen. 

Een held wordenEen held wordenEen held worden   

 



Les 1:Les 1:Les 1:   Een belangrijke vraagEen belangrijke vraagEen belangrijke vraag   

Wil je een echte held worden? Dan moet je 
eerst op de volgende vraag een eerlijk ant-
woord kunnen geven: 
Waarom wil ik een held worden? 
Wil je held worden:  
 Om indruk te maken op je vriendjes? 
 Om de aandacht van het leukste meisje of 

jongetje uit de klas te krijgen? 
 Om een blits pakje te kunnen dragen? 
 Om populair te worden en veel fans op 

Facebook te krijgen? 
Jammer, maar zo kun je geen held worden. 
Een echte held is een held om andere men-
sen en dieren in nood te helpen. 
Een echte held denkt niet aan zichzelf.  
Hij maakt zich niet druk om zijn uiterlijk.  
Een held kijkt bijna nooit in de spiegel. 
Een echte held is er voor de ander. 

 

Ik sta voor iedereen klaar.  
Voor mens en dier. Zit je in nood? 

Op mij kun je altijd rekenen.. Ik 
kijk ook nooit of mijn haar wel 
goed zit.. 

Helden kijken 

zelden in de 

spiegel ! 
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Uitslover! Moet je nou echt elke 
keer dat pak aantrek-ken als ik 
je vraag om een spin voor me 
dood te maken? 
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Les 2 Kies een naamLes 2 Kies een naamLes 2 Kies een naam   

Een echte held gebruikt nooit zijn eigen 
naam. Dat is niet echt slim. Iedereen kan je 
in het telefoonboek of op internet vinden. 
Je wordt natuurlijk steeds lastig gevallen. 
De telefoon staat roodgloeiend. Je email 
raakt overvol met vragen of nog erger: 
dreigmails van je vijanden. 
Zoek een naam die goed bij je past. Super-
held Zorro zijn naam betekent vos in het 
Spaans. En dat klopt helemaal. Zorro is zo 
slim als een vos. 
De naam moet goed voelen. Het is net als 
een jas. Die moet ook lekker zitten. 
Tip:  
Kies een naam. Vertaal die naam in een an-
dere taal. Heb je veel sproeten?  
Noem je dan Mister Freckles (Zeg: Frekkels) 
of in het Spaans: Senor Pecas (Pee-kas).  
Dat klinkt beter dan Supersproet. 

 

Vertaal hier je naam  

 

Mmm... een passende naam? 
Kuifje? Mister Gaga? Spier-
mans?  
Nee¸ Superman. Die naam past 
prima bij me. 

Even vertalen in het Engels: 
ontploffing……   
EXPLOSION ? 

Mister Explosion!  

http://translate.google.com/translate_t
http://translate.google.nl/
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 Ik heb nooit begrepen 
waarom jullie je onderbroek 
boven jullie pak dragen? 

 
Daarom kan jij ook 
niet vliegen! 

 

Les 3Les 3Les 3   Het pakHet pakHet pak   

Wat voor kleding ga je dragen als held? 
Als je naar bekende superhelden kijkt, 
zie je al snel een cape ( zeg: keep). Dat 
ziet er best super uit! Maar het is niet al-
tijd handig. Zo’n cape kan blijven haken 
aan van alles of tussen de liftdeur ko-
men. Daar hang je dan als superheld. 
Kies voor een gemakkelijk zittend pak. 
Kies je voor een strak pak? Test dan even 
uit of je kunt bukken zonder dat het pak 
scheurt. Of je moet als held de kleur van 
je onderbroek willen laten zien. 
Een masker is ook handig. Zo word je 
niet herkend. Draag ook een paar hand-
schoenen voor extra vieze klusjes.  
En natuurlijk: maak je je eigen logo. Het 
is een soort teken van herkenning. Denk 
maar aan de S van Superman. 

 Mijn pak is klaar! 
Valt er misschien iets 
te redden hier? 

logo 

handschoenen 

laarzen 

masker 

cape 
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Les 4 Een held beschermtLes 4 Een held beschermtLes 4 Een held beschermt   

Natuurlijk moet een held voor een veilig 
gevoel zorgen. De meeste helden be-
schermen een stad tegen de misdaad. 
De hele wereld beschermen wordt na-
tuurlijk wel erg moeilijk. Je zou van hot 
naar her moeten vliegen, want misdaad 
is overal waar mensen wonen. 
Begin als held eerst eens in je eigen 
straat. Laat je duidelijk zien in je stoere 
pak. Zorg extra goed voor kinderen, 
vrouwen, oude mensen en dieren. Die 
hebben de meeste bescherming nodig. 
Als dat goed lukt, kun je er een straat bij 
pakken. Ben je daar heer en meester als 
held dan ga je op de hele buurt letten. 
Je merkt al snel dat de grootste boeven 
zich als een mak lammetje zullen gaan 
gedragen. 

 

 

Deze buurt 
is veilig! 

HIER WAAK IK ! 

Wegwezen mannen! 
Ik voel me in deze buurt 
niet veilig. 
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Les 5Les 5Les 5   Gedraag je als een heldGedraag je als een heldGedraag je als een held   

Een held of heldin blijft zich altijd net-
jes gedragen. 
Hij of zij blijft altijd kalm en wordt nooit 
boos. 
Al doet zijn vijand hem nog zoveel 
kwaad, de echte held zal niet schelden. 
Ook haalt hij geen gemene streken uit. 
De held pakt het kwaad aan op een 
nette manier. 
Hij maakt zijn handen niet vuil en 
draagt daarom zijn handschoenen. 
Hij levert boeven en andere misdadi-
gers netjes uit aan de politie. 
Hij speelt nooit voor eigen rechter. 
En natuurlijk kan een held nooit om-
gekocht worden met geld of een mooi 
cadeautje. 

 
Wat er ook gebeurt¸ ik 
blijf kalm en gedraag 
me als een echte heer. 
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Les 6 Leef gezond! 

 

 
Ik als held verdien wat  
bij als pizzabezorger.  
Zo blijf is gelijk ook nog fit 
door al dat geren! 

 Geen probleem!  
Ik heb net pizza besteld. 

Die is vast onderweg. 

Als superheld moet je natuurlijk denken 
aan je gezondheid. 
Geen vette hamburgers, dikke pizza’s en 
zoete frisdrankjes meer (eens in het half 
jaar mag wel). 
Een superheld met een buikje in zijn 
strakke pak is natuurlijk geen gezicht. 
Ook zorg je dat je flink sport. Zo kan het 
niet gebeuren, dat je na een lange achter-
volging uitgeput op de stoeprand moet 
zitten. Of nog erger: dat je vijand je op de 
hoek hard uit staat te lachen en roept: 
“Pak  me dan als je kan”! 
Een echte held is topfit en zorgt goed voor 
zijn lichaam. Dat betekent extra veel 
groenten voor de vitaminen. 
Ja, je moet er wel wat voor over heb-    
ben om een held te worden. 

Afblijven, Sumoman! 
Denk aan je dieet. 
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Les 7 Kies je krachtLes 7 Kies je krachtLes 7 Kies je kracht   

 

Hel-

den- Waar ben je goed in? 
Sommige superhelden zijn helemaal niet su-
persterk. 
Dat hoeft ook niet. 
Soms is slim zijn al genoeg. 
Misschien wil je oefenen op snelheid? 
Wat dacht je van allerlei slimme spulletjes die 
je kunnen helpen? Kijk bijvoorbeeld naar de 
riem van Batman. 
Je kunt ook kiezen voor een kogelvrij pantser-
kostuum . 
Of ga je oefenen om door muren te kunnen 
kijken? Dat kan heel handig zijn. 
Of ga je op een vechtsport als judo of karate? 
Of wil je net als de Hulk  groen worden als je 
kwaad wordt? 
Kies je kracht en blijf oefenen. 

Ik volg extra lessen. 
Ik wil een slimme held 

worden. 

 Sinds ik een luier 
draag¸ volg ik al vlieg-

lessen. 

 
Ik at als kind veel spinazie. 

Nu word ik groen als ik 
kwaad word. 

 

Ik ben dol op turnen. 
Mijn lenigheid komt 

mij goed van pas. 
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Les 8 Alleen of met hulpLes 8 Alleen of met hulpLes 8 Alleen of met hulp   

Pak je de misdaad in je eentje aan? 
Of voel je je beter als je een hulpje hebt? 
Superman heeft Robin, Asterix heeft Obelix, 
Lucky Luke heeft zijn paard Jolly Jumper en 
Kuifje heeft Bobbie. 
Niks mis mee dus, zo’n helper. 
Heb je een vriendje dat niet graag de baas 
speelt, maar wel graag helpt. Dan wil hij mis-
schien jouw hulpje wel worden. 
Natuurlijk gaat hij ook een stoer pak dragen 
(iets minder stoer dan jouw pak natuurlijk). 
Heb je een hond of een ander leuk huisdier? 
Misschien is dat ook een goed hulpje en geeft 
het dier je een gevoel van veiligheid. 
Leer je huisdier een paar superkunstjes en 
klaar is Kees. 

 

Ik¸ als bejaarde held¸ vind zo’n hulpje 
een prima oplossing.  
Zo kan ik op mijn oude dag nog 
steeds boeven achtervolgen. 

Lucky Luke en Jolly Jumper 

Kuifje en Bobbie 

Asterix en Obelix 

Batman en Robin 
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Les 9 Twee levens Les 9 Twee levens Les 9 Twee levens    

Als je held bent, heb je eigenlijk twee le-
vens. 
Je hebt een gewoon leven en een ander le-
ven als held. 
Je bent dus twee personen in één. 
In je gewone leven, leef je zonder op te val-
len. Het is zelfs beter om een beetje een 
sulletje te spelen. Dan denkt niemand dat 
jij wel eens een held zou kunnen zijn. 
Denk maar aan Superman en Spiderman 
die zijn in hun gewone leven zelfs een beet-
je onhandig. 
Dat is een prima manier om je leven als 
held goed geheim te kunnen houden. 
In je leven als held ben je juist het tegen-
overgestelde. Geen sulletje, maar een su-
perheld. Hij pakt alles aan wat niet deugt. 

REKENEN 

Ik
mam 

HELDEN 

 In het gewone  
leven ben ik heel ge-

woon! Ik doe een 
beetje saai en sullig. 

 
Met mijn pak aan en 
masker op voel ik me 

meteen  
een superheld ! 
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Les 10Les 10Les 10   Sokken of pantoffelsSokken of pantoffelsSokken of pantoffels   

Niet iedereen is in de wieg gelegd om een 
superheld te worden. 
Dat is maar goed ook. 
Een wereld vol helden is een vreselijk saaie 
wereld. 
Ben je bang in het donker? 
Roep je altijd je grote broer of zus als je door 
een ander wordt gepest? 
Ben je bang voor spinnen? 
Kijk je altijd eerst onder je bed voor je gaat 
slapen? 
Heb je hoogtevrees of hou je niet van avon-
turen? 
Koop dan een paar mooie sokken. Laat je 
moeder er een mooie grote H op borduren. 
Je kunt ook een paar pantoffels kopen. 
Je kunt dan altijd nog een echte held op 
sokken of een pantoffelheld worden. 

 Het is nog best moeilijk om 
een held op sokken te 
worden. 

 
Je hebt echte helden en 

pantoffelhelden. 
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Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?
v=sqKPMiNEqx8&feature=relat

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?
v=vVRDGvPJFO8&feature=relat

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=VRqa47-jv0M  

 
 
 

Op deze bladzijde stel ik je voor aan een paar collega superhelden. 
Zoals je weet werk ik, Zapatillaman, in het geheim en ga natuurlijk 
niet in een film spelen. Dan ben ik opeens niet geheim meer. 
Je vindt hier filmpjes over Batman, de held van de nacht. Spider-
man, een gewone jongen die door de beet van een spin super-
krachten kreeg. En Superman, geboren op de planeet Krypton en 
als klein kind naar de Aarde gestuurd. Daar ontdekt hij zijn 
superkrachten.  Veel plezier ermee, superheld! 

Filmpjes met heldenFilmpjes met heldenFilmpjes met helden   

http://www.youtube.com/watch_popup?v=sqKPMiNEqx8&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=sqKPMiNEqx8&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=sqKPMiNEqx8&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vVRDGvPJFO8&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vVRDGvPJFO8&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=vVRDGvPJFO8&feature=related
http://www.youtube.com/watch_popup?v=VRqa47-jv0M
http://www.youtube.com/watch_popup?v=VRqa47-jv0M
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Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   
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