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Voor de oorspronkelijke Max Kruimel, mijn neefje Preston: 
een superheld met een betoverende glimlach, altijd klaar  

voor de strijd met zijn karakteristieke karateslag en  
zijn trouwe hulpje Chase de Hond.
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DE AVONTUREN VAN MAX KRUIMEL
(DINGEN DIE JE ECHT MOET WETEN VOOR ALS IK 

OP RAADSELACHTIGE WIJZE VERDWIJN)

1. Mijn geheime leven als superheld op sokken

2. Als er een lijk in mijn kluisje ligt, ben ik dat waarschijnlijk!

3. Hoe Darth Vader mijn vader werd

4. Snel! Geef me een luier!

5. Waarom ik mijn tenen in de popcorn van mijn zus stak 

6. Ja, Bat Kid is mijn broertje!

7. Pruimensap uit een rode plastic beker

8. Noem mij maar Braak!

9. Hoe ik per ongeluk uit mijn broek scheurde, mijn knie schaafde en 

mijn ego kwetste

10. Oma verslikt zich in haar kunstgebit en stikt! (alweer)

11. Waarschuwing!! Pas op voor de enge kluisjesvampier!

12. In de val gelokt?

13. Help! Volgens mij moet ik overgeven!

14. De dweilkoning swingt?!

15. Klacht van een kluisjesgek

16. Wie zegt dat een zombie niet kan rappen?

17. Op de schop

18. Ik daal af in de diepe, donkere krochten van... Waar ben ik?

19. De labyrintrenner
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20. Kun je in de gevangenis echt een VetVeelVleespizza krijgen?

21. Mijn vader vermoordt me als ik levend thuiskom!

22. Hoe ‘Assepoester’ haar glazen muiltje sneaker verloor

23. Aanval van de killer-wc!

24. Een bek vol drek, bedekt met meuk, in een kwade reuk

25. Waarom er een jongen in de meisjeskleedkamer was

26. Slechtste. Ringtone. Ooit!!

27. Een klap van de molen? Serieus?

28. Hoe ik het plakbriefje des onheils vond

29. De verschrikkelijke val van Max Kruimel!! (Sorry, mensen!  

Mijn fout!)
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* 9 *

?! IK

1. MIJN GEHEIME LEVEN ALS 
SUPERHELD OP SOKKEN

Als ik superkrachten had, zou mijn leven op school 
lang niet zo’n HEL zijn. 

Dan zou ik nooit meer die stomme bus missen, want ik 
VLOOG gewoon naar school!
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* 10 *

SPLET!

SPLET!

HOOO!

GEWELDIG, toch? Dan zou ik zo ongeveer de COOLSTE 
jongen van de hele school zijn!

Maar wil je een geheim horen? Een luchtaanval van 
een boze vogel is NIET cool. Het is gewoon... SMERIG!

Op tv, in stripboeken en films lijkt al dat superhelden-
gedoe een EITJE. Maar daar klopt echt NIKS van! Dus 
laat je niet bedotten.
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* 11 *

MOE-HA-HA-HAAA!

Je kunt GEEN superkrachten krijgen door in een 
laboratorium gekleurde gloeiende vloeistoffen door 
elkaar te mengen en OP TE DRINKEN...

IK MAAK EEN HEERLIJKE 
SUPERKRACHTENSMOOTHIE
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* 12 *

KA-BOEM!!
HOE ik weet dat dat niet werkt?

‘OEPS!’
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* 13 *

HET WAS SENSATIONEEL GENOEG  
OM OP EEN T-SHIRT TE ZETTEN!!

Laat ik het zo zeggen...
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* 14 *

Zelfs als ik superkrachten HAD, was de eerste persoon 
die ik zou moeten redden... 

IKZELF!
WAAROM?

Omdat een jongen op school een zieke GRAP met mij 
heeft uitgehaald.

En ik kan helaas wel DOOD zijn tegen de tijd dat jij dit 
leest!

Ja, ik zei ‘DOOD’.

Oké, hij probeerde me niet expres dood te maken.

Maar dan nog!!

Dus als jij zo iemand bent die gaat FLIPPEN van zulke 
dingen (of van cliffhangers in stripboeken), kun je 
mijn dagboek misschien maar beter niet lezen...
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* 15 *

Eh... sorry, maar ben je nou NOG STEEDS aan het 
lezen?

Oké, mij best. Wat jij wil.

Maar zeg niet dat ik je niet heb gewaarschuwd!
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