


Kapitein Onderbroek 
en de knotsgekke knokpartij met  

de robotsnotjongen

Deel 2. Mot met de zotte snotrobots



Ingekleurd door Jose Garibaldi, 
Wes Dzioba en Corby Barba

Het zevende hero
Het zevende heroïïsche avontuur sche avontuur doordoor



Deze strip laat 
ongeveer zien 

wat er tot nu toe 
is gebeurd...

   Hallo allemaal, 

welkom bij het 

tweede deel van 

Kapitein Onderbroek 

en de knotsgekke 

knokpartij met de 

robotsnotjongen.



















Dit zijn Sjors Baard en Harold Hutje. Sjors is de 
jongen links met de stropdas en de stekeltjes. 
Harold is de jongen rechts met het T-shirt en 
het beroerde kapsel. Onthoud dat.
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SJORS EN HAROLD



 Dit zijn meneer Krupp, Melvin Snuiter en 
Sulu, de bionische hamster. Meneer Krupp is de 
man links in de onderbroek en met de kale kop. 
 Melvin is de jongen rechts met het strikdasje 
en de bril. En Sulu de bionische hamster is het 
hamsterachtige diertje in het midden met de 
laserspuwende oogballen...



...macrohydraulische sprongomatic benen, 
supersompilerende mechanische mini-armen, 
het zo goed als onverwoestbaar flexizwel 
buitenskelet en de duoturbo-9000 SP5 kung- 
fuprocessor van titanium/lithium-legering. 
Onthoud dat ook.



 En dit zijn de zotte snotrobots. Drie van de 
akeligste, afschuwelijkste en angstaanjagendste 
wezens die ooit over de aarde hebben geklotst. 
Ook hun námen waren zo vreselijk en monster-
lijk dat ze paniek zaaiden in de harten van zelfs 
de dapperste helden.



 Als je het aandurft om hun enge nachtmerrie- 
namen te horen, zal ik ze je vertellen. Maar geef 
mij niet de schuld als je de rest van je leven niet 
meer zonder nachtlampje kunt slapen.
 Hun namen waren (van links naar rechts) 
Karel, Trees en Frankensnot.
 Zie je? Ik zei toch dat het enge namen waren!



 Uit wilde woede slaakten Karel, Trees en 
Frankensnot vreselijke en oorverdovende kreten 
toen ze onze helden achternazaten door de 
straten van de stad. Uiteindelijk hadden de 
snotrobots iedereen een doodlopende steeg in 
gedreven. De drie slijmerige slechteriken glib-
berden steeds dichterbij en sprongen toen op 
hun prooi af.



 Het was nu zo’n benarde situatie dat Sjors, 
Harold, Melvin en meneer Krupp hun ogen 
dichtknepen en wachtten op de verschrikkelijke 
geluiden van hun eigen onvermijdelijke onder-
gang.
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GLOBBEL! BLOBBEL! FLOBBEL!

 Maar in plaats van onvermijdelijke onder-
ganggeluiden hoorden onze helden iets heel 
anders. Want kijk, op het allerlaatste moment 
deed Sulu de bionische hamster zijn flexi-
zwel-mond wijd open en schoof de drie mucus-
monsters zo naar binnen.
 Sulu’s bionische wangen waren maximaal 
opgezwollen toen hij zijn harige kop naar de 
lucht richtte.
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 En met de kracht van een raketlancering 
schoot Sulu de drie slijmerige schurken de 
ruimte in.

SPUTTER! SPETTER! SPATTER!
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 De drie zotte snotrobots vlogen als kanons-
kogels door de lucht. Binnen de kortste keren 
waren ze de atmosfeer van de aarde uit en 
vlogen ze op Uranus af. Het doodenge gevecht 
was voorbij.
 ‘Wow, dat was wel een heel snel verhaal,’ zei 
Harold. ‘Dit wordt ons kortste avontuur ooit!’
 ‘Zeg dát wel!’ zei Sjors.
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