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Het wedstrijdpunt

Opslag:  
Ariol
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Concentratie…

Hé, hé, hé! Ariol maakt de 
scheidsrechter duidelijk dat 
Novak Djokovies absoluut te 
dicht bij het net komt.

ACHTERUIT, 
NOVAK!

Nogmaals concentratie…
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Bal gemist! Eerste opslag!

(Hahaha, een 
trucje van Ariol 
om Djokovies 
te jennen.)

Nogmaals nogmaals 
concentratie…

…   en opslag  
…   onderhands!

RAH!
ACHTERUIT, 

NOVAK!
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Djokovies, de NUMMER 1  
op de WERELDRANGLIJST, 

is VERRAST!

Hij had helemaal  
geen onderhandse  
opslag verwacht!

Ariol grijpt zijn kans en slaat  
de bal recht in zijn gezicht.

PAF!

AUW!

Daardoor is  
zijn terugslag 

zwak!
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Die smeerlap van een wereld
kampioen heeft het op  

de bril van Ariol gemunt!

Maar toch krijgt Djokovies 
een waarschuwing en 
vijftien strafpunten.

De toeschouwers jouwen  
Djokovies uit!

Valsspeler!

Brillenbreker!

Nummer 
nul komma  

nul!

Boe!

Ariol staat  
op kop met  

400.

Nee, het 
gaat wel.

Als hij die  
gebroken heeft, 

moet hij de schade 
vergoeden!
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Maar Ariol wordt uit 
volle borst aangemoedigd.

Al zijn vrienden zijn er!  
Zijn papa en mama zitten op 

de eretribune en als Ariol wint, 
kopen ze voor hem een nieuwe 

game van Superpaard!

En dan zal Petula verliefd  
op hem worden.

ARIOL!  
ARIOL!  
ARIOL!



15

De druk is  
enorm. Dit is de  

wedstrijdbal.

Ariol blaast zijn  
vingertoppen droog.

Iemand heeft zich  
bewogen. Dat stoort Ariol. 

Het is die sukkel van  
een Tibert. 

Bovendien zat hij naast  
Petula en hij bood haar  

popcorn aan.

De politie 
gooit hem zeker in  

de gevangenis.
Scheer je weg,  

Tibert.

Goed, nogmaals nogmaals  
nogmaals concentratie.
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De wedstrijdbal  
moet meteen goed zijn.  
Ariol komt een beetje  

dichterbij. Dat mag, want  
hij is bijziend.

Djokovies verwacht een  
kanonskogel, maar eigenlijk 

speelt Ariol superkalm.

Ariol heeft stalen zenuwen.  
Hij rekt de tennismatch. En het duurt  

en duurt…
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Ariol begint zich 
een beetje te vervelen. Oké, dat is het.  

Ik verveel me.

Stom eigenlijk, een  
wedstrijdbal. Als je het  
zo ver schopt, heb je  
zo goed als gewonnen.

Dan hoeft die  
wedstrijdbal  
niet meer.

Ik heb ge 
wonnen. Ik heb  

gewonnen.

pling  
pling  
pling



EINDE
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Ariol beklimt het 
erepodium.

Ariol keert het  
tennis de rug toe. 
Hij wordt gitarist!

TSJING!  
TSJING!

Het publiek gaat uit zijn dak,  
de vrienden geven  

een applaus. Suuuperpaard!  
Held van het  

Heelal…
Petula zit op de eerste rij  
en Ariol zingt voor haar:

Yeah!




