


... ik ben een 

superheld. 
En grappig genoeg is het helemaal niet 

super om SUPER te zijn. Het is het TEGEN
OVER GESTELDE van super. Het is om precies   
te zijn super onsuper. Wat ik bedoel te zeggen 

is... ik vind er niks aan. HELEMAAL niks.

Om te beginnen, ook al mag ik ZELF 
beslissen hoe ik de slechte slechteriken 

versla (ook als ik er ECHT geen zin in  heb 

omdat ik liever in de ROL SCHAATS
DISCO ben of een boek lees) mag ik NIET 
zelf beslissen welke kleren ik draag. Dit komt 
doordat mijn moeder (ja, 
mijn MOEDER) ze voor 
me  heeft uitgekozen. Zo 
zien ze eruit...

... en ik moet ze  
de hele tijd dragen. 

VOOR ALTIJD.



En hoewel ik steeds op mijn hoede 
moet zijn en regelmatig hals over
kop weg moet om de planeet te 
redden, moet ik nog steeds mijn 
huiswerk op tijd af hebben.

En als ik per ongeluk lunch op 
mijn cape knoei krijg ik op mijn 

KOP, maar als een superslechterik 
zoals MEGAKOTS over mij heen 
kotst, dan is het ineens juist 

HELEMAAL PRIMA. Het is 

gewoon allemaal ZO ongelooflijk 
oneerlijk. 

O, en als ik de boel verpruts terwijl 
ik daar allemaal mee bezig ben 
dan... nou ja, ik wil je niet 
ongerust maken  
maar...
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En eerlijk gezegd kan 
het soms behoorlijk 
link worden, bijvoor
beeld die keer met 

VOLTAGE...

En dan was er ook 
nog die keer met

Harry 
SLIJM...



En niet te vergeten die keer met 

TWERKNADO. . .
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Alles lijkt toch elke keer weer goed te gaan, om
dat de rest van mijn hele complete familie ook 

SUPER is, en meestal gaan we allemaal samen 
op missies. Net als een leuk familie-uitje, 
maar dan met slechteriken en zonder de lol.

MAAR... 



In elk geval, dat is zo ongeveer hoe dit SUPER 
gedoe in z’n werk gaat – meestal is het niet 

zo dat het begint met een insectenbeet/vreemd  
ongeluk in een laboratorium of bij bepaalde 

weersomstandigheden. O, nee. Je wordt gewoon 
 geboren in een familie van 

SUPERS... en dit is het 
stelletje gekken bij  

wie ik terecht
kwam...

GGRR RR RR
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En ook al ben ik 

de wereld aan het redden, iedereen op school 
denkt nog steeds dat ik een totale loser ben. 

Nou ja, niet echt IEDEREEN, ik bedoel, ik 
heb Jasmijn, Ed en Mollie, mijn vrienden die 
net als ik lid zijn van het milieuteam. Inderdaad! 

Ik red de wereld op school EN na school! 

We hebben al compostbakken geregeld in 
verband met voedselverspilling in de kantine, 
en we hebben een hoekje met wilde bloemen 
gemaakt naast de technieklokalen (voor bijen  
en zo) – en dat allemaal binnen een paar 

DE
HELE

TIJD



maanden. Het is niet precies hetzelfde als 
intergalactische gevechten met super- 
schurken, maar het is wel veel leuker, dat is 
zeker. Bovendien is er nog het andere pluspunt, 
namelijk dat ik hierbij niet mijn totaal 
belachelijke verschrikkelijke SUPERKRACHT 
hoef te gebruiken, dus dat is mooi. Wat mijn 

SUPERKRACHT is, vraag je je af? Gênant. Dat 

is wat het is. Super, SUPERGÊNANT.


