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Dit is Stick Dog.

Hij heet geen Stick Dog omdat hij van stokken houdt. 

Hoewel… Nu ik erover nadenk, vindt hij stokken 

geweldig, net als alle andere honden. Ik bedoel maar, 

wélke hond houdt er nou niet van een stevige stok? 

Als ik een beest zou tegenkomen dat op een hond 

Hoofdstuk 1
IK KAN NIET TEKENEN, OKÉ?
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lijkt en hem een stok aanbied die hij weigert, zou ik 

daaruit opmaken dat het dus geen hond is. Jij toch 

ook?

Dan zou ik denken dat het een stoel met een 

schapenvacht is of zoiets.

Maar goed, Stick Dog heet geen Stick Dog omdat hij 

van stokken houdt. Hij heet zo vanwege de simpele 

lijntjes die ik gebruik, omdat ik niet kan tekenen.
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Of eigenlijk kan ik wel tekenen, alleen niet zo heel 

erg goed. Je weet toch hoe je stokpoppetjes tekent? 

Een rondje als hoofd, een paar rechte lijntjes als lijf, 

armen en benen en – tádáá! – je hebt een 

stokpoppetje.

Ik doe hetzelfde met die rechte lijnen, maar dan bij 

honden. En zo komt onze hoofdpersoon aan zijn 

naam.
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Dus dit is Stick Dog.

Toen ik hem aan mijn tekenleraar liet zien, trok ze een 

gezicht met heel veel kreukels. Ik weet natuurlijk niet 

of het bij jouw leraar ook zo is, maar als die van mij 

zo’n kreukelgezicht trekt, is dat bepaald geen 

compliment.

Daarna keek ze weer gewoon en zei: ‘Honden hebben 

geen rechte hoeken, Tom.’

‘Stick Dog wel,’ vertelde ik haar.
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‘Maar als je elke hond op die manier tekent, lijken ze 

allemaal op elkaar,’ zanikte ze.

Daarna liep ze door naar Jack Krulewitch en gaf ze 

hem een groot compliment voor zijn veel betere 

hondentekening, omdat die tenminste op een échte 

hond leek met ronde vormen en vloeiende lijnen. Ik 

besloot haar te bewijzen dat ze er helemaal naast zat. 

Dat doe ik altijd graag: mensen inpeperen dat ze 

ongelijk hebben. Zo ben ik nu eenmaal.

Dus hier nog een paar andere hondentekeningen. 

Zoals je kunt zien, zijn ze echt niet allemaal hetzelfde.

TECKEL

DALMATIËR
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Oké, ze lijken een beetje op elkaar, maar wel elk 

met zijn eigen kenmerken zodat je ze van Stick Dog 

zelf kunt onderscheiden. Er is een dalmatiër, een 

poedel en een teckel.

Én een bastaard. Maar ik kon niet uitvogelen hoe 

ik zo’n beestje moest tekenen, want het is een 

mengelmoes van verschillende rassen. Dus dat 

mormel hierboven met die golfjes stelt een 

‘vuilnisbakkie’ voor, zoals ik deze soort zelf 

meestal noem.

BASTAARD

POEDEL
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Ga maar na, zo’n hond kan van alles zijn. Groot, 

klein, langharig, kortharig, met of zonder krullen… 

noem maar op. Kortom, de golflijntjes in de vacht 

geven aan dat het een ‘vuilnisbakkie’ is. Gesnopen?

er geen moer van. Toen ze weer naar me toe kwam 

om mijn vorderingen kritisch te bekijken, trok ze 

opnieuw zo’n raar gezicht.

Deze keer bleef ze met die lelijke kreukels in haar 

gezicht staan turen. Ze doet maar. Ik trek me er 

helemaal niks van aan.

Goed, voordat we met het verhaal beginnen, moeten 

we het over een paar dingen eens worden.

Allereerst moet je weten dat ik niet alleen honden 

niet al te best kan tekenen. Eigenlijk kan ik niets op 

papier krijgen zoals het er in het echt uitziet. 

Bloemen niet, huizen niet, snoeprepen niet,
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asperges, ezels, rupsen, vliegtuigen, ellebogen of 

Hieronder zie je wat ik bedoel.

Dus het eerste waar we het over eens zijn: tekenen 

is niet mijn sterkste kant. Oké?

Asper-
ges

Franse
frietjes
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Het tweede punt: ga niet moeilijk doen over 

mijn gebrek aan tekentalent. Houd je 

commentaar alsjeblieft voor je. Zeg geen dingen 

zoals: ‘Hé, gast, die boom ziet eruit als een 

grote broccolistronk.’

elkaar, als je het goed bekijkt.

Hoe dan ook, laten we dit afspreken: ik geef toe dat 

ik geen geweldige tekenaar ben en jij belooft me dat 

je er niet over gaat zeuren.

Boom Broccoli
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Dan nog iets anders: mijn leraar Engels en ik zijn het 

over bepaalde dingen absoluut niet eens. Nu ik dit 

schrijf, bedenk ik dat ik vaak heel anders over dingen 

denk dan mijn leraren. Maar dat is nou eenmaal hoe 

ik ben, zoals ik al zei.

Hij vertelt maar al te graag voor de klas dat ‘goede 

schrijvers zich aan goede regels houden’ en blijft 

erop hameren. Dus hij heeft heel veel ‘goede’ 

schrijfregels voor ons gemaakt. Alles moet 

bijvoorbeeld een inleiding en een conclusie hebben.

SCHRIJFREGELS
GELUIDEN ZIJN GEEN WOORDEN

BEGIN EEN ZIN NOOIT MET ‘EN’

GOEDE ZINSBOUW, STRUCTUUR EN NOG

INLEIDING, MIDDEN, CONCLUSIE

NIET GRAPPIG DOEN

HOUD JE AAN DE REGELS
EENS STRUCTUUR
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Zinnen moeten een goede structuur hebben. En hij 

beweert dat grappige verhalen voor bij het kampvuur 

zijn en niet voor op school. Een zin met ‘en’ beginnen 

mag ook niet, en kreten zoals au of eh zijn volgens 

hem geen woorden, dus die mag je niet gebruiken.

Én eh… hij kraamt nog veel meer bladibla-dingen uit.

Als het om de schrijfregels van mijn leraar Engels 

gaat, moet ik denken aan een woord dat mijn zusje 

ooit zelf verzon toen ze een worm in de tuin zag: 

barf-a-lucci.
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Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik geen 

goede cijfers ga halen voor mijn Stick Dog-verhalen, 

maar dat maakt niet uit, want wij zijn het in ieder 

geval over een aantal dingen eens; dat is fijn.

Het derde en laatste wat je moet weten, is dat ik 

dit verhaal (met slechte tekeningen, volgens mijn 

tekenleraar) op mijn eigen manier vertel, 

zoals ik het zelf goed vind (maar mijn leraar 

Engels dus niet).

Deal?

Prima! Dan gaan we nu verder.

Dit wordt leuk!


