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Heel, heel lang geleden… (Nou ja, vanochtend.)
In een universum hier heel ver vandaan… (Om
de hoek, eerlijk gezegd. Bij Hugo thuis. Hij woont in
een flat die Palmenzicht heet. Dat is best een rare
naam, want er staat maar één palmboom en die is
dood.)
Ta-ta-taa-da! Ta-da-daa-da! Ta-da-daa-da! Tata-duh-da!

10

(Wauw, dat orkest klinkt waanzinnig! Zo voelt
het dus om de held in een actiefilm te zijn. Rondrennen, boeven vangen, aliens verslaan, donuts eten, met
van die knetterharde opzwepende muziek op de achtergrond, en…)
‘Hallo?’
Wat? Wie zei dat?
‘Ja, spreekt u mee.’
En waar is de muziek gebleven?
‘Nee, ik heb geen pizza’s besteld.’
Huh?
‘Volgens mij bent u verkeerd verbonden.’
Hugo’s moeder staat achter me te bellen, en de
muziek was haar ringtone. In mijn actiefilm moet je
blijkbaar rondrennen, boeven vangen en donuts eten
terwijl de moeder van je vriend die achtergrondmuziek doet met haar telefoon.
Maar dat is natuurlijk helemaal het punt niet.
Het punt is dat er een pizza in de buurt is die niemand wil hebben. Ik ben gek op pizza! Stuur die pizza
maar –
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Hugo’s moeder hangt op.
Pff. Oké. Ook goed.
Waar waren we ook alweer? O, ja, Hugo en ik
spelen Kapitein Krachtpats. Ik ben natuurlijk Kapitein Krachtpats: Agent 12 van de Intergalactische
Veiligheidsdienst, op dit moment uitgerust met een
nachtkijker, een gammastraalbazooka en een gereedschapsgordel. Batterijen niet inbegrepen.
Hugo is mijn assistent Herman.
Is het je opgevallen dat ik ‘assistent’ zei, en niet
sidekick? Herman is geen sidekick. Kapitein Krachtpats heeft geen sidekick nodig. Herman had een heel
saai leven, want hij was wetenschapper. Kapitein
Krachtpats had medelijden met hem. Hij heeft hem
geholpen, en Herman mag nu coole gadgets en voertuigen voor hem maken, zoals de Krachtpatsmobiel
met centrale portiervergrendeling en airbags aan
de bestuurderskant (actiefiguurtjes afzonderlijk verkrijgbaar).
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Herman maakt alles wat Kapitein Krachtpats nodig heeft, of het nu een lasergeweer, een enterhaak of
een pizza met zeven soorten kaas is. Zijn beroemdste
uitspraak is: ‘Hoe kan ik je van dienst zijn, Kapitein
Krachtpats?’
Hugo vindt het heerlijk om Herman te zijn.

IK HAAT HET OM
HERMAN TE ZIJN.
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‘Maar je bent er zo goed in, Hugo,’ zeg ik. ‘Schiet
op. Ik moet Schubbejak verslaan, de duivelse zeemeerman.’
Hugo zucht. ‘Hoe kan ik je van dienst zijn, Kapitein Krachtpats?’
Eigenlijk vind ik dat dat best een beetje enthousiaster kan.

ZWEMVLIEZEN!
IK HEB
ZWEMVLIEZEN
NODIG!
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Ik ren de voordeur van Hugo’s huis uit, het trappenhuis van de flat in.
‘Ik heb helemaal geen –’
Ik vertel waarschijnlijk niks nieuws als ik zeg dat
Kapitein Krachtpats de allergrootste superheld van
deze tijd is. Je kent vast zijn beroemde uitspraak ‘Ik
ben Kapitein Krachtpats. Voel mijn patskracht!’ Hij
zegt dat altijd met een zware, hese stem. Het klinkt
een stuk cooler dan Hermans vaste zinnetje.
Kapitein Krachtpats heeft een straalpak, en dat
is te gek. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft hij
in de laatste serie ook nog een verbeterd model, de
Sonic4000, met luchtinlaten en een hybride motor.
Dat betekent dat hij nu net zo snel is als een straaljager, maar dan veel beter voor het milieu. Hij heeft
polsbeschermers waarmee hij laserstralen kan afschieten, een onverwoestbaar schild waarmee hij
ook kan luchtsurfen en het allerbeste haar aller tijden, dat nooit in de war raakt door de wind! Hij redt
de wereld zo’n beetje iedere dag en hij heeft meer
mutanten en aliens knock-out geslagen dan ik kaas15

balletjes heb gegeten… denk ik. Dat zou ik even na
moeten kijken. Ik heb heel veel kaasballetjes weggewerkt.
Maar op dit moment roep ik dus: ‘Ik ben Kapitein Krachtpats. Voel mijn patskracht!’
Op de trap loop ik mevrouw Smit tegen het lijf.
Zij is Hugo’s buurvrouw. Ik bedoel niet dat ik haar zie
als ze voorbijloopt, ik bots letterlijk boven op haar. Ze
zit nu op haar billen.
‘Oeps. Sorry, mevrouw Smit,’ roep ik over mijn
schouder. ‘Herman, kun jij mevrouw Smit even helpen?’
Ik stuif de flat uit en sta oog in oog met Kapitein
Krachtpats’ aartsvijand Schubbejak (die in dit geval
wordt gespeeld door Blub de goudvis, die we eerder al
buiten hebben gezet).
Mam wilde laatst weten waarom ik zo dol ben op
Kapitein Krachtpats. Ze vroeg zich af of het iets te
maken had met de kleren, of met de kleuren. Ze dacht
dat ik van al dat rennen en springen misschien last
kreeg van iets wat ze endorfine noemde (ik moest uit16

SCHUBBEJAK, JE LAATSTE
UUR HEEFT GESLAGEN!
BLUB.
JE ZULT DE AARDBEWONERS
NIET LANGER OVERHEERSEN!
BLUB.
JE ZULT ZE NIET MEER
NATSPETTEREN MET ZOUT
ZEEWATER!
BLUB.
WANT IK BEN KAPITEIN
KRACHTPATS. VOEL MIJN
PATSKRACHT!

leggen dat Schubbejaks endolfijnenleger pas in serie
twee meedoet). Ze hoopte dat Kapitein Krachtpats
mijn held was omdat hij strijdt voor rechtvaardigheid,
zich inzet voor vrede en altijd opkomt voor wie zich
niet kan verdedigen. Ik zei dat ik het vooral leuk vind
dat Kapitein Krachtpats erop los mept en toch de
goeie is.
Herman rent naar buiten. ‘Max, we moeten
gaan.’
‘Wie is Max? Mijn naam is –’
‘Max, het is tijd voor je auditie.’
Herman, zo blijkt, is ook best goed in het bijhouden van mijn agenda.
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