STRIP BABES

Oh-la-la
E STRIP
DIT ZIJN ONZE MOOIST

BABES

Nederland mag vergeleken met Frankrijk en België dan een klein stripland zijn, als
het op stripbabes aan komt, staan we aan de top. Een overzicht van de mooiste
babes uit Nederland Stripland: vrouwelijk schoon, gefabriceerd met inkt en verf.

Nicky Saxx
◀

BABE MET BALLEN

De avonturen van de stoere Nicky Saxx, getekend
door Minck Oosterveer, verschenen tot 2008
dagelijks in De Telegraaf. Nicky en haar vriendin
Elja zijn vrouwelijke avonturiers die zich wereldwijd
inzetten als privé-detectives en probleem-oplossers
van ‘moeilijke zaken’. Dat daarbij een vleugje erotiek
voorbijkomt en soms een kledingstuk het moet
ontgelden, spreekt vanzelf.

Olga Lawina
BABE MET
GROTE BALLEN ▶

TEKST: MARC KETZER

Tja... Tekenaar Martin Lodewijk
verontschuldigt zich tamelijk
ludiek: „Toen ik penseel ging
gebruiken in plaats van een
hard potlood, werd alles groter,
dus ook de borsten van Olga
Lawina.” Vergelijk de Zwitserse
collega van Agent 327 maar
eens in Dossier Zondagskind
en Het oor van Gogh...
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Roodhaar
ONZE FAVORIETE
STRIPBABE
◀

Storm is favoriet bij veel stripliefhebbers, maar zijn vriendin
Roodhaar is nog populairder.
In De Terugkeer van de Rode
Prins moet de stoere chick het
hele verhaal in haar blote billen
rondlopen. Uiteraard zorgden Martin
Lodewijk en Don Lawrence ervoor
dat het in functie van het verhaal
was. Inmiddels tekenen Romano
Molenaar en Jorg de Vos de strip
Storm en zij kunnen er ook wat van.
Check De Muiters van Anker.

WINNEN?
Speciaal voor deze stripspecial hebben
Romano Molenaar en Jorg de Vos deze
fantastische Roodhaar voor ons getekend.
Jij kunt het origineel winnen! Deze unieke
Roodhaar kan straks gesigneerd en
ingelijst bij jou aan de muur hangen.

GA HEEL SNEL NAAR
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Rhonda
BABE VAN DE BEACH BOYS ▶
Dit is een strip die net in de Eppo is
gepubliceerd. Tekenaar Vano liet
zich inspireren door het liedje Help
me, Rhonda van de Beach Boys.
Het verhaal speelt zich af in de
jaren zestig, maar heldin Rhonda is
heel modern: geëmancipeerd, sterk,
lenig, maar ook op zoek naar een
nieuwe identiteit. Vrij onbekend,
maar de eerste plaatjes van Beach
Boy-babe Rhonda beloven veel.
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