DUTCH ANGLE DRAGON BALL
Dutch Angle Dragon Ball is een manga van fans, voor fans en over fans van de
Dragon Ball franchise. Het is een non-profit project, en de makers claimen geen
eigendom over de Dragon Ball naam. Voor de manga puristen willen wij ook
benadrukken dat dit verhaal volledig los staat van de Dragon Ball canon. Maar hopelijk
begrijpt men dat dit al voor zich spreekt, aangezien er geen sprake is van één officiële canon.
Wij bedanken Akira Toriyama, Toei Animation en Shueisha voor het inspireren van dit werk.
Deze manga is een productie van E-Hoek (www.entertainmenthoek.nl).
Een digitale versie van de manga is online te lezen.
www.entertainmenthoek.nl/dutch-angle-dragonball/
Houd de website in de gaten voor de uitgaves van toekomstige volumes van Dutch Angle
Dragon Ball. Lees op onze website alles over Film, Televisie, Comics en Cosplay en blijf
GeHoekt aan Entertainment!
Ons avontuur begint
in een vergeten land
hier ver vandaan.

Het E-Hoek team heeft samen gewerkt met de Facebook pagina Dragonballsupermovienl.
Dankzij hun werk krijgt de film Dragon Ball Super: Broly ook een Nederlandse bioscoop
release. Bezoek hier de pagina:
www.facebook.com/DBSUPERMOVIENL/
Wij bedanken ook de mensen achter de Facebook groep Dragon Ball Z NL voor de aandacht die
ze aan onze manga geven. Bekijk hier de groep:
www.facebook.com/groups/863927340321014/

In dit onbedorven territorium,
buiten de menselijke beschaving,
woont onze held. Hij is zich alleen
nog niet bewust van zijn lot.

Script: Sandro Algra en Martijn Pijnenburg
Tekeningen: Sandro Algra
Geïnspireerd op het werk van: Akira Toriyama
Dragon Ball is in bezit van: Bird Studio/Shueisha
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Lees van rechts naar links
Kijk je dit de
hele dag?

Ik heb ook
Netflix.

OH JA, DAT
WAS LEUK!

TV is niet meer wat het
vroeger was! Verlang je
niet terug naar de tijd
dat er werkelijk goede
programma’s voor waren? Je weet wel wat ik
bedoel: DRAGON BALL
FUCKING Z!
.............
.............

Maar hoe wist
je dat ik…?
Ik kon jouw
aanwezigheid op
lange afstand al
waarnemen.

Ha! Een Dragon Ball fan
herken je gelijk.

Martijn...

De sproeiers
staan zeker aan.
Kom binnen!

Sandro...
Je hebt Dragon Ball
berichten op
Facebook geliket.
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Nou ja, het
voedselkonvooi komt
komende woensdag
weer langs… als ik er
voor zorg dat ik dan
weer thuis…

GEWELDIG!

Zijn die wortels van jou nou echt
belangrijker dan dit!? Dragon Ball
heeft ons nodig. De kwaliteit van
de show is niet wat het vroeger
was! Het zijn trouwe fans als jij en
ik die druk kunnen uitvoeren op de
studio zodat we de Dragon Ball
film krijgen die we verdienen.

Hhmm, een Funimation dub
fanboy… Ik ben op zoek naar
iemand die met mij op reis
zou willen gaan…
naar Japan.

Japan?

Eeh… ik heb online wel
wat gekeken. Best leuk,
maar ik wacht totdat de
Engelse vertaling op
schema is.

EN EEN MEET & GREET MET
TORIYAMA-SAN!!!
Hehehe!
Die sukkel denkt echt dat we
Toriyama kunnen ontmoeten.

Heb je geen
auto?

De nieuwe Dragon Ball Super
film komt dit jaar uit in Japan,
maar Nederland heeft de rechten
niet om het uit te zenden. Ben jij
bij met de anime?

Jawel! Bij het kopen van een pakje
drakenballensoep won ik twee kaartjes
voor een privé testvoorstelling van
Dragon Ball Super: Broly...
... inclusief rondleiding in de
Toei Animation Studio...

Wacht maar Toei!
IK TRAP JULLIE DEUREN IN!

Nee… jij
Marutin-kun?

Ik heb een
vouwfiets. Weet
je… deze kan
groter worden!

Maar eh… ik kan
niet echt, wie
moet voor mijn
akkers zorgen?

GAAF!
KLINKT TOP!

Ik rijd wel.
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Het avontuur van
Sandoro-san en
Marutin-kun is amper
begonnen. Vóór hen ligt
een lange weg vol
verassingen. Zullen ze hun
eindbestemming bereiken?
Wacht! Eerst nog een
tussenstop…
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HEREN... JULLIE ZIJN
HIER BIJ HET JUISTE
ADRES! MAG IK JULLIE DE
DEADPOOL AANRADEN?

Wat doen we hier
eigenlijk? Ik dacht dat we
naar Tokyo zouden gaan...

SCHERP GEPRIJSD EN
ZEER POPULAIR BIJ
DE DAMES!
Hoeveel
heb je?

Wat denk je wel!!??
Je gaat Toriyama-san
toch niet ontmoeten
op je slippertjes?

DE TWEE
ZWAARDEN WORDEN
APART VERKOCHT.
MET KORTING
NATUURLIJK!

55... 60...
70...

Wat voor cosplay
outfits kunnen we
daarvan kopen?

€77,2

EEN
MARVEL
FAN...

WAT EEN
DWEEP
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We zien elkaar in
het volgende
volume van Dutch
Angle Dragon Ball!
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