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Leo “The King” is al jaren de 
onverslaanbare bokskampioen onder de 
dieren. Dit heeft hij niet te danken aan 
zijn atletische prestaties maar aan zijn 

gemene trucs. Het is slechts een kwestie 
van tijd tot hij te ver gaat…
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Dames en heren,
Welkom bij de jaarlijkse 
Dierenbokswedstrijden!

De hal zit vol met honderden 
fans die de grote kampioen 
willen zien en misschien ook 
wel tegen hem willen boksen.



Ook de neef van scheidsrechter Harry Hamster 
en zijn hele gezin zijn erbij. Zij gaan zeker de 
huidige kampioen aanmoedigen.

De regels zijn simpel: IEDEREEN kan de 
kampioen uitdagen. Wie van hem weet te 
winnen, is de nieuwe wereldkampioen. Maar 
dat klinkt makkelijker dan het is…



Daar is hij dan eindelijk: de ongeslagen 
wereldkampioen van de Dieren Boks 
Federatie, de grote, de onoverwinnelijke 
Leo “The King”. 



Leo “The King” is 203 centimeter 
lang en weegt 225 kilo. Van de 
39 wedstrijden heeft hij er 39 
gewonnen, waarvan 34 
op knock-out.





En daar is zijn eerste tegenstander al: G.I. Raf, bijgenaamd “De Nek”. 
Maak de ring vrij!
“De Nek” is maar liefst 598 centimeter lang en weegt 1900 kilo. Het zal 
moeilijk worden voor “The King” om hem tegen zijn kop te stoten.



Maar wat is dat? Dat was toch geen 
stoot onder de gordel?
Dat was vast en zeker een vergissing.



“De Nek” klapt dubbel…



… en “The King” geeft 
hem meteen daarna een 
vernietigende rechtse hoek.



Daar is de knock-out! Weer een overwinning voor “The King”! 
Het publiek juicht!





En de volgende uitdager staat alweer 
klaar. Anna Conda, “De Kronkelende 
Slang”. Zij is 378 centimeter lang en 
weegt 32,8 kilo.
Conda kan de verwoestende slagen 
van de kampioen gemakkelijk 
ontwijken. Zou het hem lukken om 
haar zelfs maar één keer te raken?



Ja! Daar gaat “The King” tegen de mat! Maar meteen 
krabbelt hij weer overeind, zonder dat hij uitgeteld wordt.



Hmm, staat hij nu op de staart van Conda, zodat zij niet meer kan 
wegkronkelen? Nee, ik vergis me geloof ik.

Knock-out met een 
geweldige uppercut!



Knock-out in de eerste ronde. Zo kennen we onze kampioen weer!



Er is nog geen spoor van vermoeidheid te zien bij “The King”. 
Hij zit alweer klaar voor de volgende wedstrijd.
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