
Wanneer kapitein Brulbaard en zijn bemanning de Gekruiste Knekelschat vinden,  

doet admiraal Zwijnenpoot er alles aan om de buit van zijn aartsvijand te stelen...
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O jee, straks 
hebben we zoveel 

goudstukken dat we 
zinken!

ISBN 978 90 5116 425 1

Lees alles over...

ka
pi

tei
n Brulbaard

&

adm
iraal 

Zwijnenpoot

... gezworen vijanden op de woeste baren!
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De oceaan is oneinDig groot.  
Maar niet groot genoeg voor de stoerste 

piraten die er bestaan...

Al tien jaar zijn de strijdende piraten op zoek naar 

de beroemde gekruiste Knekelschat, die al eeuwen 

onvindbaar is. en dan, eindelijk, vindt 
kapitein Brulbaard de 

kostbare schat! Hij en zijn 
bemanning brengen de 

schat aan boord van hun 
schip, de Mooie Marie. 

. . . gezworen vijanden op de woeste baren! 
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Kapitein Brulbaard is uitgehongerd van al dat schatzoeken. 
De vondst moet gevierd worden met een stevige maaltijd. 
Daarvoor doen ze een ouderwetse piraten-viswedstrijd.  
De grootste vis ligt straks op het bord van de kapitein.

Met rammelende magen werpen grote Willem, Schooier en Sloeber 
hun hengels uit. iedereen wil dat goudstuk natuurlijk winnen.

Maar ook Drijfhout Dirk en Zeehond weten zeker 
dat ze de wedstrijd gaan winnen.

Ze hebben het zo druk met vissen dat niemand doorheeft dat ze 
worden bespioneerd door een nieuwsgierige papegaai...

Degene die de grootste vis 
voor me aan de haak slaat, 

wint dit goudstuk!

Aye aye, 
kapitein!

Dat goudstuk 
is voor mij!’

Ik ga een haai 
vangen!

Laat me raden jongen,  
jij wil zeker een katvissie 

vangen…? Hahaha!

Ik heb zo’n honger 
dat ik wel een hele 

walvis lust.

Ik ga de pannen 
alvast op het 
vuur zetten!



even later vliegt de brutale papegaai terug naar 
de Spelbreker, het schip van zijn baas.

Daar vertelt hij het nieuws over de schat, 
kapitein Brulbaard en de viswedstrijd die 
ze aan het houden zijn.

geen sprake van dat zijn aartsvijand er met 
zijn dierbare schat vandoor gaat! Hij moet 
een plan bedenken...

BruLBAArD! !

Baas?  
Ik heb een  

idee.
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Admiraal Zwijnenpoot is woedend.
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