
FOTOREPORTAGE DOOR RAYMOND LAGAE



Op 15 maart 2013 vierde Jean-Pol
(echte naam Jean-Paul van den
Broeck) zijn zeventigste verjaar-
dag. Hij zit bovendien vijftig jaar
in het vak. Zijn vriendin Anita or-
ganiseerde een verrassingsfeest
voor tal van genodigden, familie,
vrienden en collega’s. Onze foto-
graaf Raymond Lagae behoort
tot het kransje vrienden van het
koppel en zat mee aan de feest-
dis. Dankzij deze exclusieve foto-
reportage kan je de hartelijke
sfeer opsnuiven. In het tweede
gedeelte sta je mee op de eerste
rij bij Studio 100 waar Jean-Pol
op 27 maart een tweede keer
werd verrast. Het bedrijf waar hij
vele jaren als supervisor voor
alle tekenwerk werkte, zette hem
in de bloemetjes.



Allemansvriend
François Walthéry
was van de partij.

Ook Daniel Kox (AGENT 212),
Laudec (CÉDRIC) en Lucien De
Gieter (PAPYRUS) behoorden
tot de genodigden.



Een toepasselijke brandkast van Sammy is er voor de ontvangst van felicitatiekaarten en
envelopjes. Jean-Pol wil met de inhoud van die envelopjes een voetbaltafel kopen zoals
er ook een bij Studio 100 staat. Hij was een ware ‘kickerkampioen’.

Rechts staat kleindochter
Yasmine die begiftigd is met
een enorm tekentalent.





Lucien De Gieter en
François Walthéry.

Hec Leemans komt
hen vervoegen.



Een beetje promotie voor het nieuwste
album van F.C. DE KAMPIOENEN (nog niet
in de handel).

Ondertussen poseren Laudec (met echtgenote
Nelly), Anita en Daniel Kox graag voor de fotograaf.



Aan de Vlaamse tafel zitten (van links
naar rechts) de Waal Lucien De Gieter,
Hec Leemans, Merho en Jan Bosschaert.



Aan de Waalse tafel vinden we
(van links naar rechts) François
Walthéry, Laudec en Daniel Kox.



Proost- en speechmoment met
Anita. Naast haar zit haar zoon.



Dollen met
Walthéry.



Ook de collega’s van Studio 100 klinken
mee. Van links naar rechts: Ward De Graeve
(SAMSON & GERT, WICKIE DE VIKING, BOBO,
DOBUS, JABALOE), Christian Verhaeghe (AMIKA,
K3, ROX) en Filip Heyninck (PIET PIRAAT, PLOP).

Wim Swerts kennen we van SAMSON & GERT,
PLOP, PIET PIRAAT, KIM, AMBIONIX, W817, EN
DAARMEE BASTA! en de F.C. DE KAMPIOENEN-
spin-off VERTONGEN & CO die een instant-
succes werd.



Feestvarken Jean-Pol zet een gezamenlijke
tekening in gang als cadeau voor de chef-
kok die voor een overheerlijk menu zorgde.





Het resultaat van
Yasmine, de klein-
dochter van Jean-Pol.



















Cadeautje van De
Gieter: een originele
plaat van PAPYRUS.

Van Bosschaert
kreeg Jean-Pol
de recente uit-
gave van een
schetsboek bij
vzw Arcadia.

De tekenaars signeerden
elkaars menukaart.





Omdat het na de groeps-
foto niet meeviel weer
recht te staan, gingen De
Gieter en Jean-Pol er dan
meer bij liggen.



Ook bij Studio 100 werd de te-
kenaar gefêteerd. Jean-Pol ging
er twee keer per week langs
om het tekenwerk te beoorde-
len en waar nodig bij te sturen.

Jean-Pol gunde tijdens
zijn carrière de credits
van alle medewerkers.
Zijn danklijstje valt wel
heel lang uit.



De striptekenende collega’s van Studio 100
delen in de dankwoorden.

Van hen krijgt Jean-Pol een geza-
menlijke tekening met daarop alle
figuren van Studio 100.



Compleet met hoed van meneer de
burgemeester uit SAMSON EN GERT.



De Studio 100-bazen
Gert Verhulst en Hans
Bourlon werden even-
eens bedankt.

Ze kregen elk een
originele plaat
van SAMMY...



Vriendin Anita be-
dankt voor de eer om
bedankt te worden.





Merho gaf Jean-Pol
enkele luxe-uitgaven
van DE KIEKEBOES.



En plots daagde eerste minister Elio Di Rupo op... of toch
diens imitator Walter Baele, ook werkzaam voor Studio 100 en
een van de sterren van het tv-programma TEGEN DE STERREN OP.















Een expo met originele platen is
te bewonderen bij Studio 100.
Onder de aanwezigen bevonden
zich Jo Berckmans (de weduwe
van Jef Nys), Nys’ kleindochter
Sarina, Leo Loedts en uiteraard
Jean-Pols partner Anita.



Leo Loedts maakte dit
hommageschilderij van
bakkersgast Kramikske.

Zo maakte hij er ook
ooit een van Sammy
naar aanleiding van
Jean-Pols veertigjarige
carrière voor een expo
in Temse.



Steve Van Bael en Peter Bonte
waren erbij op de vernissage.









In gesprek met vtm-journalist
Patrick Van Gompel.





Ook Merho wordt geïnterviewd
om het over Jean-Pol te hebben.
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