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Voorwoord
Tussen alle afgelopen en nog lopende topuitslagen
door vonden we het wel eens tijd voor een
eenvoudiger verzoek aan onze lezers. Stel eens een
top tientje samen met de heldinnen die je het mooist
vindt. De uitslag en de publicatie ervan zagen we al
helemaal voor ons dankzij diverse lijsten van
magazines als C HÉ, MAXIM, FHM of PLAYBOY. Een
dergelijke bijlage heb je nu gedownload. Dit is de
top 50 van aantrekkelijkste stripheldinnen en vaak
ook jullie favoriete babes en playmates.
Dat het voor de lezers toch nog een hele opgave was
om slechts tien personages, en dan nog gerangschikt
volgens persoonlijke voorkeur, uit albums uit hun
eigen boekenkast te kiezen, werd ons snel duidelijk
door begeleidende commentaren. Wij verzuimden
het namelijk om een voorselectie te maken waaruit
kon gekozen worden.
De commentaren van één deelnemer, Bruno
Demaître, maakten ons aan het lachen. Vervolgens
wilde hij best teksten schrijven voor elk van de vijftig
topgenomineerden, waarvoor onze dank.
In de weken vóór de top 50 werd gepubliceerd,
passeerden dagelijks tien heldinnen die het niet
haalden. Ze komen uit ofwel minder populaire
reeksen, het zijn minder bekende nevenpersonages,
ze bekoorden te weinig lezers of ze getuigden van
een toch wat bijzondere voorkeur van lezers. En dat
er grapjassen tussen onze lezers zitten, kunnen we
best appreciëren.
Maar nu serieus. Hieronder en op de volgende drie
pagina’s vind je portretten van zij die het niet hebben
gehaald, van nummer 540 naar 51. Daarna kan je de
Who’s that girl?
Via www.stripspeciaalzaak.be/Toppers_Heldinnen.htm kan je
op elk portretje klikken om de naam van het personage en de
serie waarin ze voorkomen te weten te komen.

540
531

vijftig mooiste stripheldinnen bewonderen. Met
dank aan alle deelnemende lezers uit Vlaanderen en
Nederland.
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50 Mariotte

(uit De Gezellen van de Schemering)

© François Bourgeon

Het was een tijd van pest en cholera, van oorlog en
hongersnood, van armoede en wilde beesten die je
op elk moment bij de keel konden grijpen. En
middenin al die ellende straalt Mariotte als een
zonnetje. Samen met haar lotgenoten trekt ze op een
onmogelijke tocht om het duister te bestrijden. Zij is
het vuur, de energie en de passie die de queeste
voortdrijft. Waren alle vrouwen maar zoals zij, dan
zouden dit niet de donkere, maar de stralende
middeleeuwen geweest zijn.

© Philippe Delaby

49

Acte
(uit Murena)

Het Oude Rome is hip, vooral in de stripwereld. CASSIO hield
ons vier albums lang in de ban van een moordzaak, Enrico
Marini maakt misschien z’n beste werk met DE ADELAARS VAN
ROME, maar aan de top staat onbetwist MURENA. Het échte
decadente Rome, vol intriges, moordpartijen en op tijd en
stond een flinke orgie met allerlei hitsig mannelijk én
vrouwelijk naakt. Als hermafrodiet — check je
geschiedenisboeken — is Acte een beetje van allebei. De
slavin werd de eerste grote liefde van Nero. Niet gek voor
een man die later compleet krankzinnig werd.

48 Vampirella
(uit Vampirella)

© Joe Jusko

Dracula met borsten! Door de jaren heen
is ze al door verschillende tekenaars in
beeld gebracht en af en toe dook zelfs een
levende kopie op, maar zoals het een ware
vampier past, overleeft Vampirella alle
trends en tijden en blijft ze haar eigen
bloedmooie zelf in die lange leren laarzen
en het minuscule rode pakje dat enkel de
essentiële delen bedekt. Zet je ramen wijd
open, want vannacht komt ze je misschien
wel bijten!

© Bernard Yslaire

47

Julie
(uit Samber)

Haar volledige naam is Julie
Saintange, maar een engeltje is ze
gelukkig niet. Engelen zijn
geslachtloos moet je weten en dat
zou niet meteen een plaats in
deze lijst opleveren. Julie staat in
het middelpunt van een tragische
liefdesgeschiedenis die zich
afspeelt tegen het sombere decor
van het negentiende-eeuwse
Frankrijk. De tranen vloeien meer
dan eens rijkelijk uit haar
bevreemdend rode ogen, maar bij
ons zal ze altijd een schouder
vinden om op uit te huilen.

46 Marlysa

© Kean-Pierre Danard

(uit Marlysa)

Het soort vrouw waarvoor
windmachines werden uitgevonden.
Haar lange blonde lokken waaieren
in elk plaatje alle kanten uit, zelfs als
er amper een licht briesje staat.
Bovendien draagt ze steevast een
masker, waardoor je onwillekeurig in
die helderblauwe kijkers wordt
gezogen terwijl je de eigen blik niet
los kan maken van dat heerlijke
lichaam. En dan heeft ze nog een
tweelingzus ook! Geen katjes om
zonder handschoenen aan te
pakken, maar die heb je voor een
paar euro snel gevonden.

45 Vania
(uit Jugurtha)

© Franz

De oudste van de hele lijst, tenminste, wat haar historische
achtergrond betreft. De echte koning Jugurtha was een wrede
heerser die leefde in de tweede eeuw voor Christus. In de strip is hij
een heldhaftige spierenbundel die zich vooral onledig moet houden
met het bevrijden van zijn vriendinnetje Vania. Want die laat zich
keer op keer in de boeien slaan, of het nu door piraten, Chinezen of
een Afrikaanse stam is. Maar ja, die drang om weerloze vrouwen te
beschermen, drijft ons uiteraard onweerstaanbaar in hun armen.

© Claus D. Scholz

44

Indigo Magiste
(uit De Rode Ridder)

Gedaan met die moeilijke keuze tussen bruin of
blond, zwart of rood: maak plaats voor de blauwe
stoot. Jarenlang zwijmelde De Rode Ridder voor zijn
feeërieke, maar vooral zeer onbereikbare
droomvrouw Galaxa, maar toen zag hij Indigo op de
brandstapel staan en schoot zijn hart in vuur en
vlam. Levensecht, verrukkelijk vrouwelijk en fysiek
heel erg aanwezig. Na al die heldendaden heeft
Johan het wel verdiend om nu ook de geneugten
van de hooizolder te mogen ontdekken.

43

90-60-90
(uit Gilles de Geus)

© Hanco Kolk

De ideale maten, maar ook de
codenaam van een Spaanse spionne
die zelfs Gilles de Geus de stoom uit
de oren doet komen. Ideaal hoeft
een vrouw helemaal niet te zijn,
maar het blijft wel prettig om naar
te kijken. Wist je trouwens dat het
pseudoniem 90-60-90 ook in de
echte wereld gebruikt werd voor een
Russische spionne die begin 2010
werd opgepakt? Alleen was dat een
rosse en is die van ons een
ravenzwarte Iberische leeuwin.
Grrrrr...

42 Uma

(uit Karaat)

© Félix Meynet

Diamonds are a girls best friend, maar
voor Uma staan de steentjes vooral
gelijk met een verborgen leven als
geheim agente die de belangen van de
handelaars moet beschermen. Jammer
dat haar tweelingzus al in het eerste
album de pijp uitgaat, maar gelukkig
lopen in deze serie nog wel meer
langbenige hogehakkendraagsters rond.
Af en toe sukkelt ze in een depressieve
bui en heeft ze zelfs wat zelfmoordneigingen, maar laat dat de Freud in jou
niet tegenhouden om haar op de ligbank
uit te nodigen.

41 Isabelle Avondrood
(uit Isabelle Avondrood)

© Jacques Tardi

Een beetje een vreemde eend in de bijt deze Isabelle. Een klassieke
schoonheid is ze niet en wie in haar nabijheid wil komen, zal er
meteen een pak uitgedroogde mummies, knettergekke
professoren, heropgewekte dinosaurussen en andere demonen
moeten bijpakken. Bovendien is ze al eens gestorven én weer tot
leven gewekt, wat haar in feite tot een zombie promoveert.
Gelukkig zijn er voldoende horrorfans onder de striplezers die haar
wipneusje en sproetjes weten te waarderen.

40 Claudia Cijfer
(uit De Kleine Robbe)

© Janry

Rekenen is het leukste vak in de hele wereld! Toch
als juffrouw Cijfer ons wegwijs probeert te
maken in de tafels van vermenigvuldiging. Alle
middelen zijn goed om strafstudie te krijgen en
nog wat langer bij haar in de klas te mogen
blijven. Voor haar geen stoere spierbundels of
coole macho’s, nee, zij gaat lekker skinny dippen
met de saaiste collega van de hele school. Er is
dus nog hoop voor alle mannen die door de
natuur iets minder goed bedeeld zijn. Wat we
ons afvrage: zou juffrouw Cijfer ook lessen
seksuele opvoeding geven?

© Dragan de Lazare

39

Rubine Killarney
(uit Rubine)

Plaats van actie: Chicago. Al Capone mag dan al een tijdje
onder de zoden liggen, er blijft nog criminaliteit genoeg om
inspecteur Rubine aan het werk te houden. Pas maar op
voor deze ravissante rooie, want ze heeft van haar Ierse
voorouders een behoorlijk opvliegend temperament
meegekregen, laat alleen een reuzegrote teddybeer toe in
haar flat en neemt haar dienstwapen zelfs mee tot in haar
bad. Ik beken, agent, ik heb het gedaan (© Paul Jambers),
wil je me nu alsjeblief in de boeien slaan?

38 Camilla Molina
© Enrico Marini

(uit De Aasgieren)

Enrico Marini moet wel een grote fan zijn van onze nummer 48, Vampirella,
want hij heeft er gewoon zijn eigen versie van gemaakt. Camilla draagt een
even spannend rood niemendalletje rond haar even verrukkelijke lijf en heeft
ook even ravenzwarte, lange haren. Samen met haar broer Drago loopt ze
moordend de wereld rond, speurend naar bloedzuigers die hun ware aard
verloochend hebben, zich onderweg verliezend in allerlei vleselijke lusten.
Weetje: deze femme fatale heeft haar eigen facebookpagina. Allen daarheen!

37 Sophia Delamore
Volgens tekenaar Adriano de Vincentiis loopt Sophia zo
vaak naakt rond om haar behoefte aan vrijheid te
benadrukken. We moeten naar de verborgen betekenissen
zoeken en niet naar haar borsten blijven staren. Dat zou
iets makkelijker zijn als ze niet op zowat elke pagina zo
prominent in onze richting zouden priemen. Het verhaal
heeft even weinig om het lijf als de protagoniste, maar erg
vinden we dat voor één keertje niet. Als je zo goddelijk
geschapen bent, is paraderen in je pure al ruim genoeg om
volop te genieten.

© Adriano de Vincentiis

(uit Sophia)

© Jean Giraud

36

Chihuahua Pearl
(uit Blueberry)

Je kan kiezen: het piepkleine hondje, de Mexicaanse provincie, de zachte kaas, het vaak
gecoverde lied of de cigarillos rokende zangeres die Blueberry volledig inpalmt. Allemaal heten
ze Chihuahua, maar jullie kiezen duidelijk voor die ene parel. Oké, een wat duister juweel met
ruwe kantjes, ze kan als een vreselijk kreng uit de hoek komen en is vooral op geld belust, maar
als je verliefd bent, is dat allemaal van geen belang. Wij zijn al op weg naar het Wilde Westen!

35 Alix Yin Fu
(uit De Onnoembaren &
Witte Tijgerin)

© Didier Conrad

Nog een rooie, maar dan niet omwille van
d’r haren. Onze favoriete communiste werd
eerst albums lang bepoteld door een
stelletje onbenullen in DE ONNOEMBAREN,
maar kreeg met WITTE TIJGERIN wat ze
verdiende: een reeks helemaal opgebouwd
rond haar eigen ravissante oosterse
figuurtje. Ze is een wandelende
gevechtsmachine, dus schaaf je best je
kungfu wat bij als je haar wil benaderen,
maar voor een kus van de meest sensuele
mond in stripland mag het gerust een
beetje moeite kosten.

© Jean-Yves Mitton

34

Amber / Boadicae
(uit Vae Victis!)

De dapperste onder de Galliërs heet Amber, of eigenlijk Boadicae, haar echte Keltische naam.
De door de keizer zelf beminde slavin ontsnapt uit Rome om haar rechtmatige plaats als leidster
van een opstand tegen Julius Caesar op te eisen. Dat doet ze met verve en losjes in de bloes, al heeft
de geschiedenis intussen uitgewezen dat de Romeinen in die tijd echt wel onoverwinnelijk waren.
Een kleine vrouw om naar op te kijken en te bewonderen, in alle betekenissen van het woord.

33 Jade

(uit Djinn)

© Ana Mirallès

Vrouwen getekend door
vrouwen, het is toch echt
wel anders dan wanneer
een mannenhand de pen
hanteert. Ze zijn
sensueler, dragen
schitterende gewaden,
hebben tattoos of
beschilderingen die hun
lichaam nog beter tot z’n
recht doen komen. Het
zijn zinnenprikkelende
godinnen die een man
zelfs in z’n wildste
fantasie niet zou kunnen
creëren. Jade is een
sprookjeswezen uit
duizend-en-één nacht dat
je met één blik zelf tot
een geest in een fles kan
herleiden.

32 Isa
© François Bourgeon

(uit De Kinderen van de Wind)

Kent je Laura nog, het tienermeisje dat zoveel
ophef veroorzaakte omdat ze rond de wereld
wilde zeilen? Wel, de al even piepjonge Isa was
haar voor. Ook zij kiest resoluut voor het ruime
sop, maar voor een vrouw was dat in de
achttiende eeuw absoluut niet evident.
Vermomd als man kan ze wel aanmonsteren.
Ze is niet op haar mondje gevallen en weet
heel goed wat ze wil. Maar hoe stoer ze zich
ook gedraagt, die pas ontluikende borstjes kan
ze (gelukkig voor ons) niet lang verbergen.

31 Dottie Partington
© Philippe Berthet

(uit Pin-Up)

Als we dan toch mooie vrouwen moeten zoeken slaan we er
best wat professionele litteratuur op na. Je weet wel, de
boekjes met de interessante interviews en daartussen de
stijlvolle pin-ups. Dottie is een van die PLAYBOY-bunnies. Maar
het is ook iemand met twaalf stielen en dertien ongelukken
die constant door de maffia op de hielen wordt gezeten. Haar
verleden is nogal mistig, maar we leven in het heden
nietwaar. Dita Von Teese, schuif op, want bij ons is er maar
plaats voor één pin-up en die heet Dottie... en soms ook
Poison Ivy.

30 Jeanne Cadrieux
Je zou het tweeluik ELKE RAAF PIKT kunnen lezen omwille
van de prachtige sfeerbeelden van het Parijs onder de
Duitse bezetting. Of je kan het gewoon lezen om je te
laten verleiden door de pittige verzetsheldin Jeanne. In
haar opwaaierende korte rokje, met witte sokken en rode
baret trekt ze alle aandacht naar zich toe, of het nu op de
vlucht over de daken van de Lichtstad is of ondergedoken
in het ruim van een binnenship. I shall say this only once
(© Allo Allo): long live the communist resistance!

© Jean-Pierre Gibrat

(uit Elke Raaf Pikt)

29 Cyann Olsimar
© François Bourgeon

(uit De Cyclus van Cyann)

Ze ziet er soms wat spooky uit met haar
azuurblauwe ogen en punky kapsel, maar tekenaar
Bourgeon heeft Cyann gelukkig ook voorzien van een
luchtige garderobe die weinig van haar gespierde
lichaam verhult. Vooral in de scènes met haar
vriendinnetje Aïeïa hangen er fonkelende vonken in
de lucht. Op haar missie in de ruimte raakt ze
verdwaald tussen de planeten en verloren in de tijd.
Kan iemand haar de weg wijzen naar de Aarde
misschien? Voor zo’n stoere babe hebben we altijd
wel een plaastje vrij.

28 Manon
(uit Zoo)

© Frank Pé

Dat Frank een natuurliefhebber is, wisten we al van
RAGEBOL, maar hij houdt duidelijk ook van mooie
mensen. Met Manon heeft hij een pittig
kindvrouwtje uit z’n pen geschud, een eigenzinnige,
wispelturige en koppige spring-in-‘t-veld die barst
van de levenslust. Ze heeft het ongetemde karakter
van een panter en kan je behoorlijk gek maken met
haar streken, maar dan kijkt ze je met haar grote
ogen aan en kan je niet anders dan ze in de armen
te sluiten en haar innig lief te hebben.

27 Demoniah

© Karel Biddeloo

(uit De Rode Ridder)

Bahaal, de Prins der Duisternis, laat
doorgaans zijn vuile werkjes opknappen
door zijn persoonlijke dienares
Demoniah. Duivels, listig, boosaardig in
elke vezel van haar lijf, maar laat dat net
weer zo aantrekkelijk zijn. Willen we niet
allemaal eigenlijk een vrouw die ook een
beetje stout is? Ze kan zich in allerlei
gedaantes transformeren. Op haar
mooist is ze in haar ongoddelijke,
zwartharige en net iets te opzichtig
geschminkte verschijningsvorm als smmeesteres waarbij we al te graag het
slaafje zouden spelen.

26 Atalante
(uit Atalante)

© Crisse

Vreemd eigenlijk dat er niet meer strips gebaseerd zijn op
verhalen uit de Griekse mythologie. Inspiratie genoeg, neem nu
Atalante. Afgewezen door haar koninklijke vader, maar
gezegend door de goden. Artemis zorgde ervoor dat ze sneller
loopt dan Usain Bolt, maar vooral Aphrodite moeten we
bedanken, want die schonk deze ware klassieke heldin haar
verblindende schoonheid. Kijken mag, aankomen niet, want
door Hera werd ze veroordeeld tot een leven zonder liefde. En
dat is toch wel bijzonder jammer.

25 Olga Lawina
© Martin Lodewijk

(uit Agent 327)

Olga Lawina lijkt zo weggelopen van het
Oktoberfest in München. Niet omdat Agent 327
zich stiekem zou verzuipen in grote pullen bier,
maar vooral omdat Olga zelf de stripgeworden
dirndl is met haar opgerolde blonde vlechten
en haar oneindig diepe décolleté. Zoals het een
beetje babe past, is ze in de loop der tijd van
een middelmatige C-cup naar een overvloedige
F geëvolueerd. Bovendien draagt ze het
allerkortste rokje in de stripwereld. En daar
willen we er heel graag een op drinken.

24 Laureline

(uit Ravian en Laureline)

© Jean-Claude Mézières

Hoewel ze oorspronkelijk als een tijdelijke
nevenfiguur bedoeld was, slaagt Laureline er al
snel in de wat kleurloze Ravian in de schaduw
te spelen. In haar eerste optreden sluipt ze nog
door de bossen als een halve wilde, maar deze
doortastende dame evolueert al snel tot een
eersteklas ruimteagent. Daarbij trekt ze met
veel plezier regelmatig haar ruimtepak uit om
zich aan de lokale mode aan te passen. En wij
mogen gewoon meekijken!

23 Red Sonja

© Marc Silvestri

(uit Red Sonja)

Sommige vrouwen gaan al zo lang
mee in de stripgeschiedenis dat ze hun
auteurs en soms ook zichzelf hebben
overleefd. Red Sonja trad voor het eerst
op in een CONAN-verhaal in 1973 en is
minstens één keer vermoord en
herrezen. Tientallen artiesten mochten
haar al op papier zetten, maar haar
meest succesvolle verschijning blijft
die van een barbaarse spierbundel met
vlammende haartooi en gekleed in een
minieme zilverkleurige metalen bikini.
Een fabuleuze furie voor alle fans van
fantasy.

22 Rooie Zita
© Hec Leemans

(uit Bakelandt)

Bloot van bij ons, daar willen we altijd graag naar kijken. Hec Leemans
heeft ons met Rooie Zita op dat vlak goed bediend. De rosse van het
Vrijbos — ook wel eens “rosse snol” genoemd door kwaadmenende
heren of jaloerse vrouwen — is de enige vrouw in de roversbende van
Bakelandt, maar ze telt voor tien. Een harde tante met een warm hart.
Dat onderbroeken in die tijd nog niet waren uitgevonden, kunnen we
ondanks haar lange rokken regelmatig vaststellen. Ze gaat ook vlotjes
helemaal uit de kleren, vooral wanneer ze een fris vijvertje ziet waarin
ze een plonsbad kan nemen. Waar ligt die zeep nu weer ?

21 Yoko Tsuno
© Roger Leloup

(uit Yoko Tsuno)

Deze Japanse kersenbloesem is zowat de absolute tegenpool van het archetypische domme blondje. Ze is elektrotechnisch ingenieur, spreekt vloeiend
Chinees en Duits, heeft een zwarte gordel aïkido en springt zonder aarzelen in
de cockpit van een vliegtuig of helikopter. In de eerste albums had ze nog een
vreemd dik kopje, maar al snel evolueerde ze tot een stijlvolle pin-up voor
intellectuelen. In kimono of pilotenpak, als middeleeuwse edelvrouw of
futuristische ruimtereiziger, geef ons maar elke dag Yoko op onze boterham.

20 Hermelijn
© Régis Loisel

(uit Op Zoek naar de Tijdvogel)

Nog een rosse furie, zie vele anderen in deze lijst. Hermelijn loopt de hele tijd in
een groen niemendalletje van een jurkje rond en ze heeft alle nodige rondingen
op de juiste plaatsen. Ze zwaait echter ook flink met het zwaard in het rond en
laat haar tochtgenoten geen enkele kans om met haar te sollen. Helaas blijkt ze
op het einde van de cyclus slechts een illusie te zijn, opgewekt door de heks
Mara om ridder Bolster in de val te lokken. Dromen zijn bedrog, maar zolang ze
duren is het toch maar lekker genieten.

19 Cécile Cadrieux
© Jean-Pierre Gibrat

(uit Het Uitstel & Elke Raaf Pikt)

Jullie hadden ook voor Pinokkia kunnen kiezen als meest sexy vrouw van
Gibrat. Haar borsten groeien zolang ze liegt, dus wie wil nog de waarheid
horen? Maar jullie hebben smaak en dus is Cécile de mooiste geworden. Geen
divatoestanden hier, maar een echte vrouw van vlees en bloed in een simpele
rood-witte bolletjesjurk op het plein van een pittoresk Frans dorpje dat kreunt
onder de Duitse bezetting. Eén blik op die charmante verschijning en je bent
smoorverliefd. De mooiste meisjes wonen gewoon om de hoek.

18 Duifje Vleugelslag
(uit Roze Bottel en Duifje Vleugelslag)

© Dany

Iconisch droomvrouwtje uit het land waar verveling absoluut
verboden is. Alsof we ons met Duifje ooit maar één seconde
zouden kunnen vervelen. Dany heeft in zijn carrière
ontzettend veel vrouwelijk schoon op papier gezet, maar
Duifje blijft de oervrouw die model staat voor al zijn latere
creaties. Altijd vrolijk, levenslustig en optimistisch en liefst
van al ook schaars gekleed. Mmm, wat moet het heerlijk op
wolkjes lopen zijn naast een alleen in bloemblaadjes gehuld
Duifje. We krijgen er voorwaar rooie oortjes van.

17 Nävis
(uit Konvooi)

© Philippe Buchet

Onze favoriete jungle queen
zwerft het liefst gekleed in alleen
een lendendoekje en wat
bodypaint als enige overlevende
mens over een oerwoudwereld.
Tot ze wordt opgepikt door
Konvooi, een vloot buitenaardsen
op zoek naar leefbare planeten
die haar meteen promoveren tot
ruimte-agente. Waarna ze pas
echt openbloeit tot een
beeldschone jongedame met
eindeloos lange zwarte vlechten,
een ondeugend snoetje en een
onuitputtelijke garderobe om
nooit twee keer hetzelfde te
moeten aantrekken. De ideale Eva
met wie we heel graag Adam
zouden spelen.

16 Jessica Blandy
© Renaud

(uit Jessica Blandy)

Deze vrijgevochten romanschrijfster staat met beide
voeten stevig in de harde realiteit. Ze zou een rustig
en luxueus leventje kunnen leiden, ware het niet dat
ze op foute mannen valt en er in haar omgeving
verdacht veel bloederige moorden gebeuren. Een
plot die ons meteen deed denken aan BASIC INSTINCT.
Sharon Stone lijkt inderdaad wel de vleesgeworden
Jessica Blandy, beiden gezegend met een gevaarlijk
soort sexappeal, vrouwen die mannen in hun web
lokken om ze daarna met huid en haar te
verslinden. Smakelijk.

15 Esther Verkest
(uit Esther Verkest)

© Kim Duchateau

Echt wel een buitenbeentje in deze lijst. Esther Verkest
is een vuilbekkende en zeer wellustige stoeipoes die
haar vleselijke geneugten graag kruidt met wat sm of
satanisme. Eerder een bruid uit een nachtmerrie,
maar dan een waar je stiekem van wil genieten.
Eigenlijk is ze gewoon compleet geschift, wat
natuurlijk betekent dat je met haar geen seconde
verveling zult kennen. Bovendien heeft ze haar
smoeltje absoluut mee. Om die volle rode lippen te
kunnen kussen, reis je met plezier naar Absurdistan.

14 Sam
(uit Sam)

© Jan Bosschaert

Een frisse, zelfverzekerde jongedame die zich in het
zweet en de olie werkt om ooit haar droom, een
rode sportkar, te kunnen kopen. In de stripreeks is ze
wel sexy, maar toch behoorlijk braaf. Dat is gelukkig
anders in de vele vrije interpretaties die Jan
Bosschaert van haar heeft gemaakt. Daarin kronkelt
ze zich makkelijk in de meest verleidelijke poses en
trekt ze vlot de overall uit. Een dik pak zwarte
krullen, lieve ogen, zachte lippen en een hoge
aaibaarheidsfactor maken van haar de ideale
posterbabe voor alle garages in Pruttelaar en
omstreken.

13 Aria
(uit Aria)

© Michel Weyland

Ogen zo blauw als een bergmeer
op een stralende zomerdag.
Haren zo blond als versgekapt
stro op een geurige akker. Een
gezichtje dat je doet beven van
begeerte. Aria is de oeramazone,
de eeuwig ronddolende krijgster
die geen gevaar of gedrocht uit
de weg gaat. Toch is ze ook ijdel.
Een badje op tijd en stond hoort
erbij en we hoeven ons niet eens
om te draaien. Ze is altijd op
weg, amper gekleed in een wit
niemendalletje dat zo van haar
schouders dreigt te glijden op
het minste zuchtje wind. Even
blazen...

© Albert Uderzo

12

Walhalla
(uit Asterix)

Je hebt zo van die vrouwen die
zonder moeite elke man rond hun
vinger kunnen draaien en Walhalla is
er zo eentje. Asterix en de zijnen
kunnen zonder verpinken het hele
Romeinse leger weerstaan, maar
zelfs Obelix valt als een menhir voor
de schoonste van heel Gallië. Toch is
er maar een die haar kan krijgen en
dat is Tragicomix. Ach, we zullen
tevreden moeten zijn met de warme
zoentjes die ze gul en goedhartig
uitdeelt aan haar dorpsgenoten. Wij
hebben al asiel aangevraagd!

11

Jones

© William Vance

(uit XIII)

Haar echte voornaam verklapte het al: een droom van een vrouw. Tevens
de enige Afro-Amerikaanse dame in de top 50. Maar dan wel meteen
een zeer fraai exemplaar. Jones is een ebbenhouten G.I. Jane, getraind in
alle militaire gevechtstechnieken, snel doorgestoten tot de graad van
majoor en uiteindelijk zelfs kolonel. Zonder haar zou XIII al vele keren
verslagen zijn geweest, maar achter elke bordkartonnen held staat een
sterke vrouw die hem overeind houdt. En nu gaan we ons even
verdrinken in die bekoorlijke koolzwarte ogen.

10Kriss van Valnor
© Grezgorz Rosinski

(uit Thorgal)

Een waar mysterie, deze dame. Ze is hebzuchtig en ijdel,
arrogant en wreed. Liegen en bedriegen zijn haar tweede
natuur. Maar is ze echt zo slecht? Heel waarschijnlijk niet,
want uiteindelijk is zij degene die Thorgal en zijn hele
gezin van een wisse dood kan redden. Tussen Kriss en
Aaricia hangt een soort fysieke spanning die knettert
tussen liefde en haat. Er zitten nog vele lagen in dit
personage, we hebben het laatste van deze duistere
schoonheid nog niet gezien. Inmiddels is ze het
hoofdpersonage van een eigen spin-off waarin we alles te
weten komen.

9 Druuna
(uit Druuna)

© Eleuteri Serpieri

Rondborstig, rondborstiger, ondborstigst. En
daarna komt Druuna. Ook haar kont laat zich
opmerken. In elk album loopt ze zowat het hele
verhaal spiernaakt rond en bedrijft de liefde met
gruwelijk misvormde creaturen in alle standjes
die Serpieri in de KAMASUTRA kon ontdekken. En in
nog wel een paar andere posities. Ze loopt een
beetje doelloos rond op een reusachtig
ruimteschip dat stuurloos tussen de sterren
zweeft. Veel heeft het niet om het lijf en Druuna
nog minder. Meer moet dat eigenlijk ook niet zijn.

© Enrico Marini

8

Mejaï
(uit De Schorpioen)

Wat kan Enrico Marini toch mooie
dames tekenen. De lijst is lang:
Oblivia, Wakita, Talitha, Morphea,
Priscilla, Vicky Lenore, Ansea Latal,
enzovoorts. Allemaal verdienen ze
een plaatsje in de lijst, maar Mejaï
piekt boven alle anderen uit. Een
gifmengster met brains waar menig
professor bij zou verbleken, benen
tot aan haar, euh, gat, zwarte krullen
waar je vingers zomaar in kunnen
verdwalen en een body waarmee
het zalig tango dansen moet zijn.
Niet De Schorpioen maar Mejaï
heeft de hoofdrol in haar handen.
Nu wij nog.

© Grzegorz Rosinski

7

Aaricia
(uit Thorgal)

Zoals in elk heroïsch verhaal wordt ook hier het kwade overwonnen door het goede. De moedige
en trouwe Aaricia haalt het met een paar bijzonder fraaie neuslengtes van haar liefdesrivale Kriss
van Valnor. Een goudblond godenkind dat zelfs Odin zou verleiden, een Vikingprinses uit het hoge
noorden die een ijsberg kan doen smelten. Heen en weer geslingerd tussen noodlot en oprecht
geluk gaat ze tot het uiterste voor haar gezin, zonder ooit van het rechte pad af te dwalen. Wat
van Thorgal niet altijd gezegd kan worden. Het sterke geslacht, nietwaar?

© Karel Biddeloo

6

Galaxa
(uit De Rode Ridder)

Ze stapte door een toverspiegel het
leven van de Rode Ridder binnen en
heeft hem sindsdien al herhaaldelijk
uit de nood geholpen. De Fee van
het Licht lijkt misschien een teer
etherisch wezen, maar pas op
wanneer ze haar klauwen uitslaat.
Vooral wanneer het weer eens tot
een regelrechte catfight met haar
tegenpool Demoniah komt, spatten
de energie en de sensualiteit van de
pagina’s. Sinds kort voelt ze de hete
adem van een blauwe heks in haar
nek, maar Galaxa zal voor altijd
Johans grootste liefde blijven. En
ook die van ons.

5 Cixi

(uit Lanfeust van Troy)

© Didier Tarquin

Er lijkt geen einde te komen aan
de werelden die Christophe
Arleston creëert en zolang hij die
volstopt met ravissante
creaturen zoals Cixi mag hij daar
nog lang mee doorgaan.
Absoluut geen engeltje, maar
een delicieus duiveltje dat haar
magische machten en haar
wellustige welvingen zonder
aarzelen gebruikt om mannen
als Lanfeust te verleiden. Ze is
grillig, uitdagend en stikjaloers
en kan bovendien water in ijs of
damp veranderen. Eén blik en
het bloed in je aderen begint te
koken van verlangen om haar te
beminnen.

4 Fanny

(uit De Kiekeboes)

© Merho

Het aantal vriendjes is niet meer te
tellen, maar Fanny houdt vast aan haar
onafhankelijkheid en blijft voorlopig de
meest begeerde vrijgezel in stripland.
Merho laat ze regelmatig in prikkelende
poses ronddartelen en gaf haar een eigen
erotische kalender en een talkshow met
de dubbelzinnige titel BIJ FANNY OP SCHOOT.
Eén keer mochten we haar zelfs full
frontal aanschouwen (op de cover van
MAGNUM 20). Hoe meer aandacht ze krijgt,
hoe meer ze straalt van zelfvertrouwen.
Wie zou er niet zo’n buurmeisje willen?

3 Natasja
(uit Natasja)

© François Walthéry

Vraag mannen wat ze het meest
sexy beroep vinden en
gegarandeerd krijg je bovenaan
de lijst verpleegsters, kapsters en
vooral stewardessen. Geen
wonder dus dat Natasja de top 3
haalt. Zonder ooit te veel te tonen
in de strips (daarnaast is een
andere kwestie) is ze
supervrouwelijk in dat korte
strakke rokje, die witte bloes en
dat sjieke sjaaltje. Op haar
allermooist is ze als overlevende
van een crash in het album EEN
AFGELEGEN EILAND met gerafelde
kleren, losse haren en een rond
haar weelderige boezem
vastgeknoopt hemdje. Voor ons
een colaatje mevrouw. Met veel
ijs.

2 Franka
(uit Franka)

© Henk Kuijpers

In de beginjaren was Franka (voluit Francesca Victoria)
maar een karikaturaal wezentje met veel te grote ogen.
Vandaag is ze een regelrechte moordgriet met
ellenlange benen, wijde heupen, bolle borsten en een
gulle mond. Een opgewekte, springerige en
krachtdadige jongedame die zich bijzonder goed in haar
vel voelt en dat laat ze onbeschroomd en overvloedig
zien. Een ware ster, de ideale vrouw waar vele mannen
alleen van kunnen dromen. Wie haar wil benaderen,
moet bovendien eerst voorbij haar buldog Bars zien te
komen. Wat verse worstjes van de slager kunnen
wonderen doen. Een investering die zeker zal renderen!

© Don Lawrence

1

Roodhaar
(uit Storm)

Blondes have more fun? Vergeet het maar, rood haar rules! Sterker nog: Roodhaar rules! Oké, de naam is niet bijster origineel, maar
wat een prachtige vrouw is dit. Ze woont in een onvoorstelbaar verre toekomst en toch is ze heel bereikbaar. Haar onafscheidelijke
partner Storm is immers een tijdsgenoot, die begin eenentwintigste eeuw via de rode vlek van Jupiter miljoenen jaren vooruit in de
tijd is gesprongen. Qua blind date een beetje overdreven, maar zoals Roodhaar is er maar één en dat maakt de jetlag ruimschoots
goed. Naarmate de serie vordert lijkt ze steeds minder kleren te dragen en vooral in de vele vrije tekeningen zet Don Lawrence haar
neer als een verblindend mooie woeste krijgster die alle oerinstincten in je losmaakt. Roodharigen zijn de meest vurige
minnaressen van alle vrouwen (wetenschappelijk bewezen, jawel) en De Stripspeciaalzaak-lezers zijn vurige minnaars van
Roodhaar. Heel terecht nummer 1, de aantrekkelijkste stripheldin van allemaal.

