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* * * P E R S B E R I C H T * * * 
 

D66-fractieleider Alexander Pechtold is veilingmeester tijdens 
 De Stripdagen, ten behoeve van KWF Kankerbestrijding 
 

Amsterdam, 3 maart 2013 
 
Op zondag 10 maart is er tijdens De Stripdagen in Gorinchem vanaf 14.00 uur 
een speciale veiling voor KWF Kankerbestrijding met als veilingmeester 
D66-fractieleider Alexander Pechtold, sinds 1995 gediplomeerd veilinghouder. 
 
De door Alexander Pechtold te veilen stukken zijn originele tekeningen die 
belangeloos werden afgestaan door het puikje onder de Nederlandse striptekenaars, 
samen met ruim 100 andere stripmakers op het festival aanwezig. 
De kavels kunnen worden bekeken op zondag 10 maart van 12.00 – 13.00 uur. 
 
De volledige opbrengst van het originele tekenwerk zal in het kader van de actie 
Suske en Wiske helpen kinderen! door Stichting De Stripdagen worden gedoneerd 
aan KWF Kankerbestrijding. Suske en Wiske helpen kinderen! is een actie die is 
ingesteld door de uitgever van Suske en Wiske in het kader van de viering van de 
100e geboortedag van Willy Vandersteen, geestelijk vader van deze striphelden. 
De Stripdagen 2013 sluit met het thema In de voetsporen van Willy Vandersteen 
naadloos aan bij deze viering. 
 
Andere highlights van De Stripdagen 2013 
 

� Han Peekel speelt weer een prominente rol. De bekende tv-persoonlijkheid 
presenteert op geheel eigen wijze op zaterdagavond 9 maart de uitreiking van 
de Stripschapprijzen. Scheidend burgemeester Piet IJssels van Gorinchem 
reikt tijdens de ceremonie de belangrijkste prijs – de Stripschapprijs – uit. 

 
� Eregasten tijdens het festival zijn onder meer de huidige makers van Suske en 

Wiske: Peter van Gucht en Luc Morjaeu. Maar ook andere 
studiomedewerkers zijn present, zoals Eric de Rop, Jeff Broeckx en de 
inmiddels 75-jarige Paul Geerts die door Willy Vandersteen hoogstpersoonlijk 
werd aangewezen als diens opvolger. Alle kinderen kunnen hun hart ophalen 
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als deze stripmakers speciaal voor hen een tekeningetje maken in een Suske 
en Wiske-boek. 

 
� Op een oppervlakte van 6000 vierkante meter staan ruim 100 standhouders 

met ruim 750 strekkende meters aan kramen en tafels waar zo'n beetje alles 
te koop is wat je maar kunt verzinnen op het gebied van strips. Veel 
standhouders brengen speciale edities uit van nieuwe boeken. 

 
� Naast alle stripmakers uit Nederland  en België die aanwezig zijn 

verwelkomen we ook diverse bekende auteurs uit bijvoorbeeld Frankrijk en 
Italië die hun boeken signeren en meestal ook nog van een speciale tekening 
voorzien. 

 
� Op De Stripdagen lopen tientallen zogenaamde cosplayers rond waarmee 

bezoekers op de foto kunnen. Dit jaar zijn bijvoorbeeld Donatello en Rafael 
erbij uit de bekende Nickelodeon-tv-serie Teenage Mutant Ninja Turtles. 
Maar ook Suske, Wiske, Sjors, Sjimmie en Geronimo Stilton lopen vrolijk rond. 

 
� Er zijn expo's rond Willy Vandersteen, Stripschapprijswinnaar Paul Teng en 

Henk Albers (1927-1987), die meewerkte aan het weekblad Donald Duck en 
ook strips rond Lucky Luke tekende. In galerie De Etage, Kruisstraat 4, 
Gorinchem loopt nog t/m 29 maart de expo 'Vrijheid' van Fred de Heij. 

 
Het Stripschap en De Stripdagen 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen worden jaarlijks 
georganiseerd door Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in 
strips. De doelstelling van deze vereniging is de promotie van het beeldverhaal in al 
haar facetten. De Stripdagen wordt op zaterdag 9 en zondag 10 maart in 
Evenementenhal Gorinchem voor de 45e keer gehouden en voor de 40e keer reikt 
Het Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
Thema van De Stripdagen van dit jaar is ‘In de voetsporen van Willy Vandersteen’. 
___________________________________________________________________ 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Rechtenvrije foto’s van Alexander Pechtold (verplichte vermelding: foto Paul Walters) 
staan in het virtuele persarchief van 2013 op www.stripdagen.nl/archief 
Ook het 40 pagina’s dikke Officieel Programmaboek van De Stripdagen 2013 is daar 
te vinden. (Archieven uit voorgaande jaren zijn ook nog te raadplegen.) 
 
Voor interviewafspraken, andere beeldmateriaal en/of een pers-accreditatie voor De 
Stripdagen 2013 kunt u contact opnemen met Arco van Os, festivaldirecteur van De 
Stripdagen, via info@stripdagen.nl of 010-2201063 / 06-22408450. 
 
Meer info: www.destripdagen.nl 


