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Nachtwacht
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Suske en Wiske
Bob et Bobette
Amoras
De Buurtpolitie
de Kiekeboes
De Rode Ridder
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Mieleke Melleke Mol
F.C. De Kampioenen
Vertongen & Co
De Smurfen
Matsuoka
Kalender
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Nachtwacht 1 – De Absorbant

Wanneer Keelin een toverspreuk ontdekt waarmee het portaal naar de onderwereld kan afgesloten
worden, twijfelt de Nachtwacht om dat ook daadwerkelijk te doen. Enerzijds zou dat de veiligheid van
Schemermeer ten goede komen, maar anderzijds blijft de vraag waarom de toverspreuk nooit eerder werd
gebruikt. Vega besluit eerst de Raad der Wijzen te raadplegen. Maar daar denkt Wilko dan weer anders over.
Hij heeft ruzie met Vlad en wil niet langer met hem samenwerken. Daarom besluit hij op eigen houtje de
onderwereld af te sluiten zodat de Nachtwacht overbodig wordt.

ISBN 978 90 02 26710 9
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26711 6

Nachtwacht 2 - De zwarte tempeest

Wanneer overal bliksemschade wordt gesignaleerd in de buurt van Schemermeer gaat de Nachtwacht op
onderzoek uit. Ze ontdekken dat de bliksemdemon Electri ontsnapt is uit de onderwereld. Maar de woeste
demon laat zich niet zo gemakkelijk terugsturen door de Nachtwacht. Hij wordt beschermd door een
oeroude kracht... de liefde.

12 juni 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26749 9

6 februari 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26710 9

door Steve Van Bael en Peter Van Gucht

ISBN 978 90 02 26749 9
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26752 9

Shows en optredens

•
•
•
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(Ketnet, Plopsa, Sportpaleis Antwerpen,…)

Eerste bioscoopfilm 19/12/2018 (Vl + Nl)
Digitale ondersteuning

(Youtube, Facebook, website)

Doelgroep: 8-12 jarigen
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Door Dirk Stallaert en Bruno De Roover

ISBN 978 90 02 26755 0

De avonturen van K3 2 - Prinses Poppy

K3 krijgt bezoek van Sir Silly Billy, een gezant van het koningshuis van Prullaria. Koning Monty en Lady
Pepperpot zijn in paniek, want gisteren werd hun dierbare Prinses Poppy ontvoerd door een bende pestkoppen. K3 gaat op onderzoek en ontdekt al gauw dat de zaken helemaal anders in elkaar zitten dan
iedereen denkt!

15 mei 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26755 0
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26757 4

K3 • 1 • Roller
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€6,50

90 02 26709

3

1,3

Miljoenen verkochte merchandisingproducten

12/10/2018

08:48

Eigen Youtube-kanaal (+280.000 abonnees)
Start nieuw tv-programma K3 Roller Disco
(VTM Kids + NPO Zappelin): sept 2018 (deel 1) + 2019 Q2 (deel 2)
Nieuwe Spektakelshow in Vlaanderen en Nederland: 2019
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Suske en Wiske 347 – Lambik plastiek

Wanneer onze vrienden een aangespoelde walvis die na het eten van plastic zwerfafval doodziek is redden, besluiten Lambik en professor Barabas een oplossing te vinden voor de plasticsoep in onze oceanen.
Maar dat komt ter ore van Polly Ettileen, een plasticfabrikante die er een ongezonde liefde voor het materiaal opna houdt. Zij kaapt de uitvinding van de prof en past deze zodanig aan dat ze er de hele wereld
mee in plastic kan veranderen. Gelukkig komen Suske en Wiske achter de snode plannen van Polly en ze
zetten alles op alles om haar te stoppen. Wat volgt is een race tegen de klok vol verrassende wendingen.
Kunnen onze vrienden plastic Polly stoppen?

ISBN 978 90 02 26535 8
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26541 9

Suske en Wiske 348 – De wrede wensput

Lambik blijkt op een dag plots bijzonder veel geluk te hebben. Hij ontmoet een mooie vrouw, wint de
loterij en krijgt zomaar een nieuwe auto. Maar tegelijk ondervindt Sidonia net veel ongeluk. Ze verliest
haar geld, wordt ernstig ziek en moet tot overmaat van ramp afscheid nemen van de kinderen wanneer
plots blijkt dat de adoptiepapieren voor Suske en Wiske niet in orde zijn. Suske en Wiske ontdekken echter
de bron van het geluk van Lambik, diep verscholen in een afgelegen woud. Een oeroude wensput met een
vreselijk geheim…

12 juni 2019 € 6,99 			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 48 blz.			

ISBN 978 90 02 26536 5

13 maart 2019 € 6,99			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 48 blz.			

ISBN 978 90 02 26535 8

door Peter Van Gucht en Luc Morjaeu

ISBN 978 90 02 26536 5
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26542 6

/suskeenwiske
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Reeds verschenen

door Willy Vandersteen

CLASSICS

Wat als Willy Vandersteen met de teletijdmachine naar het heden zou zijn geflitst? Hoe zou hij vandaag zijn
meest legendarische verhalen uitgeven? Je leest, ziet en beleeft het in onze reeks Suske en Wiske Classics.
1. Het geheim van de gladiatoren

2. De duistere diamant

ISBN 978 90 02 26332 3

3. De schat van Beersel

ISBN 978 90 02 26333 0

4. De groene splinter

ISBN 978 90 02 26334 7

21. Het Spaanse spook*

23. De koddige kater

22. De Tartaarse helm**

24. De schone slaper

ISBN 978 90 02 26715 4

ISBN 978 90 02 26335 4

ISBN 978 90 02 26717 8

ISBN 978 90 02 26716 1

5. De koning drinkt

6. De Tamtamkloppers

ISBN 978 90 02 26339 2

7. De zwarte zwaan

ISBN 978 90 02 26336 1

ISBN 978 90 02 26718 5

8. Het gouden paard

ISBN 978 90 02 26338 5

ISBN 978 90 02 26337 8

3 april 2019 € 9,99			
gebrocheerd, quadri
21 x 29,7 cm – 56 blz. * 72 blz. ** 64 blz.
NUR 360

met flappen met
extra informatie!

REEDS AANGEBODEN, verschenen 5 DECEMBER
9. De zwarte madam

10. De gezanten van Mars

ISBN 978 90 02 26404 7

prinses zagemeel
CLASSICS 13
WILLY VANDERSTEEN

WILLY VANDERSTEEN

CLASSICS, de avonturen van Suske en Wiske
zoals Willy Vandersteen ze vandaag zou uitgeven.

Willy Vandersteen (1913-1990)
groeide op in de Antwerpse
volkswijk Seefhoek. In zijn
complete œuvre toonde hij
overvloedig aan dat hij een
open en gecultiveerde blik op
de wereld had met een bijzondere passie voor geschiedenis.

1. Het geheim van de gladiatoren
2. De duistere diamant
3. De schat van Beersel
4. De groene splinter
Op 30 maart 1945 was de strip De Avonturen van Rikki en
5. De koning drinkt
Wiske voor het eerst in de krant te lezen. Na één avontuur
6. De tamtamkloppers
vloog Rikki eruit en leerde Wiske op het eiland Amoras
7. De zwarte zwaan
Suske kennen. De onafscheidelijke vriendjes werden het
8. Het gouden paard
bekendste stripheldenduo in de Vlaamse en Nederlandse strip9. De Zwarte Madam
geschiedenis en zijn nog steeds vertrouwde namen bij tal van
10. De gezanten van Mars
lezers van verschillende generaties.
11. De wolkeneters
12. De wilde weldoener
Vandersteen creëerde tientallen gag- en stripreeksen, het
merendeel in nauwe samenwerking met Studio Vandersteen die
13. Prinses Zagemeel
hij in 1959 oprichtte. Voornamelijk met Suske en Wiske, Bessy
14. De stalen bloempot
en Jerom verwierf hij faam in het buitenland. De Geuzen was de
15. De bokkenrijders
16. De apenkermislaatste reeks waarover hij zich ontfermde voor hij stierf.
De jongste jaren vloeiden uit zijn œuvre verschillende spin-offs
die de aandacht en waardering voor zijn nalatenschap actief
houden, van het guitige Junior Suske en Wiske over het moderne en brutale Amoras tot de superheldenstrip J.ROM – Force of
Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...

11. De wolkeneters

ISBN 978 90 02 26402 3

De stalen bloempot
CLASSICS 14
WILLY VANDERSTEEN

CLASSICS

ISBN 978 90 02 26403 0
15

Willy Vandersteen (1913-1990)
Willy Vandersteen (1913-1990)
groeide op in de Antwerpse
groeide op in de Antwerpse
De gezanten van Mars liep in
De gezanten van Mars liep in
volkswijk Seefhoek. In zijn
volkswijk Seefhoek. In zijn
voorpublicatie in het weekblad
voorpublicatie in het weekblad
complete œuvre toonde hij
complete œuvre toonde hij
Kuifje van 2 februari 1955 tot
Kuifje van 2 februari 1955 tot
overvloedig aan dat hij een
overvloedig aan dat hij een
4 april 1956. De eerste album4 april 1956. De eerste albumopen en gecultiveerde blik op
open en gecultiveerde blik op
CLASSICS, de avonturen van Suske en Wiske
CLASSICS, de avonturen van Suske en Wiske
CLASSICS, de avonturen van Suske en Wiske
uitgave verscheen in 1956 als
uitgave verscheen in 1956 als
de wereld had met een bijzonde wereld had met een bijzonvijfde album in de blauwe reeks.
vijfde album in de blauwe reeks.
zoals Willy Vandersteen ze vandaag zou uitgeven.
zoals Willy Vandersteen ze vandaag zou uitgeven.
zoals Willy Vandersteen ze vandaag zou uitgeven.
dere passie voor geschiedenis.
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In 1971 werd het verhaal met
In 1971 werd het verhaal met
een hertekende cover en minder
een hertekende cover en minder
1. Het geheim van de gladiatoren
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pagina’s uitgebracht in de rode
pagina’s uitgebracht in de rode
2. De duistere diamant
2.
De
duistere
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2. De duistere diamant
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prinses zagemeel

De stalen bloempot

De bokkenrijders

DE SUSKE EN WISKE CLASSICS

DE SUSKE EN WISKE CLASSICS

Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan het genie Willy
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal heeft ons
Nieuwe barcode
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende generavolgt
ties tot op de dag van vandaag nog
vannog!!!
genieten. Alleen beschikte
Vandersteen niet over de technische mogelijkheden die wij tegenCONSUMENTENADVIESPRIJS
NL: met
€ 7,99 de hand beletwoordig kennen. De albums
werden vaak nog
terd, digitale hulpmiddelenISBN
voor 9789002264023
de inkleuring waren verre toekomstmuziek.

Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan het genie Willy
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal heeft ons
Nieuwe barcode
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende generavolgt
nog!!!
ties tot op de dag van vandaag nog
van
genieten. Alleen beschikte
Vandersteen niet over de technische mogelijkheden die wij tegenCONSUMENTENADVIESPRIJS
NL: € 7,99
woordig kennen. De albums
werden vaak nog
met de hand beletISBN
terd, digitale hulpmiddelen
voor9789002264023
de inkleuring waren verre toekomstmuziek.

Vandaar dat wij vandaag deze meesterwerken alle eer willen
aandoen: de verhalen zijn opnieuw beletterd en waar nodig zijn
teksten aangepast. Ook de inkleuring gebeurde met behulp van
moderne technieken, uiteraard met het grootste respect voor het
13
D/2017/0034/186
origineel.

Vandaar dat wij vandaag deze meesterwerken alle eer willen
aandoen: de verhalen zijn opnieuw beletterd en waar nodig zijn
teksten aangepast. Ook de inkleuring gebeurde met behulp van
moderne technieken, uiteraard met het grootste respect voor het
14
D/2017/0034/186
origineel.

Vandaar dat wij vandaag deze meesterwerken alle eer willen
aandoen: de verhalen zijn opnieuw beletterd en waar nodig zijn
teksten aangepast. Ook de inkleuring gebeurde met behulp van
moderne technieken, uiteraard met het grootste respect voor het
15
D/2017/0034/186
origineel.

SW_CLASSICS_De Bokkenrijders_NL_cov_flap_v1.indd 1

13. Prinses Zagemeel

ISBN 978 90 02 26599 0
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SW_CLASSICS_De Apenkermis_NL_cov_flap_v1.indd 1

14. De stalen bloempot

ISBN 978 90 02 26601 0

Nieuwe barcode
volgt nog!!!
CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 7,99

23/03/18 10:53

ISBN 978 90 02 26600 3
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CLASSICS, de avonturen van Suske en Wiske
zoals Willy Vandersteen ze vandaag zou uitgeven.

De apenkermis

1. Het geheim van de gladiatoren
2. De duistere diamant
3. De schat van Beersel
4. De groene splinter
Op 30 maart 1945 was de strip De Avonturen van Rikki en
5. De koning drinkt
Wiske voor het eerst in de krant te lezen. Na één avontuur
6. De tamtamkloppers
vloog Rikki eruit en leerde Wiske op het eiland Amoras
7. De zwarte zwaan
Suske kennen. De onafscheidelijke vriendjes werden het
8. Het gouden paard
bekendste stripheldenduo in de Vlaamse en Nederlandse strip9. De Zwarte Madam
geschiedenis en zijn nog steeds vertrouwde namen bij tal van
10. De gezanten van Mars
lezers van verschillende generaties.
11. De wolkeneters
12. De wilde weldoener
Vandersteen creëerde tientallen gag- en stripreeksen, het
merendeel in nauwe samenwerking met Studio Vandersteen die
13. Prinses Zagemeel
hij in 1959 oprichtte. Voornamelijk met Suske en Wiske, Bessy
14. De bokkenrijders
en Jerom verwierf hij faam in het buitenland. De Geuzen was de
15. De stalen bloempot
16. De apenkermislaatste reeks waarover hij zich ontfermde voor hij stierf.
17. De vliegende aap
De jongste jaren vloeiden uit zijn œuvre verschillende spin-offs
18. Lambiorix die de aandacht en waardering voor zijn nalatenschap actief
19. De windmakers
houden, van het guitige Junior Suske en Wiske over het moder20. Het hondenparadijs
ne en brutale Amoras tot de superheldenstrip J.ROM – Force of
Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...

De vliegende aap
CLASSICS 17
WILLY VANDERSTEEN

De vliegende aap

Lambiorix

DE SUSKE EN WISKE CLASSICS

DE SUSKE EN WISKE CLASSICS

DE SUSKE EN WISKE CLASSICS

Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan
genie Willy
Alshet
Lambik
gaat diepzeeduiken aan de Franse Côte d’Azur, vindt
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal
heeft ons in een kruik die in een gezonken schip op de
hij een document
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende
zeebodemgeneraligt. Vanaf dan gebeuren er mysterieuze dingen: er
ties tot op de dag van vandaag nog van genieten.landt
Alleeneen
beschikte
ruimteschip, onze vrienden worden afgeluisterd door
Vandersteen niet over de technische mogelijkheden
die wij tegen- van Petaritz en ze worden ontvoerd door
de spionnenbende
woordig kennen. De albums werden vaak nog met
de hand beletMartianen.
Gelukkig kunnen onze vrienden rekenen op de hulp
terd, digitale hulpmiddelen voor de inkleuring van
waren
eenverre
kleintoemannetje in ruimtepak. Maar wie is hij?
komstmuziek.

Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan het genie Willy
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal heeft ons
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende generaties tot op de dag van vandaag nog van genieten. Alleen beschikte
Vandersteen niet over de technische mogelijkheden die wij tegenCONSUMENTENADVIESPRIJS
NL: € 9,99
woordig kennen. De albums
werden vaak nog
met de hand beletISBN
terd, digitale hulpmiddelen
voor9789002266645
de inkleuring waren verre toekomstmuziek.

Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan het genie Willy
Als Lambik in de krant een foto ziet van zijn broer Arthur wil hij
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal heeft ons
meteen naar Afrika vertrekken om hem te zoeken. Aangekomen
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende generawordt Lambik gehypnotiseerd door de slang van Serpentos, een
ties tot op de dag van vandaag nog van genieten. Alleen beschikte
man die het op Arthur gemunt heeft omdat die kan vliegen. Hij wil
Vandersteen niet over de technische mogelijkheden die wij tegenmet Arthur naar een hoge rots vliegen waar een schat verborgen
CONSUMENTENADVIESPRIJS
NL: met
€ 9,99 de hand beletwoordig kennen. De albums
werden vaak nog
ligt. Onze vrienden ondernemen dezelfde expeditie naar de rots.
terd, digitale hulpmiddelenISBN
voor 9789002266652
de inkleuring waren verre toeKomen ze aan vóór Serpentos? En kunnen ze Arthur uit zijn
komstmuziek.
klauwen redden?

Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan het genie Willy
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal heeft ons
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende generaties tot op de dag van vandaag nog van genieten. Alleen beschikte
Vandersteen niet over de technische mogelijkheden die wij tegenCONSUMENTENADVIESPRIJS
NL: € 9,99
woordig kennen. De albums
werden vaak nog
met de hand beletISBN
terd, digitale hulpmiddelen
voor9789002266669
de inkleuring waren verre toekomstmuziek.

Vandaar dat wij vandaag deze meesterwerken alle eer willen
aandoen: de verhalen zijn opnieuw beletterd en waar nodig zijn
teksten aangepast. Ook de inkleuring gebeurde met behulp van
moderne technieken, uiteraard met het grootste respect voor het
origineel.

Vandaar dat wij vandaag deze meesterwerken alle eer willen
aandoen: de verhalen zijn opnieuw beletterd en waar nodig zijn
teksten aangepast. Ook de inkleuring gebeurde met behulp van
moderne technieken, uiteraard met het grootste respect voor het
D/2018/0034/130
17
origineel.

Vandaar dat wij vandaag deze meesterwerken alle eer willen
aandoen: de verhalen zijn opnieuw beletterd en waar nodig zijn
teksten aangepast. Ook de inkleuring gebeurde met behulp van
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aandoen: de verhalen zijn opnieuw beletterd en waar nodig zijn
teksten aangepast. Ook de inkleuring gebeurde met behulp van
moderne technieken, uiteraard met het grootste respect voor het
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plant. Hij gedraagt zich als een halve vogel en gooit tijdens het
duceerd. De tweede zit in een urn met de as van Lambiorix’
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spreken
weleens een “tjip tjip” tussen zijn woorden. Onze
voorvaderen.
Lambiorix’ grootvader was een groot tovenaar en
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s
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18. Lambiorix
vrienden reizen voor het eerst naar Afrika. Dat ze daar een tijger
zijn ‘as’ helpt Lambiorix bij zijn zoektocht naar een tijdelijke
19. De windmakers
19. De windmakers
19. De windmakers
tegenkomen, die in het wild enkel in Azië voorkomt, is een foutje
koninklijke vervanger. Zo komen ze in het heden bij “de laatste
houden, van het guitige Junior Suske en Wiske over het moderhouden, van het guitige Junior Suske en Wiske over het moder20. Het hondenparadijs
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ne en brutale Amoras tot de superheldenstrip J.ROM – Force van
of Willy Vandersteen. Het levert wel een spannend moment
ne en brutale Amoras tot de superheldenstrip J.ROM – Force van
of ons ras”. Dat blijkt om Lambik te gaan.
op. Het is ook de eerste keer dat Wiske jaloers is op de aandacht
Omdat Vandersteen in de laatste stroken van Lambiorix nogal
Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...
Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...
die Suske van een meisje krijgt, in dit geval Tarzana. Haar
nadrukkelijk verwees naar de toenmalige koningskwestie werd
jaloerse aard zal ze nog vaak uiten in volgende verhalen elke keer
het einde voor de latere albumuitgaven aangepast. In deze uitSuske goed lijkt op te schieten met een meisje. Het zwarte meisje
gave is het oorspronkelijke einde behouden.
Tarzana tekende Willy Vandersteen in 1946 volgens de toen
gangbare stripclichés en onder een koloniale invloed, zonder
daar verder bij stil te staan. Het werd de tekenaars ook niet
anders geleerd, laat staan dat ze er opmerkingen over kregen van
pers of publiek die vaak door dezelfde vooroordelen werden
geleid. Deze weergave moet vandaag, bij het herlezen van
Lambik moet als plaatsvervanger van Lambiorix, het stamhoofd
dergelijke oude verhalen, in die context worden gezien.
van de Eburonen, het opnemen tegen rivaal Arrivix. Suske, Wiske,
Sidonia en een geheimzinnige scherpschutter helpen hem daar
uiteraard bij. Maar kan Lambik de strijd winnen?
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Willy Vandersteen (1913-1990)
groeide op in de Antwerpse
volkswijk Seefhoek. In zijn
complete œuvre toonde hij
overvloedig aan dat hij een
open en gecultiveerde blik op
de wereld had met een bijzondere passie voor geschiedenis.

Nieuwe flapinfo
volgt nog!!!

Als Lambik gaat diepzeeduiken aan de Franse Côte d’Azur, vindt
hij een document in een kruik die in een gezonken schip op de
zeebodem ligt. Vanaf dan gebeuren er mysterieuze dingen: er
landt een ruimteschip, onze vrienden worden afgeluisterd door
de spionnenbende van Petaritz en ze worden ontvoerd door
Martianen. Gelukkig kunnen onze vrienden rekenen op de hulp
van een klein mannetje in ruimtepak. Maar wie is hij?
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open en gecultiveerde blik op
de wereld had met een bijzondere passie voor geschiedenis.
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volgt nog!!!

Als Lambik gaat diepzeeduiken aan de Franse Côte d’Azur, vindt
hij een document in een kruik die in een gezonken schip op de
zeebodem ligt. Vanaf dan gebeuren er mysterieuze dingen: er
landt een ruimteschip, onze vrienden worden afgeluisterd door
de spionnenbende van Petaritz en ze worden ontvoerd door
Martianen. Gelukkig kunnen onze vrienden rekenen op de hulp
van een klein mannetje in ruimtepak. Maar wie is hij?
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eiland Amoras
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Suske kennen. De onafscheidelijke vriendjes
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De eerste albumbekendste stripheldenduo in de Vlaamse en Nederlandse
stripuitgavebijverscheen
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tal van in 1956 als
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De jongste jaren vloeiden uit zijn œuvre verschillende spin-offs
die de aandacht en waardering voor zijn nalatenschap actief
50 waren ufowaarnemingen schering en inslag.
houden, van het guitige Junior Suske en Wiske Midden
over het jaren
moderWilly Vandersteen
ne en brutale Amoras tot de superheldenstrip J.ROM
– Force of pikte daar gretig op in door er een verhaal
aan te wijden. Hij koppelde daar ook nog het mythische,
Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...
verzwolgen continent Atlantis aan, eveneens een populair thema
in allerlei (beeld)verhalen. Vandersteen buit bovendien het in
zijn tijd heersende angstthema voor de atoombom en de Koude
Oorlog uit, met centraal het menselijke geldgewin.
Alle technologie van de Marsbewoners zijn uitvindingen
van mensen en beantwoorden aan hoe vliegende schotels,
ruimtepakken, robots en besturingen met knoppen, hendels en
beeldschermen er toen uitzagen. De wetenschap hielp een
handje bij de beeldvorming toen de ruimtewedloop startte. Maar
het ruimtetuigje op afstandsbediening van het jongetje Tony is
een uitvinding van Vandersteen en een voorloper van de drone.

Midden jaren 50 waren ufowaarnemingen schering en inslag.
Willy Vandersteen pikte daar gretig op in door er een verhaal
aan te wijden. Hij koppelde daar ook nog het mythische,
verzwolgen continent Atlantis aan, eveneens een populair thema
in allerlei (beeld)verhalen. Vandersteen buit bovendien het in
zijn tijd heersende angstthema voor de atoombom en de Koude
Oorlog uit, met centraal het menselijke geldgewin.
Alle technologie van de Marsbewoners zijn uitvindingen
van mensen en beantwoorden aan hoe vliegende schotels,
ruimtepakken, robots en besturingen met knoppen, hendels en
beeldschermen er toen uitzagen. De wetenschap hielp een
handje bij de beeldvorming toen de ruimtewedloop startte. Maar
het ruimtetuigje op afstandsbediening van het jongetje Tony is
een uitvinding van Vandersteen en een voorloper van de drone.

Nieuwe flapinfo
volgt nog!!!

Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan het genie Willy
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal heeft ons
Nieuwe barcode
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende generavolgt
nog!!!
ties tot op de dag van vandaag nog
van
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De bokkenrijders
De gezanten van Mars liep in
voorpublicatie in het weekblad
Kuifje van 2 februari 1955 tot
4 april 1956. De eerste albumuitgave verscheen in 1956 als
vijfde album in de blauwe reeks.
In 1971 werd het verhaal met
een hertekende cover en minder
pagina’s uitgebracht in de rode
reeks als nummer 115. In 2009
kwam het album met een nogmaals vernieuwde coverlay-out
uit.

Nieuwe flapinfo
volgt nog!!!

Als Lambik gaat diepzeeduiken aan de Franse Côte d’Azur, vindt
hij een document in een kruik die in een gezonken schip op de
zeebodem ligt. Vanaf dan gebeuren er mysterieuze dingen: er
landt een ruimteschip, onze vrienden worden afgeluisterd door
de spionnenbende van Petaritz en ze worden ontvoerd door
Martianen. Gelukkig kunnen onze vrienden rekenen op de hulp
van een klein mannetje in ruimtepak. Maar wie is hij?
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De windmakers liep in voorpublicatie in de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad van
22 augustus 1959 tot 31 december 1959. De eerste albumuitgave verscheen in 1960 als deel
50 in de eerste albumreeks. In
1971 werd het verhaal in kleur
uitgebracht als nummer 126
met een opnieuw ingekleurde
cover in de rode reeks. In 2011
publiceerde Standaard Uitgeverij een editie met nieuwe cover.

De windmakers

Het hondenparadijs

Sinds het vorige verhaal, De Texasrakkers, zijn Theofiel
Boemerang en zijn onuitstaanbare, op luxe en aanzien gestelde
vrouw Celestien de buren van Sidonia. Er dreigt opnieuw een
burenruzie. Suske, Wiske en hun internationaal clubje, de
vereniging “Vrede door Vriendschap”, steekt daar een stokje
voor. Zij creëren een gemeenschappelijke vijand: reuzenslakken
die de buren eendrachtig maken om de vijand te verslaan.
Datzelfde verzoeningsprincipe paste professor Barabas ook al
toe in De snorrende snor door een buitenaards gevaar in het
leven te roepen waarop grote naties de krachten bundelen.
Tussen de leden van de V.D.V. lijken drie jongetjes op de leiders
die in 1959 aan de macht waren in hun land. Het Franse jongetje
met de grote neus is een vrij duidelijke karikatuur van Charles
de Gaulle, de toenmalige president van Frankrijk. De uiterlijke overeenkomsten tussen de Amerikaanse jongen Yank met
president Dwight D. Eisenhower en de Russische knaap
Kaviarski met Nikita Chroesjtsjov vallen minder op, maar ze zijn
er wel. De twee oudste jongens van de vereniging wedijveren
over wie de grootste, sterkste en dapperste is en wie de leiding
neemt. In die tijd heerste de Koude Oorlog volop en waren de
relaties tussen Westerse en Oosterse grootmachten kil.
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Het hondenparadijs
Het hondenparadijs liep in voorpublicatie in de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad van
27 oktober 1961 tot 6 maart
1962. De eerste albumuitgave
verscheen in 1962 als deel 45 in
de eerste albumreeks. In 1969
werd het verhaal uitgebracht met
een hertekende cover in de rode
reeks als nummer 98. In 2009
verscheen de laatste editie met
een opnieuw hertekende cover.

De Koude Oorlog woedde nog volop in de periode waarin Willy
Vandersteen Het hondenparadijs schreef en tekende. De angst
voor de bom, hier belichaamd door Sidonia, wordt wel heel
concreet door de SX 17, een satelliet van een onbekende
mogendheid die uit de ruimte viel en die op ontploffen staat.
Russische en Amerikaanse ruimtevaartdeskundigen hebben een
gezamenlijke organisatie opgericht om de satelliet te lokaliseren
en onschadelijk te maken. Om paniek te vermijden, opereren ze
in het geheim en dragen ze houten maskers. Samen sterk, maar
het is dankzij het straathondje Tobias dat het ultieme gevaar
ontweken wordt.
Tobias groeide uit tot een geliefd nevenpersonage. Nochtans
keerde hij niet vaak terug in de stripreeks. Zijn latere gastrollen
blijven beperkt tot zes albums in de reeks Suske en Wiske en de
spin-offs De Grappen van Lambik en Klein Suske en Wiske. De
ene keer kan hij spreken, de andere keer niet.

Als Lambik een hondje aanrijdt, kan Wiske iedereen ervan overtuigen het diertje in huis te nemen en ze noemt het Tobias.
Als het hondje weer op straat terechtkomt, ontdekt hij
Het hondenparadijs waar ongelukkige hondjes gelukkiger
worden en kunnen praten…

Lambik ziet steeds de letters V.D.V op de muur en op brieven die
telkens weer verdwijnen opduiken. Daarbovenop worden hij en
zijn vrienden plots geplaagd door heel veel slakken. Om die
mysteries op te lossen beramen Sidonia en Lambik plannen met
hun buren, de Boemerangs, met wie ze eigenlijk helemaal niet
kunnen opschieten…
CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 9,99
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Bob et Bobette 347 - Panique Plastique

Après que nos amis ont sauvé une baleine échouée sur la plage suite à l’ingestion de déchets en plastique,
Lambique et le professeur Barabas décident de mettre au point une solution pour venir à bout de cette
soupe de plastique qui envahit nos océans. Mais cette nouvelle arrive aux oreilles de Polly Etilène, une
fabricante de plastique qui voue un amour malsain pour ce matériau. Elle vole l’invention du professeur et
l’adapte pour transformer la planète en un monde où le plastique règnera en maître. Heureusement, Bob
et Bobette découvrent le plan malicieux de Polly et font tout pour l’enrayer. S’ensuit une course contre la
montre truffée d’imprévus et de rebondissements. Nos amis réussiront-ils à stopper Polly ?

ISBN 978 90 02 02642 3

par Peter Van Gucht et Luc Morjaeu

Bob et Bobette 348 - Le puits à souhaits

Un jour, la chance sourit généreusement à Lambique. Il rencontre une belle femme, gagne au Lotto et reçoit
une voiture en tant que millième client d’une station-service. Or, au même moment, Sidonie accumule les
malheurs : elle perd tout son argent, tombe gravement malade et comme si cela ne suffisait pas, elle doit
se séparer des enfants. Mais il s’avère que les papiers d’adoption de Bob et Bobette ne sont pas en règle.
Nos jeunes amis découvrent la source du bonheur de Lambique enfouie profondément dans un bois reculé.
C’est là qu’un puits à souhaits vieux comme le monde contient un terrible secret…

ISBN 978 90 02 02643 0

13 mars 2019 € 6,99			
ISBN 978 90 02 02642 3
broché, quadri				NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.			

12 juin 2019 € 6,99 			
ISBN 978 90 02 02643 0
broché, quadri				NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.			
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de kronieken van

De kronieken van Amoras 4 – Gardavu!

De Zwarte Madam is terug en deze keer wil ze au sérieux genomen worden. Met haar theatershow doet
ze mensen griezelen en gruwen, maar dat levert niet het verhoopte succes. Ondertussen vindt Theofiel
Boemerang een afgedankte robot bij het grofvuil en vanaf dan gaan de poppen aan het dansen. Sidonia
belandt in de gevangenis, de shoarmazaak waar Suske en Wiske een broodje eten vliegt de lucht in en
Jerom en Lambik moeten alles uit de kast halen om een ontvoering te voorkomen. Maar de grote finale zal
zich in het theater afspelen. Daar wacht de Zwarte Madam die zich wil wreken om alle onrecht dat haar
is aangedaan.

15 mei 2019 € 7,99			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 48 blz.			

ISBN 978 90 02 26773 4

door Marc Legendre en Charel Cambré

ISBN 978 90 02 26773 4
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26775 8

De kronieken van Amoras
De zaak Krimson #3
wint de LangZullenWeLezen-trofee 2018
in de categorie Strips.

“

“Legendre en Cambré, het dynamische duo van de stripwereld,
zijn er perfect in geslaagd om de belofte die men ons gedaan heeft
waar te maken: Suske en Wiske binnenleiden in de 21ste eeuw.”

“Ik heb tot nu toe alle delen van Amoras, en ze verrassen me
elke keer weer in positieve zin.”
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De buurtpolitie gaat op teambuilding naar Rome. In het hotel waar ze verblijven loopt een man rond die als
twee druppels water op de commissaris lijkt. Hij handelt er louche zaakjes af met een crimineel netwerk. Kort
daarna wordt de commissaris door de politie ingerekend.

6 februari 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26741 3
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26745 1

De Buurtpolitie 5 – Een slag in het water

Er woedt een vreselijke najaarsstorm. In een mum van tijd staat het halve dorp blank. Tijdens de evacuaties
botsen de agenten van de buurtpolitie op een verlaten schuur die een groot geheim verbergt. Wil iemand het
drinkwater vergiftigen?

15 mei 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26742 0
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26746 8

“ ”

ISBN 978 90 02 26742 0

De Buurtpolitie 4 – Het gangsterparadijs

ISBN 978 90 02 26741 3

door

“Echt plezant om te lezen, zelfs als volwassenen voor
een halfuur puur plezier.”

“Leuk stripboek voor de fans van deze Belgische tv-serie,
op naar de volgende uit deze reeks.”

“Als je fan bent van de Buurtpolitie, dan is dit zeker een aanrader!”

Bekend van

SU FOLDER voorjaar 2019.indd 18-19

31/10/18 13:01

21

De Kiekeboes 152 – Niet van gisteren

Na een bezoek aan C-Mine in Genk botsen Fanny en Jens op een mijnwerker. De man is gewond aan
zijn voorhoofd en vraagt een lift naar zijn huis in de tuinwijk. Hij vergeet zijn gouden zakhorloge op de
achterbank van de auto. Als Fanny en Jens terugkeren met het horloge, blijkt de man niet op dat adres te
wonen. Is hij dezelfde man die ze herkennen op een oude zwart-witfoto in de gang? Een verre neef die
lang geleden verdween tijdens de grote mijnstaking in Zwartberg. Maar hoe kan het dat hij er nog precies
hetzelfde uitziet als op de oude foto?

ISBN 978 90 02 26674 4
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26559 4

De Kiekeboes – de Kiekeboes in ‘t stad (voorlopige titel)

In 1984 zette de Antwerpse Snorrenclub de Kiekeboes in de bloemetjes: Marcel Kiekeboe werd uitgeroepen tot ‘Snor van het jaar’. Een exclusieve eretitel waar menig snordrager hem nog altijd om benijdt. En
ook Merho, de geestelijke vader van Marcel Kiekeboe, toonde zich gevleid. Om de onderscheiding te vieren
stuurde hij zijn personages meteen naar de stad waarin hij zelf is opgegroeid, Antwerpen, in een album dat
- hoe kon het anders - ‘De snor van Kiekeboe’ heette. Het werd een klassieker uit de reeks. Meer dan dertig
jaar later belandden Fanny, Konstantinopel, Charlotte en Marcel opnieuw in de Scheldestad, voor het verhaal ‘Wie A zegt’. In dit extra dikke album worden die twee Antwerpse verhalen voor het eerst gebundeld,
aangevuld met een reeks prachtige, nog nooit gepubliceerde potloodtekeningen die Merho maakte van de
Kiekeboes bij verschillende bekende Antwerpse locaties.

ISBN 978 90 02 26789 5

6 februari 2019 € 6,99			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 48 blz.			

ISBN 978 90 02 26674 4

door Merho

15 mei 2019 € 11,99			
ISBN 978 90 02 26789 5
gebrocheerd, quadri			
NUR 360
21 x 29,7 cm – 144 blz.						

/dekiekeboes
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al

6O jaar

De Rode Ridder
Avonturen!

DE RODE RIDDER 261 – HET BLOEDKLEED

Johan en Allis ontmoeten Khoja, een rijke tapijthandelaar die zijn zaakjes goed op orde lijkt te hebben.
Maar de man heeft een opdracht aangenomen die hem de kop kan kosten. De schout bestelde een duur
wandkleed om zijn bezoekers te verbluffen, maar het tapijt zal nooit op tijd af zijn. Een wanhopige Khoja
en zijn zoon beramen een vreselijk plan waarbij ook Allis betrokken raakt.

DE RODE RIDDER 262 – DE LAATSTE WAARSCHUWING

Johan beloofde Merlijn het Kwaad van Camelot weg te houden, maar hij twijfelt of hij wel op alles bedacht
is. ‘s Nachts verschijnt iemand die hem waarschuwt voor een groot gevaar. Johan begrijpt niet waarover
het gaat, maar hij wil er alles aan doen om het onheil af te wenden. Maar wat als blijkt dat hij zelf de
bedreiging vormt...?

De Rode Ridder – Integraal 1, 2 & 3

In 2019 bestaat De Rode Ridder 60 jaar. Tijd dus om de allereerste avonturen van Johan nog eens extra in
de verf te zetten. In totaal zullen er tijdens het feestjaar zes Integrales verschijnen, die telkens zes verhalen
bundelen en een uitbereid dossier bevatten. Daarnaast zal elke Integrale een door Fabio Bono getekende
ex libris bevatten.

6 februari 2019 € 34,99			
ISBN 978 90 02 26781 9
Hardcover, quadri				NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 236 blz. (o.v.)		
ISBN 978 90 02 26782 6
3 april 2019 € 34,99			
Hardcover, quadri				NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 236 blz. (o.v.)		
ISBN 978 90 02 26783 3
12 juni 2019 € 34,99			
Hardcover, quadri				NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 236 blz. (o.v.)			
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ISBN 978 90 02 26781 9

ISBN 978 90 02 26726 0
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26730 7

ISBN 978 90 02 26782 6

15 mei 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26726 0

ISBN 978 90 02 26725 3
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26729 1

ISBN 978 90 02 26783 3

6 februari 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26725 3

door Marc Legendre en Fabio Bono
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Urbanus 182 – Het billenknijpertje

Jef Patat vindt een mysterieuze doos aan ‘zijn’ brug. De doos blijkt vol slakken te zitten dus opent hij een
restaurant, echter zonder veel succes... De slakken belanden in de Vortebeek, maar dan loopt het mis.
Ondertussen stort Eufrazie zich vol overgave op haar cursus kantklossen. Na een ongelukje moet Urbanus
haar plaats innemen bij de cursus. En dat loopt niet zo vlot...

Urbanus 183 – URBANOV PROTSKI

Het gaat goed met Tollembeek, ze hebben zelfs hun eigen luchtvaartmaatschappij: Tollembeek Airlines!
Alleen vliegen ze enkel op Rusland omdat dat het goedkoopste is.
Het duurt dan ook niet lang of Tollembeek wordt overspoeld door Russische toeristen.
Ondertussen sleurt Urbanus juffrouw Pussy mee in een riskant liefdesavontuur met dramatische gevolgen… Als Urbanus zijn nieuwe leraar verdenkt van banden met de Russische Geheime Dienst, besluit hij
om er als een volleerde James Bond tegenaan te gaan!

15 mei 2019 € 6,99			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26694 2

ISBN 978 90 02 26684 3
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26204 3

ISBN 978 90 02 26694 2
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26198 5

Urbanus - Omnibus 8

Naar goeie gewoonte worden er jaarlijks vijf albums van Urbanus gebundeld in een omnibus.
In nummer 8 zijn dat de titels Aroffnogneu (36), Dertig varkensstreken (37), Urbanio en Oktaviëtte (38),
Leute voor de meute (39) en De riolen van Tollembeek (40).

ISBN 978 90 02 26759 8

6 februari 2019 € 6,99			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26684 3

door Urbanus en Willy Linthout

3 april 2019 € 12,50			
ISBN 978 90 02 26759 8
Gebrocheerd, quadri			
NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 160 blz.				
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JUF PUSSY

URBANUS
EYEWORKS PRESENTEERT

URBANUS DE VUILNISHELD

- Tollembeek Times -

Urbanus - Een strip met pit (o.v.)

Al 35 jaar lang trakteert Urbanus ons op vieze en vuile moppen en waanzinnige avonturen. Tijd dus om
deze stripheld ook eens in de bloemetjes te zetten. Voor Urbanus’ verjaardag draagt Tom Wouters een héél
boek aan hem op, waarin we meer te weten komen over de ontstaansgeschiedenis en de toekomst van de
strip, aangevuld met prachtig documentatiemateriaal.

ISBN 978 90 02 26777 2

“DE GRAPPIGSTE
FILM VAN HET
JAAR!”

door Urbanus en Willy Linthout

11 februari 2019 € 19,99			
ISBN 978 90 02 26777 2
Paperback, zwartwit met kleurenkatern
NUR 321
14 x 21,5 cm – 160 blz. (o.v.)				

Op 27/2/2019 komt de film ‘Urbanus, de vuilnisheld’ uit;
de eerste tekenfilm over Urbanus!
Meer info over de film op:
www.urbanusdevuilnisheld.be
Ontdek ook de trailer op:
https://www.youtube.com/watch?v=B-8FkNoGQ_0

VOORJAAR 2019 IN DE BIOSCOOP

De stripreeks bevat al meer dan 180 albums,
waarvan 35 jaar geleden het eerste nummer verscheen.
Urbanus wordt 70 in 2019 (striptekenaar Willy Linthout
loopt al 65 jaar rond op deze planeet).

GEBASEERD OP DE URBANUS STRIPS
GECREËERD DOOR URBANUS EN WILLY LINTHOUT

WWW.URBANUSDEVUILNISHELD.BE
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Mieleke Melleke Mol 28 – De apenwinkel

Tante Tulp krijgt bezoek van haar huisbaas. Hij wil een winkel openen in haar huis, dus moeten onze
vriendjes een nieuw huisje zoeken. Gelukkig heeft de huisbaas nog ergens een klein kasteel te huur waar
Tante Tulp, Mieleke, Melleke en Mol snel kunnen intrekken.
In het oude huis wordt een apenwinkel geopend. Ja, je leest het goed: een winkel waar er aapjes worden
verkocht. Dat brengt natuurlijk als snel narigheid met zich mee...

16 januari 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26654 6

door Urbanus en Dirk Stallaert

ISBN 978 90 02 26654 6
NUR 360
Display 15 ex. 9789002266553

“ ”
“Leuke strips voor kids die niet graag boeken lezen...
Leuke ontspanning voor onderweg... Grappig en niet
moeilijk om te lezen...”

“Jong en ondernemend. Eigenzinnig en verrassend. [...]
Op maat van jonge deugnieten. Een album met een zeer
aparte persoonlijkheid.”
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F.C. DE KAMPIOENEN 102 – BIBI CARMEN

Carmen heeft dankzij Paulien de mogelijkheden van het internet ontdekt. Op een dag krijgt ze een mail
uit het Zuid-Afrikaanse staatje Oekandana. Een notaris laat weten dat ze een huis heeft geërfd van een
grootoom, die jaren in dat land heeft verbleven, maar inmiddels is overleden. Carmen is zijn enige erfgename, ook al wist ze niets af van het bestaan van haar grootoom. De Kampioenen vinden het allemaal maar
vreemd, maar Carmen wil natuurlijk niet naar goede raad luisteren. Ze vertrekt met Xavier halsoverkop
naar Afrika, om haar huis in bezit te nemen.

F.C. DE KAMPIOENEN 103 - DE KAMPIOENTJES EN DE KROONPRINS

Paulien vindt op zolder nog wat oude filmpjes van de Kampioenen, uit de tijd dat die nog tieners waren.
Ze besluit om ernaar te kijken met haar papa, Mark Vertongen. Wanneer het filmverhaal start, ontdekken
ze het avontuur van de jonge Kampioenen, die op een trektocht met de scouts een afgelegen kasteel
ontdekken met een enorm park eromheen. Ze vinden daar een triestig jongetje, dat in zijn eentje aan het
voetballen is. De jongen, Amadeo, is de kroonprins van het ministaatje Bulderburg, waar hij ooit koning zal
moeten worden. Hij droomt echter van een carrière als voetballer…

ISBN 978 90 02 26735 2
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26738 3

F.C. DE KAMPIOENEN SPECIAL – Love-special

In deze special staat het mooiste gevoel ter wereld centraal: de liefde! Dat onze Kampioenen al heel wat
ups-and-downs hebben meegemaakt in hun liefdesleven, weten we allemaal. We zetten ze daarom graag
nog eens extra in de verf in deze special met tal van spelletjes en drie spannende avonturen: Xavier gaat
vreemd, Fernand gaat trouwen en De tandartsassistente.

16 januari 2019 € 12,99			
gebrocheerd, quadri			
20,7 x 27,3 cm – 120 blz.			

ISBN 978 90 02 26770 3
NUR 360

F.C. DE KAMPIOENEN Omnibus – Paulientje presenteert

Met volgende albums: Baby Vertongen, De nies van de neus, Don padre padrone, De rally van tante Eulalie
en Paulientje op de dool.

15 mei 2019 € 12,50			
gebrocheerd, quadri			
20,7 x 27,3 cm – 160 blz.			
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ISBN 978 90 02 26770 3

12 juni 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26735 2

ISBN 978 90 02 26579 2
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26574 7

ISBN 978 90 02 26772 7
NUR 360

ISBN 978 90 02 26772 7

13 maart 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 26579 2

door Hec Leemans
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VERTONGEN & CO 26 – Formule H2O Bis

Een geheimzinnige spion houdt oma Boma in de gaten terwijl ze aan het winkelen is. Al snel blijkt dat hij
werkt in opdracht van Ivan Korsakov, de afschuwelijke dictator van Matrakstan, die het plan heeft opgevat
om de formule van professor Potferblomm in handen te krijgen. Oma Boma wordt echter onder de neus
van de Matrakstanese spion ontvoerd door enkele Arabieren. Paulien is getuige van het voorval en kan
tijdig haar papa, Mark Vertongen, inschakelen om de achtervolging in te zetten... Intussen speelt inspecteur
Porei een gevaarlijk spelletje met enkele geheimagenten van de Staatsveiligheid…

ISBN 978 90 02 25996 8
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26116 9

VERTONGEN & CO 27 – KAPITEIN MARK

De familie Vertongen erft een boot van een onbekende oom, de vergeten broer van pa Vertongen die men
sinds lang verloren waande. Maar wanneer Mark en Paulien op onderzoek gaan, blijkt er met de boot en de
vreemde bemanning van alles aan de hand te zijn...

3 april 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 25999 9
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26177 0

ISBN 978 90 02 25999 9

6 februari 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.			

ISBN 978 90 02 25996 8

door Hec Leemans, Swerts & Vanas en Corteggiani

/vertongenenco
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Onze kleine blauwe vriendjes hebben superveel zin in de vakantie! Ga samen met hen op avontuur in dit
boek vol spelletjes en zomerse verhalen!

15 mei 2019 € 12,99			
gebrocheerd, quadri			
20,7 x 27,3 cm – 128 blz.			

ISBN 978 90 02 26791 8
NUR 360

De Smurfen - De beste moppen van Lolsmurf

Een boek vol moppen van Lolsmurf? Als dat maar goedkomt! Zoek alvast wat bescherming, want de moppen van Lolsmurf kunnen nogal explosief zijn... En heel grappig natuurlijk!

12 juni 2019 € 10,99			
ISBN 978 90 02 26792 5
paperback, quadri				NUR 360
21 x 29,7 cm – 64 blz. (o.v.)			
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ISBN 978 90 02 26792 5

De Smurfen - Zomervakantieboek

ISBN 978 90 02 26791 8

door Peyo
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Hoe je een kind van
de jungle wordt

Wanneer in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen
verschijnt, stelt geestelijke vader Marc Sleen zijn
nieuwe medewerker Dirk Stallaert voor. Tien jaar
lang zal Stallaert Nero in beeld brengen en naar
nieuwe creatieve toppen sturen. Sleen legt zich toe
op het uitwerken van de scenario’s, en laat zijn
fantasie daarbij de vrije loop. Met een reeks
meesterlijke albums als resultaat. Tot aan het einde
van de reeks in 2002 zal Stallaert tweeënveertig
verhalen tekenen, die in Nero: de Stallaert jaren in
tien verzorgde volumes worden gebundeld. De strips
worden gepubliceerd in hun oorspronkelijke vorm,
bestemd voor de feuilletonpublicatie in de krant
De Standaard. Het achtergronddossier is van de hand
van Nero-exegeten Yves Kerremans en Noël Slangen.
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DE STALLAERT JAREN

Hoe je een kind van de jungle wordt
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NERO
DE STALLAERT JAREN

FABRICE PARME

Deze integrale bevat vier verhalen:
Doe de Petoe, De Kolokieten, De hond van Pavlov
en De Duivelsklauw.

3

OLD
ISBN: 978 90 02 26379 8

ASTRID IJSKOUD

COV_AstridBromure3.indd All Pages

NERO

24/10/18 11:01

Nero_integraal3_DS_Cover_voorlopig.indd All Pages

Hoe je een kind van
de jungle wordt

A

strid IJskoud heeft alles om gelukkig te zijn want haar
ouders zijn rijk. Schatrijk. Ze woont in een huis, zeg maar
gerust een paleis, dat boven New York uittorent. Alleen: ze
verveelt zich stierlijk en voelt zich eenzaam. Daarom trekt
Astrid van zodra ze maar kan op avontuur. Ze wil de wereld
ontdekken — en haar gouvernante en de butler van de familie
proberen te voorkomen dat dat niet uit de hand loopt. Overal
maakt ze vrienden — al loopt dat niet altijd van een leien dakje.
Astrid IJskoud is één van de beste kinderstrips van de voorbije jaren, voor de jeugd van 7 tot 77 jaar. Bedenker en tekenaar
Fabrice Parme geldt als één van de beste Franse stripmakers
van zijn generatie.
3 april 2019
ISBN 978 90 02 26623 2
NUR 360
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€ 11,00
hardcover, quadri
21 x 27,5 cm · 32 blz.

22/10/18 08:43

Nero-integraal
De Stallaert Jaren 3

T

oen in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen verscheen,
stelde geestelijke vader Marc Sleen zijn nieuwe medewerker Dirk Stallaert voor aan zijn lezers. Tien jaar lang zou
hij de avonturen van Nero in beeld brengen, terwijl Sleen zich
toelegde op de scenario’s. Tot aan het einde van de reeks in 2002
zou Stallaert 42 Nero-verhalen tekenen, die nu door Matsuoka
in een prachtige integrale worden verzameld.
Integrale 3 bevat 4 verhalen: De prinses van Wataboeng, IJskoud geblaas,
De muurloper en Het spook uit de Zandstraat

3 april 2019
ISBN 978 90 02 26768 0
NUR 360

€ 29,99
hardcover, quadri
21 x 29,7 cm · 192 blz.
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KALENDER
JANUARI 2019

Mieleke Melleke Mol 28
ISBN 978 90 02 26654 6

MA ART 2019

SUSKE EN WISKE 347

F.C. DE KAMPIOENEN Special

F.C. DE KAMPIOENEN 102

ISBN 978 90 02 26535 8

ISBN 978 90 02 26770 3

ISBN 978 90 02 26579 2

BOB ET BOBETTE 347

ISBN 978 90 02 02642 3

APRIL 2019
Wanneer in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen
verschijnt, stelt geestelijke vader Marc Sleen zijn
nieuwe medewerker Dirk Stallaert voor. Tien jaar
lang zal Stallaert Nero in beeld brengen en naar
nieuwe creatieve toppen sturen. Sleen legt zich toe
op het uitwerken van de scenario’s, en laat zijn
fantasie daarbij de vrije loop. Met een reeks
meesterlijke albums als resultaat. Tot aan het einde
van de reeks in 2002 zal Stallaert tweeënveertig
verhalen tekenen, die in Nero: de Stallaert jaren in
tien verzorgde volumes worden gebundeld. De strips
worden gepubliceerd in hun oorspronkelijke vorm,
bestemd voor de feuilletonpublicatie in de krant
De Standaard. Het achtergronddossier is van de hand
van Nero-exegeten Yves Kerremans en Noël Slangen.
Deze integrale bevat vier verhalen:
Doe de Petoe, De Kolokieten, De hond van Pavlov
en De Duivelsklauw.

3

OLD

Vertongen & Co 26

DE BUURTPOLITIE 4

ISBN 978 90 02 25996 8

ISBN 978 90 02 26741 3

Urbanus 182

ISBN 978 90 02 26684 3

De Nachtwacht 1

ISBN 978 90 02 26710 9

Vertongen & Co 27

ISBN 978 90 02 25999 9

Urbanus OMNIBUS

ISBN 978 90 02 26759 8

Een strip met pit

3

DE STALLAERT JAREN

FEBRUARI 2019

NERO
DE STALLAERT JAREN

Astrid IJskoud 3

ISBN 978 90 02 26623 2

Nero_integraal3_DS_Cover_voorlopig.indd All Pages

Nero Integraal
De Stallaert Jaren 3

22/10/18 08:43

ISBN 978 90 02 26768 0

ISBN 978 90 02 26777 2

21. Het Spaanse spook

ISBN 978 90 02 26715 4

22. De Tartaarse helm

ISBN 978 90 02 26716 1

23. De koddige kater
De Rode Ridder 261

ISBN 978 90 02 26725 3
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De Kiekeboes 152

ISBN 978 90 02 26674 4

De Rode Ridder trilogie 1/6
ISBN 978 90 02 26781 9

De Rode Ridder trilogie 2/6
ISBN 978 90 02 26782 6

SUSKE EN WISKE CLASSICS

ISBN 978 90 02 26717 8

24. De schone slaper

ISBN 978 90 02 26718 5
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MEI 2019

K3 2

DE BUURTPOLITIE 5

ISBN 978 90 02 26755 0

Amoras De Kronieken 4
ISBN 978 90 02 26773 4

Urbanus 183

De Rode Ridder 262

ISBN 978 90 02 26742 0

ISBN 978 90 02 26694 2

ISBN 978 90 02 26726 0

De Kiekeboes

F.C. DE KAMPIOENEN Omnibus

De Smurfen Vakantieboek

ISBN 978 90 02 26772 7

ISBN 978 90 02 26789 5

ISBN 978 90 02 26791 8

JUNI 2018

De Nachtwacht 2

ISBN 978 90 02 26749 9

SUSKE EN WISKE 348
ISBN 978 90 02 26536 5

F.C. DE KAMPIOENEN 103
ISBN 978 90 02 26735 2

BOB ET BOBETTE 348

ISBN 978 90 02 02643 0

De Rode Ridder trilogie 3/6
ISBN 978 90 02 26783 3

De Smurfen
De beste moppen van Lolsmurf
ISBN 978 90 02 26792 5
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Bestelinformatie
Standaard Uitgeverij nv

Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
+ 0032/3 285 72 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be
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