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Nachtwacht
K3
Suske en Wiske
Bob et Bobette
Amoras
De Buurtpolitie
de Kiekeboes
De Rode Ridder
Urbanus
F.C. De Kampioenen
Vertongen & Co
Nero
de Smurfen
Matsuoka
Yieha
Zomeractie
Kalender

/StandaardUitgeverijStrips
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Nachtwacht 3 – Queen Halloween

In Schemermeer vieren ze ook graag Halloween. De dorpelingen verkleden zich met veel plezier voor het
grote griezelfeest op het plein. Een boer uit de buurt verkoopt voor de gelegenheid reusachtige pompoenen op de markt. Helena koopt een van de pompoenen om er haar beroemde soep mee te maken die vanaf
die dag als suggestie op de kaart komt. Er wordt gretig van de soep gegeten en het feest is een topper.
Tot de verklede dorpelingen zich erg vreemd beginnen te gedragen. Blijkt dat ze écht in hun personage
veranderen.

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

ISBN 978 90 02 26753 6
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26754 3

Ontdek ook:
De absorbant

ISBN 978 90 02 26710 9

De zwarte tempeest

ISBN 978 90 02 26749 9

Nachtwacht Theatershow
vanaf 14 september 2019

(o.a. in Kursaal Oostende, Capitole Gent
& Stadsschouwburg Antwerpen)

Digitale ondersteuning

•

(Youtube, Facebook, website)

Doelgroep: 8-12 jarigen

ISBN 978 90 02 26753 6

door Steve Van Bael en Peter Van Gucht

5

door Dirk Stallaert en Bruno De Roover

ISBN 978 90 02 26756 7

De avonturen van K3 3 - Circus Gaga

Circus Gaga slaat zijn tenten op in het dorp. De meisjes van K3 genieten samen met Marcel en Guus van
een leuke show met clowns en acrobaten. Even later stapt Mister Woezie in de piste: een hypnotiseur. Maar
zijn trucs mislukken allemaal. Marcel vindt dat heel grappig, en lacht de artiest heel luid uit. Mister Woezie
is boos op Marcel en straft hem door hem te betoveren. Marcel denkt dat hij een aap is en zet het dorp
op stelten. Marthe, Klaasje en Hanne trachten hun vriend weer normaal te krijgen. Maar dat lukt niet! Er
gebeuren nog veel vreemdere dingen met Marcel. En ook K3 wordt slachtoffer van de betoveringen van
Mister Woezie!

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

ISBN 978 90 02 26756 7
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26758 1

K3 • 1 • Roller
Disco

Reeds verschenen:
Roller Disco:

ISBN 978 90 02 26709 3

1

Roller Dis
co

Prinses Poppy:

ISBN 978 90 02 26755 0
Alles loop
t op wieltjes
totdat een
in de Roll
vreemde
er Disco
van K3…
snuiter de
brengt. Hij
meisjes een
wil de Roll
Marthe, Klaa
er Disco
bezoekje
sluiten, maa
sje en Han
r dat
spannende
ne niet zom
reis tege
aar gebeure laten
n de tijd
n. In een
zetten zij
de Roller
alles op
Disco te
alles om
redden.

consumentenad
viesprijs NL:

ISBN 978

K3_1_R

oller disco_C

ov_regenboog

€6,50

90 02 26709

3

2_met bol_v2.

Miljoenen verkochte merchandisingproducten
indd 1,3

Eigen Youtube-kanaal (+280.000 abonnees)
20 jaar K3 - vanaf 6 april in het Studio 100 pop-uptheater in Puurs

12/10/2018

08:48
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Suske en Wiske 349 – Het lekkere lab (titel onder voorbehoud)

Barabas is zijn uitvindingen beu en wil de wetenschap aan de haak hangen. Tot hij via Sidonia op het idee
komt om te gaan kokkerellen. Hij gebruikt zijn wetenschappelijke kennis nu in de keuken. De prof fabriceert een revolutionair product gebaseerd op het DNA van planten en dieren en maakt hier eetbare wolken
van, naar het idee van zijn collega’s uit De Wolkeneters. De eetbare wolkjes hebben heel veel succes en
dat komt een jaloerse Italiaanse chef ter ore. Die baat zelf een restaurant uit dat vierkant draait omdat zijn
kookkunsten niet te vreten zijn. Hij tracht de eetbare wolken van Barabas over te nemen om ze te verkopen
in zijn eigen zaak. Maar Barabas wil zijn werk niet zomaar afstaan. Daarop infiltreert de Italiaanse chef
in het restaurant van de prof met alle gevolgen van dien. Het zal Suske en Wiske en hun vrienden bloed,
zweet en tranen kosten om de dwaze kok te stoppen.

ISBN 978 90 02 26537 2
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26543 3

Suske en Wiske 350 – Nacht van de narwal

Suske krijgt een geheimzinnige narwaltand in handen waarin oude runen gekerfd staan. Wanneer hij deze
vertaalt, verschijnt de geest van Arkin, zoon van een oude Vikingkoning. Arkin zou koning worden, maar
liet de magische narwaltand van zijn vader onbewaakt achter waardoor deze gestolen werd door een
concurrerende familie. Die tand is het symbool van de macht en wie hem in het bezit heeft mag de troon
bestijgen. Arkin bekocht deze fout met zijn leven en werd door de goden gestraft. Zij geven Arkin de taak
iemand te zoeken die zijn familie een nieuwe narwaltand kan bezorgen. Suske aanvaardt de opdracht en
onderneemt samen met zijn vrienden een tocht naar Groenland. Daar zullen ze trachten een narwaltand
buit te maken. Een reis vol onvoorziene gevaren!

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

ISBN 978 90 02 26713 0
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26714 7

		 Campagne i.s.m. SEA LIFE Blankenberge
		en SEA LIFE Scheveningen
		 t.e.m. 11 november 2019
•
•
•
		

1+1 ticket gratis bij aankoop van LAMBIK PLASTIEK
Suske en Wiske-parcours in beide parken.
Beach cleanup met Suske en Wiske
in Blankenberge op 24 oktober.

/suskeenwiske

ISBN 978 90 02 26713 0

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

ISBN 978 90 02 26537 2

door Peter Van Gucht en Luc Morjaeu

9
door Zidrou en Jean-Marc Krings

HOMMAGE
Hommage 3

Suske, Wiske, Lambik, Jerom en Sidonia zijn wereldberoemd in Vlaanderen en Nederland. In Frankrijk zijn
deze populaire personages, grote voortrekkers van de Belgische strip, minder bekend. Of toch niet? Wat
zou er gebeuren als ze voet zetten op Franse bodem? En wat zou Asterix, om maar iemand te noemen,
ervan vinden? Voor dit derde hommage-album aan Suske en Wiske plaatsen tekenaar Jean-Marc Krings
en scenarist Zidrou de humor weer helemaal centraal in de door Willy Vandersteen geschapen wereld van
Suske en Wiske. Met als resultaat een hilarisch eerbetoon aan de man die door Hergé ‘de Bruegel van het
beeldverhaal’ werd genoemd.

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

ISBN 978 90 02 26723 9
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26724 6

Zidrou (° 1962) is een veelgevraagd scenarist, de schrijver van Tamara, Dokus de leerling en Rik
Ringers en de auteur van een twintigtal stripromans die bij o.a. Casterman, Dupuis en Lombard
verschenen.
Jean-Marc Krings (° 1965) tekende voor Standaard Uitgeverij al de Fanny K.-trilogie en werkte
reeds eerder samen met Zidrou voor WAW! en La Ribambelle.

Reeds verschenen in deze reeks:

ISBN 978 90 02 26375 0

/suskeenwiske

ISBN 978 90 02 26628 7

ISBN 978 90 02 26723 9

Sinds 2017 nodigt Standaard Uitgeverij elk jaar een scenarist en tekenaar uit om een uniek en persoonlijk
verhaal voor Suske en Wiske te schrijven en te tekenen.
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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

25. De Mottenvanger

4. De groene splinter

ISBN 978 90 02 26334 7

27. De bronzen sleutel*

ISBN 978 90 02 26719 2

ISBN 978 90 02 26335 4

26. Bibbergoud

ISBN 978 90 02 26720 8

5. De koning drinkt

6. De Tamtamkloppers

ISBN 978 90 02 26339 2

7. De zwarte zwaan

ISBN 978 90 02 26336 1

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...

Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...

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...

ISBN 978 90 02 26402 3

prinses zagemeel

De stalen bloempot

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.

De bokkenrijders

Nieuwe flapinfo
volgt nog!!!

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?

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
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.

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.

SW_CLASSICS_De Bokkenrijders_NL_cov_flap_v1.indd 1

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
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
moderne technieken, uiteraard met het grootste respect voor het
D/2018/0034/131
18
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/2018/0034/132
19
origineel.

13. Prinses Zagemeel

ISBN 978 90 02 26599 0

SW_CLASSICS_De Apenkermis_NL_cov_flap_v1.indd 1

14. De stalen bloempot

ISBN 978 90 02 26601 0

SW_CLASSICS_Lambiorix_NL_cov_flap_v1.indd 1

ISBN 978 90 02 26664 5
De apenkermis

WILLY VANDERSTEEN

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

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 windmakershouden, van het guitige Junior Suske en Wiske over het moder20. Het hondenparadijs
ne en brutale Amoras tot de superheldenstrip J.ROM – Force of
21. Het Spaanse spook
Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...
22. De Tartaarse helm
23. De Koddige Kater
24. De Schone Slaper

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?

ISBN 9789002264023

D/2017/0034/186

15. De bokkenrijders

ISBN 978 90 02 26600 3

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
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 tegenwoordig kennen. De albums werden vaak nog met de hand beletterd, digitale hulpmiddelen voor de inkleuring waren verre toekomstmuziek.

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

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
voor9789002267154
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.
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23/03/18 11:09

16. De apenkermis

SW_CLASSICS_Spaanse spook_NL_cov_flap_5 mm.indd 1

ISBN 978 90 02 26598 3

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.

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/2019/0034/55
21
origineel.

29/03/18 07:53

SW_CLASSICS_ De Tartaarse Helm_cov_flap_4,5 mm.indd 1

10/10/18 11:32

19

18. Lambiorix

ISBN 978 90 02 26665 2

SW_CLASSICS _ De Koddige Kater_NL_cov_flap.indd 1

D/2018/0034/133

21. Het Spaanse spook

5/10/18 10:03

19. De windmakers

CLASSICS

ISBN 978 90 02 26715 4

ISBN 978 90 02 26716 1

5/10/18 10:04

20. Het hondenparadijs

ISBN 978 90 02 26666 9

ISBN 978 90 02 26667 6
23

De Koddige Kater

CLASSICS

De Koddige Kater verscheen in
1965 als deel 54 in de eerste albumreeks. Twee jaar later kwam
het in de rode reeks in kleur uit
als nummer 74 met een opnieuw
ingekleurde cover. In 2010 publiceerde Standaard Uitgeverij een
editie met nieuwe cover.

De Koddige Kater

De schone slaper

De schone slaper
Lambik toont zich van zijn kilste kant tegenover mens en dier.
En hij laat zich door grondspeculant Erdemelcher overhalen om
in Luxemburg een dorp met ouden van dagen te ontruimen,
goedschiks of kwaadschiks.
Daar steken onze vrienden uiteraard een stokje voor. Ze worden
hierbij geholpen door Siegfried, de Koddige Kater. Siegfried kan
spreken, hij is ongeveer tweeënhalve eeuw jong en met zijn blik
kan hij van slechte mensen goede maken.
De rol van Wiske als doortastend meisje en Suske als volgzaam
jochie wordt een aantal keren aangehaald in het album. Wanneer
Suske zijn verbazing hierover rechtstreeks aan de lezer meedeelt,
doorbreekt hij de vierde wand. De denkbeeldige wand tussen het
publiek en het podium.

Oude bekende Lili uit De zingende zwammen brengt Jerom op
haar toverwolkje een bezoekje. De dolverliefde fee kon Jerom
niet uit haar hoofd zetten en wil hem aan het werk zien als
heldhaftige drakendoder. Ze tovert voor hem een heus
sprookjesland met decors uit wereldberoemde sprookjes. Het
imaginaire land is een sp

Na een ruzie met Sidonia verdwijnt Lambik spoorloos om
uiteindelijk weer op te duiken in de koelkast! Er is echter wat aan
de hand want een mysterieuze zwarte wagen houdt halt voor het
huis van Sidonia en wisselt morsetekens met Lambik uit. Wat
zouden ze elkaar vertellen? Lambik verklapt dat hij onder druk
staat van een geheimzinnige Luxemburgse bende en vlucht. Onze
vrienden trekken meteen naar Luxemburg en vermommen zich
als speleologen. In een grot ontmoeten ze een kat die hen helpt
Lambik te redden.

ISBN 9789002267185

D/2019/0034/58

31/01/19 08:00

23. De koddige kater

24

De Schone Slaper verscheen
in 1965 als deel 57 in de eerste
albumreeks. In 1968 werd het
opnieuw uitgebracht met een
hertekende cover in de rode
reeks als nummer 85. In 2009
verscheen de laatste editie met
een opnieuw hertekende cover.

CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 9,99

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/2019/0034/57
23
origineel.

22. De Tartaarse helm

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…
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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.

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…
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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/2019/0034/56
22
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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.

Het hondenparadijs

Als Suske een hypnotiseur redt, worden hij, Wiske en Lambik als
bedankje onder hypnose gebracht. Daardoor belanden de drie in
het Brugge van de dertiende eeuw. Samen met de Italiaan Capitano
Rabacolli trekken ze naar Venetië waar ze de opdracht krijgen
Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan het genie Willy
Marco Polo te vinden omdat die een geheim wapen zou bezitten.
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal heeft ons
Om die taak te volbrengen gaan onze vrienden op avontuur
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende generarichting China...
ties tot op de dag van vandaag nog van genieten. Alleen beschikte

Het spookt in het museum! Lambik, Suske en Wiske ontmoeten er
het Spaanse spook. Ze worden meegenomen naar zijn tijdperk
waar ze moeten strijden tegen de hertog van Alva om het dorp
Met de reeks Classics willen we hulde brengen aan het genie Willy
Kriekebeek te redden. Zijn onze vrienden sterk genoeg om het op
Vandersteen. De Bruegel van het Vlaamse beeldverhaal heeft ons
te nemen tegen de Spaanse strijders?
ontelbare meesterwerken nagelaten, waar verschillende generaties tot op de dag van vandaag nog van genieten. Alleen beschikte
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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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dere passie voor geschiedenis.nummer 150 in de rode reeks.
dere passie voor geschiedenis.
In 2010 pasten Standaard Uitken ontbraken zeven pagina’s
geverij en Studio Vandersteen
uit het oorspronkelijke verhaal
1. Het geheim van de gladiatoren
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1. Het geheim van de gladiatoren
de coverlay-out en -illustratie
om het album om druktechni2. De duistere diamant
2. De duistere diamant
2. De duistere diamant
nogmaals aan om het album in
sche redenen in te korten. De
3. De schat van Beersel
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3. De schat van Beersel
de nieuwe huisstijl van de reeks
laatste editie met opnieuw herte doen passen.
tekende cover dateert van 2011.
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vloog Rikki eruit en leerde Wiske op het eiland Amoras
vloog Rikki eruit en leerde Wiske op het eiland Amoras
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Suske kennen. De onafscheidelijke vriendjes werden het
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bekendste stripheldenduo in de Vlaamse en Nederlandse stripbekendste stripheldenduo in de Vlaamse en Nederlandse stripDe Nederlandstalige editie van het weekblad Kuifje, dat sinds
Dit verhaal ontstond, nadat Willy Vandersteen op vraag van Le
9. De Zwarte Madam
9. De Zwarte Madam
9. De Zwarte Madam
geschiedenis en zijn nog steeds vertrouwde namen bij tal van
geschiedenis en zijn nog steeds vertrouwde namen bij tal van
1946 verscheen, raakte maar niet van de grond. Een bekende
Lombard, de uitgever van het weekblad Kuifje, een reis had
10. De gezanten vanlezers
Mars
10. De gezanten van Mars
10. De gezanten van Mars
van verschillende generaties.
lezers van verschillende generaties.
Vlaamse strip in het weekblad zou de weg moeten openen naar
gemaakt naar Venetië om er zich te documenteren. Als souvenir
11. De wolkeneters
11. De wolkeneters
11. De wolkeneters
het Nederlandstalige publiek. Hergé, die mee bepaalde wat er in
bracht hij een Tartaarse helm mee. Hij bedacht een heel verhaal
12. De wilde weldoener
12. De wilde weldoener
12. De wilde weldoener
Vandersteen creëerde tientallen gag- en stripreeksen, het
Vandersteen creëerde tientallen gag- en stripreeksen, het
het weekblad stond, volgde al een tijdje het werk van Willy
rond die helm wat de helden ook naar het dertiende-eeuwse
merendeel in nauwe samenwerking met Studio Vandersteen die
merendeel in nauwe samenwerking met Studio Vandersteen die
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Vandersteen en stelde hem voor om wekelijks een pagina voor
Brugge bracht, het Venetië van het noorden, waar Vandersteen
hij in 1959 oprichtte. Voornamelijk met Suske en Wiske, Bessy
hij in 1959 oprichtte. Voornamelijk met Suske en Wiske, Bessy
Kuifje te tekenen.
eveneens documentatie verzamelde.
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en Jerom verwierf hij faam in het buitenland. De Geuzen was de
en Jerom verwierf hij faam in het buitenland. De Geuzen was de
De eerste platen die Vandersteen liet zien, achtte Hergé te volks,
Het heldentrio reist van de rijke handelsstad Brugge naar het
15. De stalen bloempot
15. De stalen bloempot
15. De stalen bloempot
laatste reeks waarover hij zich ontfermde voor hij stierf.
impulsief en grafisch niet sterk genoeg. Het was de periode van
Zwin waar een achtervolging met galjoenen ontspint op weg
16. De apenkermis
16. De apenkermislaatste reeks waarover hij zich ontfermde voor hij stierf.
16. De apenkermis
De Bokkerijder en De Witte Uil met regionale invloeden en, niet
naar Venetië. Van daaruit zet de tocht zich verder naar het oosten
17. De vliegende aap
17. De vliegende aap
17. De vliegende aap
De jongste jaren vloeiden uit zijn œuvre verschillende spin-offtes vergeten, een dagelijkse productie van een halve pagina voor
De jongste jaren vloeiden uit zijn œuvre verschillende spin-offwaar
s ontdekkingsreiziger Marco Polo in Cathay (het vroegere
18. Lambiorix die de aandacht en waardering voor zijn nalatenschap actief
18. Lambiorix die de aandacht en waardering voor zijn nalatenschap actief
18. Lambiorix
de krant bovenop zijn overige stripwerk. Vandersteen nam alle
China) een vreselijk en machtig wapen leerde kennen. In
19. De windmakers
19. De windmakers
19. De windmakers
houden, van het guitige Junior Suske en Wiske over het moderhouden, van het guitige Junior Suske en Wiske over het moderraad, kritiek en verzoeken ter harte en herbegon. Hij tekende
Jeruzalem ontfermt Lambik zich over een dromedarisje met te
20. Het hondenparadijs
20. Het hondenparadijs
20. Het hondenparadijs
ne en brutale Amoras tot de superheldenstrip J.ROM – Force verfi
of jnder en met meer detail, hij gaf Wiske lang krullend haar,
ne en brutale Amoras tot de superheldenstrip J.ROM – Force korte
of
poten wiens moeder dodelijk werd getroffen terwijl ze
21. Het Spaanse spook
21. Het Spaanse spook
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Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...
Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...
Lambik kreeg een hoger IQ en een heldhaftiger gestalte en de
Lambik het leven redde. Jezabel past in de traditie van dierlijke
22. De Tartaarse helm
22. De Tartaarse helm
22. De Tartaarse helm
meest drastische ingreep: hij gooide Jerom, tante Sidonia en zelfs
sidekicks in de blauwe reeks die maar één album meegaan.
23. De Koddige Kater
Schanulleke eruit.
23. De Koddige Kater
23. De Koddige Kater
Willy Vandersteen verweeft in dit ijzersterke verhaal veel
Vandersteen nam ook de gelegenheid te baat om te vertellen
middeleeuwse pracht en praal, historisch magnifieke decors en
24. De Schone Slaper
24. De Schone Slaper
24. De Schone Slaper
over wat hem fascineerde: de zestiende eeuw, de geuzen,
exotische bestemmingen die op de Kuifje-lezertjes van toen vast
Antwerpen en het werk van Pieter Bruegel. Op de eerste pagina
een geloofwaardige indruk hebben gemaakt.
bewonderen onze vrienden Bruegels De Boerenbruiloft. Later
zou Hergé Vandersteen nog omschrijven als “de Bruegel van het
beeldverhaal”.

Het Spaanse spook

De windmakers
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.
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De windmakers

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?

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?

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
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De apenkermis

Lambiorix
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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!!!
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De bokkenrijders

De vliegende aap

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
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werden vaak nog
met de hand beletISBN
terd, digitale hulpmiddelen
voor9789002266645
de inkleuring waren verre toekomstmuziek.

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.
dere passie voor geschiedenis.
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
1. Het geheim van de gladiatoren
1. Het geheim van de gladiatoren
pagina’s uitgebracht in de rode
pagina’s uitgebracht in de rode
2. De duistere diamant
2. De duistere diamant
2. De duistere diamant
reeks als nummer 115. In 2009
reeks als nummer 115. In 2009
3. De schat van Beersel
3. De schat van Beersel
3. De schat van Beersel
kwam het album met een nogkwam het album met een nogmaals vernieuwde coverlay-out
maals vernieuwde coverlay-out
4. De groene splinter
4. De groene splinter
4. De groene splinter
Op 30 maart 1945 was de strip De Avonturen van Rikki en
Op 30 maart 1945 was de strip De Avonturen van Rikki en
uit.
uit.
5. De koning drinkt
5. De koning drinkt
5. De koning drinkt
Wiske
voor
het
eerst
in
de
krant
te
lezen.
Na
één
avontuur
Wiske
voor
het
eerst
in
de
krant
te
lezen.
Na
één
avontuur
6. De tamtamkloppers
6. De tamtamkloppers
6. De tamtamkloppers
vloog Rikki eruit en leerde Wiske op het eiland Amoras
vloog Rikki eruit en leerde Wiske op het eiland Amoras
7. De zwarte zwaan
7. De zwarte zwaan
7. De zwarte zwaan
Suske kennen. De onafscheidelijke vriendjes werden het
Suske kennen. De onafscheidelijke vriendjes werden het
Midden jaren 50 waren ufowaarnemingen schering en inslag.
Midden jaren 50 waren ufowaarnemingen schering en inslag.
8. Het gouden paard
8. Het gouden paard
8. Het gouden paard
bekendste stripheldenduo in de Vlaamse en Nederlandse stripbekendste stripheldenduo in de Vlaamse en Nederlandse stripWilly Vandersteen pikte daar gretig op in door er een verhaal
Willy Vandersteen pikte daar gretig op in door er een verhaal
9. De Zwarte Madam
9. De Zwarte Madam
9. De Zwarte Madam
geschiedenis en zijn nog steeds vertrouwde namen bij tal van
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beeldschermen er toen uitzagen. De wetenschap hielp een
beeldschermen er toen uitzagen. De wetenschap hielp een
De jongste jaren vloeiden uit zijn œuvre verschillende spin-off
s
De jongste jaren vloeiden uit zijn œuvre verschillende spin-off
s
handje
bij de beeldvorming toen de ruimtewedloop startte. Maar
handje
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Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...
Gold. En we zijn nog lang niet uitverteld...
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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Mars
10.
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Mars
10.
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lezers van verschillende generaties.
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11. De wolkeneters
De vliegende aap is het eerste album waarin Lambiks broer
Nadat Willy Vandersteen Lambiks familie uitbreidde met een
Arthur voorkomt. Lambik is nog maar net zelf aan de cast
vliegende broer (De vliegende aap) en een rovende voorouder
12. De wilde weldoener
12. De wilde weldoener
12. De wilde weldoener
Vandersteen creëerde tientallen gag- en stripreeksen, het
Vandersteen creëerde tientallen gag- en stripreeksen, het
toegevoegd sinds het vorige verhaal De sprietatoom of hij krijgt
(De bokkenrijders), krijgt Lambik er in Lambiorix twee voormerendeel in nauwe samenwerking met Studio Vandersteen die
merendeel in nauwe samenwerking met Studio Vandersteen die
13. Prinses Zagemeel
13. Prinses Zagemeel
13. Prinses Zagemeel
er al een familielid bij dat af en toe zal opduiken in de reeks. In
vaders bij. De eerste is Lambiorix wiens naam een knipoogje is
hij in 1959 oprichtte. Voornamelijk met Suske en Wiske, Bessy
hij in 1959 oprichtte. Voornamelijk met Suske en Wiske, Bessy
14. De bokkenrijders
14. De bokkenrijders
14. De bokkenrijders
De vliegende aap leren we ’m kennen als een zonderling met
naar de historische Ambiorix. Hij is de koning van de Eburonen,
en Jerom verwierf hij faam in het buitenland. De Geuzen was de
en Jerom verwierf hij faam in het buitenland. De Geuzen was de
15. De stalen bloempot
15. De stalen bloempot
15. De stalen bloempot
dierenvel en bolhoed die kan vliegen dankzij het sap van een
een oude stam Belgen, die in 54 voor Christus wordt geïntrolaatste reeks waarover hij zich ontfermde voor hij stierf.
16. De apenkermis
16. De apenkermislaatste reeks waarover hij zich ontfermde voor hij stierf.
16. De apenkermis
plant. Hij gedraagt zich als een halve vogel en gooit tijdens het
duceerd. De tweede zit in een urn met de as van Lambiorix’
17. De vliegende aap
17. De vliegende aap
17. De vliegende aap
spreken
weleens een “tjip tjip” tussen zijn woorden. Onze
voorvaderen.
Lambiorix’ grootvader was een groot tovenaar en
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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
20. Het hondenparadijs
20. Het hondenparadijs
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?

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

DE SUSKE EN WISKE CLASSICS

12. De wilde weldoener

ISBN 978 90 02 26340 8

De stalen bloempot
CLASSICS 14
WILLY VANDERSTEEN

ISBN 978 90 02 26722 2

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 tegenwoordig kennen. De albums werden vaak nog met de hand beletterd, digitale hulpmiddelen voor de inkleuring waren verre toekomstmuziek.
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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
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16. De apenkermislaatste reeks waarover hij zich ontfermde voor hij stierf.
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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

Vandersteen creëerde tientallen gag- en stripreeksen, het
merendeel in nauwe samenwerking met Studio Vandersteen die
hij in 1959 oprichtte. Voornamelijk met Suske en Wiske, Bessy
en Jerom verwierf hij faam in het buitenland. De Geuzen was de
laatste reeks waarover hij zich ontfermde voor hij stierf.

prinses zagemeel
CLASSICS 13
WILLY VANDERSTEEN

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

De vliegende aap
CLASSICS 17
WILLY VANDERSTEEN

WILLY VANDERSTEEN

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

Op 30 maart 1945 was de strip De Avonturen van Rikki en
Wiske voor het eerst in de krant te lezen. Na één avontuur
vloog Rikki eruit en leerde Wiske op het eiland Amoras
Suske kennen. De onafscheidelijke vriendjes werden het
bekendste stripheldenduo in de Vlaamse en Nederlandse stripgeschiedenis en zijn nog steeds vertrouwde namen bij tal van
lezers van verschillende generaties.

ISBN 978 90 02 26404 7

28. Jeromba de Griek

ISBN 978 90 02 26337 8
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.

10. De gezanten van Mars

met flappen met
extra informatie!

8. Het gouden paard
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9. De zwarte madam

ISBN 978 90 02 26721 5

ISBN 978 90 02 26717 8
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24. De schone slaper

ISBN 978 90 02 26718 5

13

Bob et Bobette 349 - Au bistro labo

Barabas en a assez de ses inventions et veut rendre son tablier de scientifique, jusqu’à ce que – inspiré par
Sidonie – il décide de passer en cuisine. Il utilise ses compétences de scientifique derrière les fourneaux.
C’est ainsi qu’il met au point un produit révolutionnaire basé sur l’ADN des plantes et des animaux. Ses
collègues des ‘Cavaliers de l‘Espace’ lui soufflent l’idée d’en faire des nuages comestibles. Le succès ne se
fait pas attendre, comme l’apprendra un chef italien jaloux comme un tigre. Celui-ci tient un restaurant qui
ne tourne pas, tout simplement parce-que ses talents culinaires sont indigestes. Il fait tout pour racheter
les nuages comestibles de Barabas afin de les vendre dans son établissement. Mais Barabas ne l’entend pas
de cette oreille. Le chef italien s’infiltre dans le restaurant du Prof avec toutes les conséquences qu’on imagine. Bob, Bobette et leurs amis verseront du sang, des larmes et de la sueur pour stopper le chef intrépide.

ISBN 978 90 02 02644 7

par Peter Van Gucht et Luc Morjaeu

Bob et Bobette 350 - La Nuit du Narval

Bob reçoit une mystérieuse dent de narval dans laquelle est gravée une écriture ancienne. Lorsqu’il parvient à la déchiffrer, l’esprit d’Arkin – fils d’un vieux roi Viking – apparaît. Arkin était le successeur désigné
mais il laissa la dent magique de son père sans surveillance ce qui permit à une famille concurrente de
s’en emparer. La dent est effet le symbole du pouvoir et confère à son détenteur l’accès au trône. Arkin
paiera de sa vie pour racheter sa faute et sera puni par les dieux. Ceux-ci lui imposent de trouver quelqu’un
capable de fournir une nouvelle dent de narval à sa famille. Bob accepte de relever le gant et entreprend
avec ses amis une expédition vers le Groenland pour en rapporter un exemplaire. Un voyage ponctué de
dangers imprévus !

4 décembre 2019 € 6,99 			
ISBN 978 90 02 02654 6
broché, quadri				NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.			

ISBN 978 90 02 02654 6

4 septembre 2019 € 6,99			
ISBN 978 90 02 02644 7
broché, quadri				NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.			
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Hommage 3

Bob, Bobette, Lambique, Jérôme et Sidonie sont mondialement connus en Flandre et aux Pays-Bas. En
France en revanche, ces personnages populaires et chefs de file de la bande dessinée belge, sont moins
connus. Quoique ? Que se passerait-il s’ils posaient le pied sur le sol français ? Et qu’en penserait Astérix
par exemple ? À l’occasion de ce troisième album qui rend hommage à Bob et Bobette, le dessinateur
Jean-Marc Krings et le scénariste Zidrou plongent le monde de Bob et Bobette créé par Willy Vandersteen
dans un bain d’humour vivifiant. Résultat ? Un hommage hilarant à l’homme qui fut baptisé par Hergé de
‘Brueghel de la bande dessinée’ !

6 novembre 2019 € 9,99			
cartonné, quadri				
21 x 29,7 cm – 48 pgs.			

ISBN 978 90 02 02659 1
NUR 360

Zidrou (° 1962) est un scénariste très prisé, entre autres rédacteur de Tamara, L’élève Ducobu
et Ric Hochet. Il signe également une vingtaine de romans graphiques édités notamment chez
Casterman, Dupuis et Le Lombard.
Jean-Marc Krings (° 1965) : avant de dessiner la trilogie Fanny K pour les Editions Standaard, il
avait déjà collaboré avec Zidrou pour WAW! et La Ribambelle.

Déjà paru :

ISBN 978 90 02 02617 1

ISBN 978 90 02 02649 2

ISBN 978 90 02 02659 1

HOMMAGE

par Zidrou et Jean-Marc Krings
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De kronieken van Amoras 5

Tante Sidonia heeft een bom geld gewonnen met een kraslot. Ze besluit om Suske, Wiske, Jerom en Lambik
te trakteren en boekt een exotische reis. Maar een oude bekende steekt stokken in de wielen: Van Zwollem
heeft een nieuw spelletje bedacht en drijft z’n dochter Anne-Marie tot wanhoop. Suske en Wiske komen
haar te hulp, maar dan blijkt het spelletje minder onschuldig dan het lijkt...

4 december 2019 € 7,99			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 48 blz.			
					

ISBN 978 90 02 26774 1
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26814 4
Display 30 ex. 978 90 02 26815 1

Ook beschikbaar:

ISBN 978 90 02 25437 6

ISBN 978 90 02 25438 3

ISBN 978 90 02 25712 4

ISBN 978 90 02 25587 8
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W I L LY VA N D E R S T E E N - M A RC L EG E N D R E - CH A R E L C A M B R É

z a l z e z i c h w r e k e n o m a l l e o n r ec h t
dat h a a r i s a a n g e da a n !

W I L LY VA N D E R S T E E N - M A RC L EG E N D R E - CH A R E L C A M B R É

D e e e r st e k ro n i e k va n A m o r as n e e m t e e n d u i k i n h e t
n i e t a lt i j d zo d u i st e r e v e r l e d e n va n A n t i h e l d K r i m s o n .
ontdek zijn verhaal in 3 delen.

D E E E R S T E K RO N I E K VA N A M O R A S - D E Z A A K K R I M S O N

I s K r i m s o n g e b o r e n a l s p syc h o pa at ? o f i s h i j zo
g e wo r d e n ? h o e ko m t h e t dat l a m b i k h e m a l e e r d e r k e n d e?
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D E K RO N I E K E N VA N A M O R A S

D e z wa rt e m a da m i s t e r u g !
D e z e k e e r l a at z e n i e t m e t z i c h s o l l e n e n

4
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GA R DAV U!

DE Z A A K K R IMS ON # 3

d e s u c c e svo l l e sag e 'a m o r as' vo eg d e e e n u n i e k v e r h a a l to e
a a n h e t u n i v e r s u m va n s u s k e e n w i s k e . E e n v e r h a a l dat o p
z i j n b e u r t w e e r a a n l e i d i n g g e e f t tot n i e u w e v e r h a l e n .
N i e t a l l e s i s v e r t e l d. . .
' D e k r o n i e k e n va n a m o r a s ' v o r m e n e e n w e b va n v e r h a l e n ,
d i e l o s va n e l k a a r t e l e z e n z i j n . Z e g e v e n a c h t e r g r o n d b i j
p e r s o n ag e s o f b r e n g e n n i eu w e m yst e r i e s a a n h e t l i c h t.

CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 6,99

ISBN 9789002265952
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d e s u c c e svo l l e sag e 'a m o r as' vo e g d e e e n u n i e k v e r h a a l to e
a a n h e t u n i v e r s u m va n s u s k e e n w i s k e . E e n v e r h a a l dat o p
z i j n b e u r t w e e r a a n l e i d i n g g e e f t tot n i e u w e v e r h a l e n .
N i e t a l l e s i s v e r t e l d. . .
' D e k r o n i e k e n va n a m o r a s ' v o r m e n e e n w e b va n v e r h a l e n ,
d i e t e l k e n s u i t e e n o f m e e r d e r e a l b u m s b e sta a n e n lo s va n
elk a ar te lezen zijn. Ze geven achtergrond bij personages of
b r e n g e n n i e u w e m yst e r i e s a a n h e t l i c h t.

CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 7,99

ISBN 9789002267734

4

ISBN 978 90 02 26233 3

ISBN 978 90 02 26317 0

Amoras_De_Kronieken_4_cov_folder_v2.indd 1

5/03/19 09:29

ISBN 978 90 02 26595 2 ISBN 978 90 02 26773 4

ISBN 978 90 02 26774 1

door Marc Legendre en Charel Cambré
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De hele buurt is in de ban van een aantal bizarre branden. Eerst een auto die uitbrandt en waarvan de chauffeur spoorloos is. Dan een villa van een rijke ondernemer. En vervolgens staat er ook een sauna in lichterlaaie.
Van de daders ontbreekt aanvankelijk elk spoor. Plots dreigt Robin in een nieuwe brand om te komen.

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

ISBN 978 90 02 26743 7
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26747 5

De Buurtpolitie 7 – De magneetvisser

Stafke heeft een nieuwe hobby: magneetvissen in het kanaal. Aanvankelijk haalt hij alleen rommel boven
water: oude munten, een verroeste fietskader of een antieke aansteker. Maar wanneer hij op een gesloten
brandkast stoot, gaat de bal aan het rollen en is de Buurtpolitie erg geïnteresseerd.

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

ISBN 978 90 02 26744 4
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26748 2

“ ”
“Echt plezant om te lezen, zelfs als volwassene 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

ISBN 978 90 02 26744 4

De Buurtpolitie 6 – Brand! Brand!

ISBN 978 90 02 26743 7

door
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De Kiekeboes 153 – Achteraf bekeken

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

ISBN 978 90 02 26563 1
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26560 0

De Kiekeboes 154 – Iemand moet het doen

Wat gebeurde er met Regi Veggie? Hij is het nieuwe lief van Fanny en tevens eigenaar van het vegetarisch
restaurant ‘Eet iek’. Nadat Regi gemolesteerd wordt, verdwijnt hij spoorloos. Wie zit er achter zijn verdwijning? De arrogante projectontwikkelaar die een oog liet vallen op zijn pand? Of spelen er nog andere
belangen een rol? Als de politie de handen van de zaak haalt, gaan de Kiekeboes zelf op onderzoek, zwaar
gehinderd door de irritante Dries Steene die hun strip moet keuren op politieke correctheid.

4 december 2019 € 6,99			
ISBN 978 90 02 26626 3
gebrocheerd, quadri			
NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 blz.			
Display 30 ex. 978 90 02 26810 6
						

/dekiekeboes

ISBN 978 90 02 26626 3

Beeld volgt.

Universitair onderzoeker Woody Van Hout werkt aan een nieuwe digitale methode om mensen te genezen
van elke vorm van verslaving. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Het internationale farmaceutische bedrijf Pharmaclash ontwikkelt immers zelf een nieuw medicijn tegen verslavingen. En binnen de universiteit wil men de onderzoekscijfers manipuleren om in wetenschappelijke kringen te scoren. Marcels halfzus,
de vermaarde dokter Candy Nuwelle, is weer in het land en brengt de bal aan het rollen. Dat zorgt voor de
nodige verwarring, vooral bij Fanny en Konstantinopel.

ISBN 978 90 02 26563 1

door Merho

23

door Merho

Herdrukken zomer

Met nieuwe in
kleuring
en beletterin
g!

3. De dorpstiran van Boeloe Boeloe ISBN 9789002241659
11. Spoken in huis ISBN 9789002240669
24. De anonieme smulpapen ISBN 9789002241710
29. De zoete regen ISBN 9789002240706			
36. Het witte bloed ISBN 9789002242427
51. Met de Franse slag ISBN 9789002242472
55. Schiet niet op de pianist ISBN 9789002241758		
82. De aqua-rel ISBN 9789002241796		
86. Misstoestanden ISBN 9789002241802				
88. De hoed van Robin ISBN 9789002246562					
95. Alles kitsch ISBN 9789002241840		
110. Baas boven baas ISBN 9789002246616
116. Boek.bv ISBN 9789002249082
119. Geld terug ISBN 9789002249105
141. De dode brievenbus ISBN 9789002251320
147. Gebroken zwart ISBN 9789002261602
3 juli 2019 € 6,99			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 48 blz.
NUR 360			
						

/dekiekeboes
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Signeersessie
op de boekenbeurs
met Fabio Bono
en Claus Scholz

DE RODE RIDDER 263 – DE VERVLOEKTE TALISMAN

Johan en Allis ontmaskeren een oplichter die talismannen verkoopt. Maar de charlatan herkent Johan.
Hij herinnert zich zaken die Johan liever verborgen houdt. Was zijn rol tijdens de kruistochten misschien
minder onschuldig dan hij iedereen wil laten geloven? Allis confronteert de Rode Ridder met zijn verleden,
maar Johan keert zich tegen het meisje...

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

ISBN 978 90 02 26728 4
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26732 1

De Rode Ridder – Integraal 4, 5 & 6

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 uitgebreid dossier bevatten. Daarnaast zal elke Integrale een door Fabio Bono getekende
ex libris bevatten.

7 augustus 2019 € 34,99			
ISBN 978 90 02 26784 0
Hardcover, quadri				NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 236 blz. (o.v.)		
ISBN 978 90 02 26785 7
2 oktober 2019 € 34,99			
Hardcover, quadri				NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 236 blz. (o.v.)		
ISBN 978 90 02 26786 4
4 december 2019 € 34,99		
Hardcover, quadri				NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 236 blz. (o.v.)			

ISBN 978 90 02 26784 0

Johan laat Allis achter en reist alleen verder. Hij redt een krabbenvisser van de verdrinkingsdood, maar
komt zelf in de problemen wanneer een groep strandjutters opdaagt. Het lijkt alsof de Rode Ridder door
zijn verleden ingehaald wordt, maar is het zijn verleden wel?

ISBN 978 90 02 26785 7

DE RODE RIDDER 264 – EEN ZACHTE DOOD

ISBN 978 90 02 26728 4

ISBN 978 90 02 26727 7
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26731 4

ISBN 978 90 02 26786 4

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

ISBN 978 90 02 26727 7

door Marc Legendre en Fabio Bono
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Urbanus 184 – De fluorescerende schoolreis

Urbanus geraakt maar niet ingesteld op het zomeruur en zo mist hij de bus waarmee hij op schoolreis
vertrekt. Gelukkig kan hij op de rug van een gekke zeekoe de schoolbus inhalen. Juffrouw Pussy en meester
Bombast begeleiden de leerlingen naar de mooiste bezienswaardigheden in België en Frankrijk. Er wordt
gelachen en gezongen, maar al snel slaat de stemming om wanneer geheimzinnige figuren de leerlingen
aanvallen. Amedee en Urbanus gaan op onderzoek en komen tot een ontstellende ontdekking!

Urbanus 185 – Het geleende kunstgebit

Het gezin Urbanus heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Eufrazie heeft echter een oplossing gevonden: ze stelt een ruildeal voor aan de bakker, beenhouwer en de facteur: in plaats van met geld,
betaalt ze hen in nature: Urbanus’ speelgoed! Om zijn speelgoed terug te krijgen, moet Urbanus dringend
aan geld geraken en hij richt zijn pijlen op nonkel Fillemon, die net de wondere wereld van online datingsites ontdekt heeft!

ISBN 978 90 02 26750 5
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26213 5

Urbanus 186 – Urbanus voedt zijn eigen ouders op

Nadat de hele wereld de lucht is ingegaan, wordt Urbanus 100 jaar later terug tot leven gebracht door
aliens. Urbanus kan echter door de Timetravel-betonmolen van dokter Schrikmerg terugkeren in de tijd. Al
loopt er iets mis, want hij komt terecht in de tijd waar zijn ouders nog kinderen zijn... en moet zijn eigen
ouders opvoeden!

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

ISBN 978 90 02 26751 2
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26214 2

Urbanus – special Juffrouw Pussy

In deze special kom je alles te weten over het leven van Juffrouw Pussy: wie is haar favoriete leerling, op
wie heeft ze stiekem een crush en waar koopt ze toch al die sexy outfits? Drie strips en tal van spelletjes
maken dit verzamelalbum compleet!

2 oktober 2019 € 9,99			
gebrocheerd, quadri			
20,7 x 27,3 cm – 120 blz.			

ISBN 978 90 02 26751 2

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

ISBN 978 90 02 26750 5

ISBN 978 90 02 26295 1
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26816 8

ISBN 978 90 02 26760 4
NUR 360

ISBN 978 90 02 26760 4

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

ISBN 978 90 02 26295 1

door Urbanus en Willy Linthout
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F.C. DE KAMPIOENEN 104 – VROUWEN AAN DE MACHT

De vrouwen van De Kampioenen zijn het beu dat het leven alleen maar rond voetbal draait. Ze besluiten
hun mannen een koekje van eigen deeg te geven en richten een vrouwelijke voetbalploeg op. Zo zullen
de mannen eens ondervinden hoe het is, wanneer hun vrouwen nooit thuis zijn en over niks anders meer
praten dan voetbal. Maar de vrouwenploeg doet het goed en de dames hebben de smaak te pakken. Ze
winnen de ene match na de andere, tot grote ergernis van hun mannen, die het allemaal maar niks vinden.
Want zij moeten intussen alle huishoudelijke taken op zich nemen...

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

ISBN 978 90 02 26736 9

door Hec Leemans

ISBN 978 90 02 26736 9
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26739 0

Naar aanleid

F.C. DE KAMPIOENEN 105 - PATATTEN EN SAUCISSEN!

Carnaval nadert en het dorp gaat op zoek naar een Prins Carnaval. Verschillende kandidaten dienen zich
aan, waaronder Boma, die hierin een promotionele kans ziet voor zijn oneetbare worsten. Maar ook Carmen
dient zich aan: zij wil het tegen Boma opnemen om Prinses Carnaval te worden. Er ontstaat een bittere
strijd tussen beide kandidaten. Wie zal het halen? Freddy Focus wil intussen het hele gebeuren vastleggen
op film. Maar daar willen de Kampioenen niet meer van weten...

ISBN 978 90 02 26737 6
NUR 360
Display 30 ex. 978 90 02 26740 6

F.C. DE KAMPIOENEN SPECIAL – Movie-special

De beste voetbalploeg van het land trekt weer naar de bioscoopzaal, tijd dus om ze ook in deze special te
laten schitteren met tal van spelletjes en drie spannende avonturen: De Kampioenen van de filmset, DDT
op het witte doek en Allemaal cinema!

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

ISBN 978 90 02 26771 0
NUR 360

ISBN 978 90 02 26771 0

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

ISBN 978 90 02 26737 6

ing van de film
:
VIVA BOMA!
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AAN ZEE: DOE MEE!
Rondreizende 3D expo die start in Casino Kursaal Oostende
Expo van 3 juli t.e.m. 1 september 2019
Nog in te vullen

Hec Leemans werkt mee aan de expo
Grote campagne met beelden uit de strips

door Hec Leemans

Herdrukken zomer
4. Vliegende dagschotels ISBN 9789002212949		
5. ‘t Is niet waar, he? ISBN 9789002215001
6. De dubbele Dino’s ISBN 9789002215384
7. Kampioen zijn is plezant! ISBN 9789002211997
10. De ontsnapping van Sinterklaas ISBN 9789002212116
12. Het Sehks-schandaal ISBN 9789002215025
29. Stem voor mij! ISBN 9789002213403
36. De trouwpartij ISBN 9789002217449
37. Kampioenen op latten ISBN 9789002217456
41. Xavier gaat vreemd ISBN 9789002218941
46. Supermarkse op het slechte pad ISBN 9789002224478
54. De rally van tante Eulalie ISBN 9789002228780		
55. Paulientje op de dool ISBN 9789002228797
56. Miss Moeial ISBN 9789002236228
57. Carmen in het nieuw ISBN 9789002236235
78. Dokter Jekyll en Mister Vertongen ISBN 9789002251252
3 juli 2019 € 6,50			
gebrocheerd, quadri			
21 x 29,7 cm – 32 blz.
NUR 360			
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VERTONGEN & CO 28 – De huwelijksreis van Bieke

Mark en Bieke zijn al jaren gehuwd, maar een huwelijksreis hebben ze nooit gehad. Daar wil Mark iets aan
doen. Hij boekt een dure vakantie in een exclusief vakantieparadijs. Maar zoiets kost vreselijk veel geld.
Toch wil Mark Bieke niet teleurstellen... Hij vindt dus het middel om op reis te gaan en ervoor te kunnen
betalen... Dat brengt hem echter in onmogelijke situaties. Intussen heeft Bieke last van een playboy, die
haar wil veroveren...

VERTONGEN & CO 29 – Gewichtige zaken

Bieke en Mark hebben te doen met Fernand, want die wordt te dik. En dat is uiteraard ongezond. Ze raden
hem aan een vermageringskuur te volgen in een kuuroord dat Bieke voor hem heeft uitgezocht. Wanneer
ze echter na enkele weken niets meer horen van Fernand, worden ze ongerust. Ze besluiten een kijkje te
gaan nemen in het kuuroord. Er binnendringen lijkt echter niet zo makkelijk. Wat is er met Fernand en de
andere gasten aan de hand? Het lijkt wel of ze gevangenzitten in een sekte...

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

ISBN 978 90 02 26115 2
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26184 8

Vertongen & Co – Omnibus 4

In deze omnibus zitten de volgende verhalen van Markske: De verdwijning van Oma Boma (16), Het uur
van de jakhals (17), De spoken van de doedelzak (18), De schaduw van Fantomark (19) en De rally van
Monte Cacao (20).

7 augustus 2019 € 12,50			
gebrocheerd, quadri			
20,7 x 27,3 cm – 160 blz.			

/vertongenenco

ISBN 978 90 02 26115 2

ISBN 978 90 02 26000 1
NUR 360
Display 15 ex. 978 90 02 26178 7

ISBN 978 90 02 26761 1
NUR 360

ISBN 978 90 02 26761 1

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

ISBN 978 90 02 26000 1

door Hec Leemans, Swerts & Vanas en Corteggiani
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door MARC SLEEN
In een reeks van 9 albums, De Premières, maakt telkens een van de hoofdfiguren van de stripreeks Nero
zijn/haar opwachting. De slechterik Ricardo vormt met De ijzeren kolonel het slotstuk van deze reeks.

7 augustus 2019 € 11,99			
ISBN 978 90 02 26767 3
gebrocheerd, quadri			
NUR 360
21 x 29,7 cm – 56 blz. 				

ISBN 978 90 02 26767 3

De premières 9 – Ricardo

reeds verschenen in deze reeks:
PREMIERES

DE

DE

PREMIERES

PETATJE:

De Ring van Petatje (17)

Van oktober 1947 tot december 2002 stonden De avonturen van Nero & Co
onafgebroken in de krant. Voor elk stripverhaal creëerde Nero’s geestelijke
vader Marc Sleen de meest kleurrijke figuren.

In een exclusieve reeks van 9 albums, de Premières, maakt telkens een
van de hoofdfiguren zijn (haar) opwachting. In dit album maken we kennis
met Petoetje, zoon van het stamhoofd der Papoeanen.
Voor deze reeks werden de verhalen voor het eerst ingekleurd.

In een exclusieve reeks van 9 albums, de Premières, maakt telkens een
van de hoofdfiguren zijn (haar) opwachting. In dit album ontmoet
Petoetje het steenrijke weeskind Petatje.
Voor deze reeks werden de verhalen voor het eerst ingekleurd.

Consumentenadviesprijs NL € 9,99

PREMIERES : MENEER PHEIP

DE PREMIERES: MENEER PHEIP

DE PREMIERES: PETATJE

DE PREMIERES: PETOETJE

DE RING
VAN

PETOETJE:

Moea-Papoea (10)

PAPOEA

PETATJE:

Van oktober 1947 tot december 2002 stonden De avonturen van Nero & Co
onafgebroken in de krant. Voor elk stripverhaal creëerde Nero’s geestelijke
vader Marc Sleen de meest kleurrijke figuren.

DE

PREMIERES : PETATJE

MOEA-

PETOETJE:

Moea-Papoea (10)
De Ring van Petatje (17)

DE ZWARTE

VOETEN

PETATJE

Consumentenadviesprijs NL € 9,99

© 2014 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

© 2014 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

prem_nero_petatje-v3_irisproef.indd 9-10
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DE Premières:
Petoetje

ISBN 978 90 02 25668 4

DE

DE Premières:
Petatje

ISBN 978 90 02 25669 1

PETATJE:
MENEER PHEIP:
De zwarte voeten (11)

ADHEMAR:
De zoon van Nero (36)

VAN ZWAM:
Het geheim van Matsuoka (1)

JAN SPIER:
De blauwe toekan (6)

Van oktober 1947 tot december 2002 stonden De avonturen van Nero
& Co onafgebroken in de krant. Voor elk stripverhaal creëerde Nero’s
geestelijke vader Marc Sleen de meest kleurrijke figuren.
In een exclusieve reeks van 9 albums, de Premières, maakt telkens een
van de hoofdfiguren zijn (haar) opwachting. In dit album maken
we kennis met Jan Spier, de uitbater van het lokale frietkot
en goede vriend van Nero.

DE Premières:
Adhemar

niet meer verkrijgbaar

ISBN 978 90 02 26048 3

PREMIERES : MADAM PHEIP

PREMIERES : JAN SPIER

DE

Marc Sleen werd als Marcel Honoree Nestor Neels geboren in
Gentbrugge op 30 december 1922. Marc volgde een tekenopleiding
aan het Sint-Lucasinstituut in Gent en in 1944 kwam hij in dienst
bij de krant De (Nieuwe) Standaard als politieke karikaturist.
Zijn eerste strip was De avonturen van Neus in Ons Volk en Ons
Volkske.
Maar Sleens bekendste creatie is vanzelfsprekend De avonturen
van Nero en co. Toen Sleen in 1947 met de reeks startte in De
Nieuwe Gids, heette het hoofdpersonage Van Zwam, maar Nero
had al een bijrol in het eerste verhaal, Het geheim van Matsuoka.
Zijn rol werd steeds belangrijker en na nog acht verhalen
verwierf Nero de titelrol. Sindsdien verschenen er in totaal 217
Nero-verhalen.
Het 217de en laatste verhaal Zilveren Tranen verscheen in 2002.
In De avonturen van Nero en co creëerde Marc Sleen tal van
originele personages die getuigen van de buitengewone fantasie
en mensenkennis van de tekenaar.

PETOETJE:
Moea-Papoea (10)

PETATJE:
De Ring van Petatje (17)

MENEER PHEIP:
De zwarte voeten (11)

ADHEMAR:

DE BLAUWE

De zoon van Nero (36)

TOEKAN

In 1998 werd Marc Sleen door koning Albert II in de adelstand
verheven en in 1999 werd hij door de koning tot ridder geslagen.
In 2009 krijgt het œuvre van Marc Sleen een nieuwe thuis
in de Brusselse Zandstraat. Het Marc Sleen Museum wordt
beheerd door de Stichting Marc Sleen.
De blauwe

VAN ZWAM:
Het geheim van Matsuoka (1)

JAN SPIER:
De blauwe toekan (6)

TUIZENTFLOOT:
De granaatslikker (28)

MADAM PHEIP:
De hoed van Geeraard de Duivel (9)

Van oktober 1947 tot december 2002 stonden De avonturen van Nero
& Co onafgebroken in de krant. Voor elk stripverhaal creëerde Nero’s
geestelijke vader Marc Sleen de meest kleurrijke figuren.
In een reeks van 9 albums, De Premières, maakt telkens een van de
hoofdfiguren van de stripreeks Nero zijn/haar opwachting.

toekan

PREMIERES : MADAM PHEIP

DE PREMIERES: MADAM PHEIP

Op 6 november 2016 overleed de geestelijke vader van Nero op
94-jarige leeftijd.

PETOETJE:
Moea-Papoea (10)
De Ring van Petatje (17)

DE PREMIERES: JAN SPIER

In 1998 werd Marc Sleen door koning Albert II in de adelstand
verheven en in 1999 werd hij door de koning tot ridder geslagen.
In 2009 krijgt het œuvre van Marc Sleen een nieuwe thuis
in de Brusselse Zandstraat. Het Marc Sleen Museum wordt
beheerd door de Stichting Marc Sleen.

DE Premières:
Meneer Pheip
DE

DE

Marc Sleen werd als Marcel Honoree Nestor Neels geboren in
Gentbrugge op 30 december 1922. Marc volgde een tekenopleiding
aan het Sint-Lucasinstituut in Gent en in 1944 kwam hij in dienst
bij de krant De (Nieuwe) Standaard als politieke karikaturist.
Zijn eerste strip was De avonturen van Neus in Ons Volk en Ons
Volkske.
Maar Sleens bekendste creatie is vanzelfsprekend De avonturen
van Nero en co. Toen Sleen in 1947 met de reeks startte in De
Nieuwe Gids, heette het hoofdpersonage Van Zwam, maar Nero
had al een bijrol in het eerste verhaal, Het geheim van Matsuoka.
Zijn rol werd steeds belangrijker en na nog acht verhalen
verwierf Nero de titelrol. Sindsdien verschenen er in totaal 217
Nero-verhalen.
Het 217de en laatste verhaal Zilveren Tranen verscheen in 2002.
In De avonturen van Nero en co creëerde Marc Sleen tal van
originele personages die getuigen van de buitengewone fantasie
en mensenkennis van de tekenaar.
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PREMIERES : JAN SPIER

© Wim Kempenaers
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DE

PREMIERES : PETOETJE

© Wim Kempenaers

DE

In De hoed van Geeraard de Duivel maken we kennis
met de struis gebouwde en bazige Madam Pheip,
met als vaste attribuut... een pijp.

* Voorpublicatie in de krant De Nieuwe Gids:

Op 6 november 2016 overleed de geestelijke vader van Nero op
3 juni 1949 t/m 14 september 1949
94-jarige leeftijd.

DE
HOED VAN
GEERAARD
DE DUIVEL

* Eerste albumpublicatie door
Uitgeverij Het Volk: januari 1954

© 2017 Standaard Uitgeverij /
WPG Uitgevers België nv

Nero_Blauwe toekan_cov_319_100_v5.indd All Pages

“

Premiere8_Nero_De Hoed van_cov_DEF.indd All Pages

DE Premières:
van Zwam

ISBN 978 90 02 26049 0

De hoed van Geeraard de Duivel:
* Voorpublicatie in de krant Het Volk:
1 april 1950 t/m 4 september 1950
* Eerste albumpublicatie door
Uitgeverij Het Volk: juni 1951

© 2018 Standaard Uitgeverij

DE Premières:
JAN SPIER

ISBN 978 90 02 26371 2

22/02/17 15:41

DE Premières:
TUIZENTFLOOT

ISBN 978 90 02 26372 9

12/03/18 09:19

DE Premières:
MADAM PHEIP

ISBN 978 90 02 26649 2

“Marc Sleens Nero behoort zonder twijfel tot het Vlaamse erfgoed in stripland.
SU biedt via deze reeks een geslaagde introductie van de hoofdpersonages.
Ook dit album is weer mooi uitgegeven en zal bij menig fan de boekenkast sieren.” –
Stripinfo.be

37

De smurfen 38 – De Smurfen en de droommachine

De Smurfen ontdekken een vreemd voorwerp in het bos: een magische bril. Wanneer ze de bril opzetten
komen ze in een wondere wereld vol fantastische avonturen terecht. Gefascineerd door de bril verliezen
de Smurfen beetje bij beetje het contact met de realiteit… Gelukkig blijft Brilsmurf met beide voeten op
de grond…

ISBN 978 90 02 26762 8
NUR 360
Display 12 ex. 978 90 02 26763 5		

De Smurfen Omnibus

Met vijf superspannende strips die Grote Smurf met zeer veel zorg heeft uitgekozen!

6 november 2019 € 9,99			
gebrocheerd, quadri			
20,7 x 27, 3 cm – 128 blz. (o.v.)		

ISBN 978 90 02 26793 2
NUR 360

ISBN 978 90 02 26793 2

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

ISBN 978 90 02 26762 8

door Peyo

F. PARME
4

FABRICE PARME

OLD txt

Herfstblaadjes

Beleef samen met Astrid Yskoud
de meest onwaarschijnlijke
avonturen!

Herfstblaadjes

Hoe je het monster van Loch Ness vriesdroogt

Astrids ouders willen niets
horen over een gezinsuitbreiding,
maar daar denkt zij anders over! Ze overtuigt
iedereen van een tripje naar de jungle om exotische
planten te verzamelen voor de serre. Maar stiekem
wil ze… een wild kind adopteren!

Hoe je het monster
van Loch Ness
vriesdroogt

“Wat zouden we doen zonder u,
mevrouw Mamette?
U bent toch een beetje
onze zonnestraal!”

ISBN: 978 90 02 26623 2

ISBN 978 90 02 26682 9

OLD barcode

ASTRID IJSKOUD

Mamette

Hoe je het monster van
Loch Ness vriesdroogt

Herfstblaadjes

COV_AstridBromure4_folder.indd All Pages

12/02/19 08:56

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.
2 oktober 2019
ISBN 978 90 02 26624 9
NUR 360

€ 11,00
hardcover, quadri
21 x 27,5 cm · 32 blz.

Nob

M

amette is oud. Maar niet versleten. Ze heeft kinderen
en kleinkinderen, maar ook vrienden en vriendinnen
met wie ze vanop een bankje de gang van zaken in de grootstad
bekijkt en van commentaar voorziet. Met nostalgie en humor
slaat ze zich door het leven, en laat de mensen rond haar baden
in liefde en warmte. Nob (ook bekend van Dad) maakte met
Mamette een ontroerende, geestige en vooral heel mooie strip
over een bejaarde vrouw die haar mannetje staat in een drukke,
jachtige wereld, de gedroomde grootmoeder van iedereen die de
strip ooit gelezen heeft.

2 oktober 2019
ISBN 978 90 02 26682 9
NUR 360

€ 12,50
hardcover, quadri
21 x 28,5 cm · 48 blz.

NERO
DE STALLAERT JAREN

OLD

Deze integrale bevat vier verhalen:
De prinses van Wataboeng, IJskoud geblaas,
De muurloper en Het spook uit de Zandstraat.

OLD

4

NERO

Nero_integraal4_Cover_v1_folder.indd All Pages

1/03/19 10:51

5

NERO

Nero_integraal5_Cover_v1_folder.indd All Pages

Nero-integraal
De stallaert jaren 4

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 4 bevat 4 verhalen: Het achtste wereldwonder, Singbonga,
De roos van Sakhti en De held der helden.

3 juli 2019
ISBN 978 90 02 26769 7
NUR 360

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

5

DE STALLAERT JAREN

Deze integrale bevat vier verhalen:
De prinses van Wataboeng, IJskoud geblaas,
De muurloper en Het spook uit de Zandstraat.

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.

DE STALLAERT JAREN

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.

NERO
DE STALLAERT JAREN

4

11/03/19 11:38

Nero-integraal
De stallaert jaren 5

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 5 bevat 5 verhalen: Operatie Ratsjenko, De blauwe woestijn,
Bompanero, De staf van Bompa en De dood van Bompa.

2 oktober 2019
ISBN 978 90 02 26807 6
NUR 360

€ 29,99
hardcover, quadri
21 x 29,7 cm · 224 blz.

YIEHA! Je favoriete strips
nu ook op pc en tablet.

Tinderstruck!
kim duchateau

Het grote versierboek
voor de 21ste eeuw.

N

aakt met de vrouw van je leven appelen gaan plukken in het Aards Paradijs? Een serenade zingen onder een Italiaans balkon? Nee, ook als het
gaat om liefde, seks en relaties tussen mannen en vrouwen is er de voorbije
jaren veel veranderd in onze gedigitaliseerde wereld. En toch ook weer niet.
In Tinderstruck! schrijft en tekent Kim Duchateau, bekend als cartoonist
voor tal van bladen en kranten én als geestelijke vader van stripbabe Esther
Verkest, zijn visie op liefde en seks bij elkaar in het geestigste boek over
relaties en versieren dat u al ooit in handen kreeg. Ergens tussen absurdistische sociologische studie, surrealistisch zelfhulpboek en bijtende satire
in. Geen betere manier om iets van de liefde te begrijpen dan door er eens
goed mee te lachen – ook in tijden van #metoo is dat nog altijd waar. Uit de
weg Rika Ponnet, Goedele Liekens en Kaat Bollen, hier is Kim Duchateau!
2 oktober 2019
ISBN 978 90 02 26813 7
NUR 371, 372

€ 19,99
gebrocheerd, quadri
19 x 19 cm - 192 blz. (o.v.)

Neem je striphelden
overal mee.
Download onze app of registreer bij YIEHA.be
facebook.com/yiehastrips

2 strips kopen
= 1 gratis* fotoboek
van Smartphoto

1. KOOP 2 STRIPS

tussen 17/06/2019 en 01/09/2019

2. Surf naar
www.smartphoto.be/zomeractiestrips
en geef de unieke code die je op je voucher vindt in

3. Maak 1 gratis* fotoboek
ter waarde van € 9,95 voor 30/11/2019
*exclusief verzendkosten

Neem je favoriete
stripfiguur mee op reis
en leg de herinnering vast
in een fotoboek van
Smartphoto!

en alle andere stripreeksen van Standaard Uitgeverij.

Voor meer info: contacteer besteldienst@standaarduitgeverij.be
*Lees de actievoorwaarden op www.standaarduitgeverij.be/zomeractiestrips
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KALENDER

NERO
DE STALLAERT JAREN
JULI 2019

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

3

OLD

Vertongen & Co 28

Nero Integraal
De Stallaert Jaren 4

Urbanus 184

ISBN 978 90 02 26000 1

SEPTEMBER 2019

DE STALLAERT JAREN

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.

3

ISBN 978 90 02 26295 1
Nero_integraal3_DS_Cover_voorlopig.indd All Pages

De Kiekeboes 153

Urbanus 185

De Rode Ridder 263

ISBN 978 90 02 26563 1

ISBN 978 90 02 26750 5

ISBN 978 90 02 26727 7

22/10/18 08:43

ISBN 978 90 02 26769 7

F.C. De Kampioenen
herdrukken

de Kiekeboes
herdrukken

NERO
DE STALLAERT JAREN

SUSKE EN WISKE 349

F.C. DE KAMPIOENEN 104

ISBN 978 90 02 26537 2

3

ISBN 978 90 02 26736 9
Herfstblaadjes

Herfstblaadjes

BOB ET BOBETTE 349

ISBN 978 90 02 02644 7

AUGUSTUS 2019

OKTOBER 2019
Deze integrale bevat vier verhalen:
Doe de Petoe, De Kolokieten, De hond van Pavlov
en De Duivelsklauw.

“Wat zouden we doen zonder u,
mevrouw Mamette?
U bent toch een beetje
onze zonnestraal!”

OLD

DE STALLAERT JAREN

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.

3

ISBN 978 90 02 26682 9

De Smurfen 38

Vertongen en co Omnibus 4

ISBN 978 90 02 26762 8

ISBN 978 90 02 26761 1

De Rode Ridder Integrale 4/6
ISBN 978 90 02 26784 0

De Nachtwacht 3

ISBN 978 90 02 26753 6

Urbanus Special

ISBN 978 90 02 26760 4

Mamette 3

ISBN 978 90 02 26682 9

Astrid IJskoud 4

ISBN 978 90 02 26624 9

Nero_integraal3_DS_Cover_voorlopig.indd All Pages

Nero Integraal
De Stallaert Jaren 5
ISBN 978 90 02 26807 6

25. De mottenvanger

ISBN 978 90 02 26719 2

26. Bibbergoud

ISBN 978 90 02 26720 8

27. de bronzen sleutel
DE BUURTPOLITIE 6

ISBN 978 90 02 26743 7

NERO - DE PREMIèRES 9
ISBN 978 90 02 26767 3

Thinderstruck!

ISBN 978 90 02 26813 7

De Rode Ridder integrale 5/6 SUSKE EN WISKE CLASSICS
ISBN 978 90 02 26785 7

ISBN 978 90 02 26721 5

28. jeroma de griek

ISBN 978 90 02 26722 2

22/10/18 08:43

NOVEMBER 2019

K3 3

ISBN 978 90 02 26756 7

DE BUURTPOLITIE 7

Vertongen en co 29
ISBN 978 90 02 26115 2

ISBN 978 90 02 26744 4

De Smurfen Omnibus

Urbanus 186

ISBN 978 90 02 26793 2

ISBN 978 90 02 26751 2

F.C. DE KAMPIOENEN Special-Movie
ISBN 978 90 02 26771 0

Suske en Wiske Hommage 3
ISBN 978 90 02 26723 9

Bob et Bobette Hommage 3
ISBN 978 90 02 02659 1

DECEMBER 2019

De Rode Ridder 264

SUSKE EN WISKE 350

De Rode Ridder integrale 6/6

BOB ET BOBETTE 350

ISBN 978 90 02 26728 4
ISBN 978 90 02 26786 4

ISBN 978 90 02 26713 0
ISBN 978 90 02 02654 6

De kronieken van Amoras 5
ISBN 978 90 02 26774 1

De Kiekeboes 154

ISBN 978 90 02 26626 3

F.C. DE KAMPIOENEN 105
ISBN 978 90 02 26737 6

