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Tobias, gaat 
dat nog lang 

duren?
Misschien moeten 
we hem toch maar 

zijn zin geven? 

Tja...

Maar ik wil me niet 
belachelijk maken.

Ach, als we hem 
er nu een plezier 

mee doen...

Als je maar niet denkt 
dat ik het buiten ga 

zetten...
Jaja...

Ik schaam me 
dood. Maar ach, kijk hoe 

blij hij ermee is!

Hij is nu al 
DRIE dagen aan 

het mokken
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/suskeenwiske 

door Charel Cambré en Kim Duchateau

Suske en WiSke Junior 3
Tekenaar Charel Cambré en scenarist Kim Duchateau duiken de kindertijd van Suske en Wiske in, en laten 
hen doldwaze grappen en grollen beleven. Vol verbazing kijken Suske en Wiske Junior samen de wereld 
in, en beleven ze korte maar krachtige komische avonturen. Wiske bekijkt de dingen op haar manier, Suske 
op de zijne. De ideale strip voor jonge lezers, van twee ervaren striprotten met een geweldig gevoel voor 
humor. 

7 oktober 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 27022 2
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20 x 26 cm – 32 pgs.    Display 15 ex. 978 90 02 27245 5  
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Suske en WiSke 354 – De zWijgEnde ZwOllEm
Er gebeuren rare dingen in het kasteel van de ouwe Van Zwollem. Wiske ziet spookachtige lichtschijnsels 
en hoort vreemde geluiden in de toren.  Anne-Marie, de dochter van Van Zwollem, doet echter alsof er niets 
aan de hand is. Maar dan komt de waarheid aan het licht. Haar vader – die al jaren aan een speelgoedcom-
plex lijdt – blijkt via hypnose al zijn fantasie kwijtgeraakt te zijn en zal voor altijd een sombere zwijgende 
man blijven als hij die verbeeldingskracht niet snel terugkrijgt. Dat verloopt echter niet zonder slag of 
stoot omdat zijn fantasie een eigen leven leidt en al het speelgoed tot leven brengt. 

7 oktober 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 26974 5
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 26975 2
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door Peter Van Gucht en Luc Morjaeu

/suskeenwiske 

Suske en WiSke 355 – de sCHeVe sCHOT
Lambik heeft ontdekt dat hij van Schotsen bloede is en neemt deel aan een wedstrijd waarmee hij een 
kasteel in de Highlands kan winnen. Sidonia staat hem daarin bij en dus mogen ook Suske en Wiske mee 
naar Loch Moron, een piepklein dorpje naast een groot meer. Maar het wordt algauw duidelijk dat de 
kasteelwedstrijd maar een klein onderdeel is van de plannen die de inwoners met hun dorp hebben. Er is 
namelijk een monster in het meer gesignaleerd dat goed op weg is om vele toeristen te lokken. Suske en 
Wiske geloven eerst niet in het bestaan van het dier tot ze er op schrikbarende wijze mee geconfronteerd 
worden. En als daarop Wiske spoorloos verdwijnt vreest Suske voor het ergste.

2 december 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 27140 3
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 27106 9
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Suske en Wiske worden 75 jaar in 2020. 
En dat gaan ze uitgebreid vieren. 

Een actueel overzicht van hun feestplannen vind je op 
www.standaarduitgeverij.be/feestjaar-suske-wiske



Vreemd dat hij is verhuisd... 
Hij woonde toch in een 

mooie villa in de Kempen?

DIE MORGEN BRENGEN SUSKE 
EN WISKE EEN BEZOEK AAN HUN 
VRIEND, MENEER LAMBIK, DIE 
NOG MAAR PAS IS VERHUISD...

Tja... Hij wilde 
dichter bij het 

stadscentrum wonen.

Jij weet toch 
waar het is, hè?

Ja, hoor. Als ik het goed heb begrepen, 
moet het daar zijn, aan de andere 

kant van het kruispunt. Kom, Wiske, we...

MAAR OP HET 
MOMENT DAT ONZE 
VRIENDEN WILLEN 
OVERSTEKEN...

SORRY!

Hééé!

SORRY!
Dringende bestelling!

Wat een lomperik! 
Hé! Kijk uit waar 

je rijdt!

Hij reed ons 
bijna omver!

Maar... hij gaat 
ook naar het huis 

van Lambik?!
Ben je zeker?

Heu... Nee... Maar het huis dat 
Lambik heeft beschreven, lijkt 
toch sterk op die villa daar. Ik 

denk dat dit zijn nieuwe woning is.

DE POSTBODE STOPT INDERDAAD 
VOOR HET HUIS DAT SUSKE NET 
HEEFT AANGEDUID.

Ik denk dat 
ik er ben.

Ziezo... Alweer een pakje 
 dat keurig en op tijd werd 

afgeleverd!
HET IS INDERDAAD HET HUIS VAN MENEER 
LAMBIK, DIE BINNEN DRUK IN DE WEER IS...

Hmm... De mottenbal moet in 
mijn laboratoriumfles met 

monogastolueen zijn gevallen.

SW_Sonometer_1_3 pag voor folder_v2.indd   1 4/06/20   12:22
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door Willy Vandersteen

/suskeenwiske 

Suske en Wiske – De SoNomETEr
Suske en Wiske gaan op bezoek bij Lambik, die zich een heuse amateur-chemicus waant nadat hij bij het 
verhuizen een chemiekit ontdekte. Zijn explosieve experimenten worden verstoord wanneer de postbode 
hem een pakket komt leveren. Al snel blijkt dat het eigenlijk bestemd is voor een zekere professor Tellen-
bol. Wanneer onze vrienden het pakket bij de professor willen afleveren, komen ze oog in oog te staan met 
een inbreker… Professor Tellenbol werkt aan een sonometer, een wonderlijk apparaat dat de akoestische 
druk van geluid kan meten en zelfs geluid in een ruimte kan opzuigen. Het apparaat heeft de interesse 
gewekt van een hoop duistere figuren… want de inbreker is niet de enige die het op de professor en zijn 
uitvinding heeft gemunt! Zo komen Suske en Wiske in het oog te staan van een storm die hen tot aan de 
andere kant van de wereld brengt. 

4 november 2020    € 7,99   ISBN 978 90 02 27053 6
softcover, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 56 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 27247 9  
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Laatste blauwe Suske en wiske-album 
De sonometer wordt afgewerkt.

Van het negende blauwe album De sonometer uit 1959 werden slechts enkele schetsen 
van Willy Vandersteen bewaard. Ter ere van de 75ste verjaardag van Suske en Wiske werken 
scenarist François Corteggiani en tekenaar Dirk Stallaert die aanzet uit tot een heus album.

Suske en Wiske – De blauwE reEks 2
Acht verhalen tekende Willy Vandersteen voor het legendarische weekblad Kuifje, onder de vleugels van 
artistiek directeur Hergé. Vandersteen reduceerde het aantal personages, en tekende de verhalen in de 
klare lijn-tekenstijl van Hergé. De albums hadden een blauwe cover, zodat de reeks de stripgeschiedenis 
in ging als de Blauwe Reeks. In twee kloeke bundelingen worden die verhalen nu samengebracht, voor-
afgegaan door een achtergronddossier door Marcel Wilmet en Niels van der Made. Integrale 2 bevat de 
volgende verhalen: Goud voor Rome, De gezanten van Mars, De groene splinter en Het gouden paard.

9 september 2020    € 37,50  ISBN 978 90 02 27025 3
hardcover, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 280 pgs.   

4 november 2020    € 14,99  ISBN 978 90 02 27248 6
hardcover, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 60 pgs.   Met extra dossier!   
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Ja! Daar is hij! Wat nu 
gezongen?

Hij moet eruit voor hij oplost! 
Als mijn berekeningen kloppen, volgt 

anders een kettingreactie die 
niet meer te stoppen valt!

Ik heb het! Ik kan de fles 
niet leeggieten, dus steek 
ik er mijn hand in om de 
mottenbal eruit te halen. 
Simpel maar geniaal!

OP DAT OGENBLIK KOMEN SUSKE EN WISKE AAN BIJ DE 
TOEGANGSPOORT VAN HET HUIS VAN MENEER LAMBIK.

Hier is het! 

Je had gelijk, hoor, Suske. 
Daar is de postbode!

Uiteraard is er 
weer niemand 

thuis...
Tenzij... Ja...

Daar is nog een deur... 
Misschien...

GRMBL! Het wil weer eens lukken... Ik 
kreeg maar één vinger in de hals van de 
fles en nu krijg ik hem er niet meer uit! 

       HMMPFF!                               GNNNNN...

Ik hoor een stem! Er is 
dus toch iemand thuis!

HMPF! OEPS!

SW_Sonometer_1_3 pag voor folder_v2.indd   2 4/06/20   12:22



Grmbl! Mislukt. Mijn lab is in een puinhoop veranderd, 
maar mijn vinger zit nog altijd vast in die fles...

En uiteraard 
is hier geen bel... 

Hm...

Tja... Ik vrees dat 
er maar één oplossing 

meer is... De fles 
stukslaan!

Goed... Maar waarop? 
Het moet iets hards zijn. 

De tafel...? Nee... Die 
heb ik stukgemaakt toen 
ik erop viel. De muur...?

      Nee... Te zacht.

In deze kamer is 
niets harder dan... 

mijn schedel! Haha! 
Daar gaat-ie! Jammer 

van het monogastolueen.

Tenzij... 
Maar 

natuurlijk! 
Hahaha!

Snel! Verluchten! 
Voor al die gassen 
zich mengen en de 

boel ontploft!

Oef... Gelukt! 
Maar het doet 
toch een beetje
pijn... Miljaar!

DE POSTBODE VOOR DE DEUR 
VAN HET LAB BEGINT ZIJN 
GEDULD STILAAN TE VERLIEZEN 
EN KLOPT HARDER OP DE DEUR...

Oei... Hij ziet 
er boos uit!

Tja... Je zou voor 
minder je geduld 

verliezen.

En het staat in het 
evangelie van Lucas, hè! 
Hoofdstuk 11, vers 9: 
"Klop en er zal voor je 
worden opengedaan".

SW_Sonometer_1_3 pag voor folder_v2.indd   3 4/06/20   12:22
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par Peter Van Gucht et Luc Morjaeu 

Bob et BobETte 354 – le DucaStel coi
Il se passe des choses très étranges dans le château du vieux Ducastel. Bobette voit des phénomènes lumi-
neux qui donnent la chair de poule et entend des bruits bizarres dans les tours. Cependant, Anne-Marie, la 
fille de Ducastel, fait comme si de rien n’était. C’est alors que la vérité éclate au grand jour. Son père – qui 
souffre depuis des années du complexe du jouet – semble avoir perdu son imagination suite à une séance 
d’hypnose. S’il ne retrouve pas son imagination, il sera condamné à croupir dans son mutisme d’homme 
sombre. La situation devient chaotique lorsqu’on découvre que son imagination vit sa propre vie, animant 
tous les jouets autour de lui. Bob et Bobette décident de se faire hypnotiser pour combattre les jouets 
et rendre à Ducastel son imagination. Hélas, dans l’intervalle, ce dernier est enlevé : il faut d’urgence le 
soustraire des griffes de ses ravisseurs…

7 octobre 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 02658 4
broché, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.   
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boB ET boBeTte 355 – l’ÉcoSsAiS coSsU 
Lambique a découvert qu’il avait du sang écossais et participe à un concours pour gagner un château dans 
les Highlands. Sidonie lui donne un coup de main et nos amis – Bob et Bobette compris – se rendent à 
Loch Moron, un tout petit village au bord d’un vaste lac. Sur place, il s’avère que le concours avec le château 
à la clé n’est qu’une petite partie du projet que les villageois échafaudent pour leur village. Epinglons 
entre autres un monstre aperçu dans le lac, qui pourrait attirer de nombreux touristes. Bob et Bobette ne 
croient pas à l’existence de cette créature jusqu’à ce qu’ils y soient confrontés de manière particulièrement 
effrayante. Et lorsque Bobette vient ensuite à disparaître sans laisser de traces, Bob craint le pire.

2 décembre 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 02661 4
broché, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.   
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75 ans de Bob et Bobette en 2020. 
Willy Vandersteen est le créateur des personnages

 de BD Bob et Bobette. Publiée depuis 1945, c’est une des 
plus anciennes séries BD du Benelux.





par Willy Vandersteen

13

boB ET boBeTte – le soNOMÈtre
Bob et Bobette rendent visite à Lambique qui joue aux apprentis chimistes après avoir retrouvé une boîte 
de petit chimiste dans son déménagement. Ses expériences explosives sont interrompues par le facteur 
qui vient lui livrer un paquet. Très vite, il réalise que le paquet est destiné à un certain professeur Tellenbol. 
Mais lorsque nos amis se rendent chez le professeur pour lui apporter le paquet, ils tombent nez à nez avec 
un cambrioleur…  Le professeur Tellenbol travaille à la construction d’un sonomètre, un appareil extraor-
dinaire capable de mesurer la pression du son mais également d’absorber tous les sons contenus dans un 
espace. Il va sans dire que l’appareil suscite la curiosité de nombreux individus aux intentions douteuses… 
et le cambrioleur est loin d’être le seul à convoiter l’invention du professeur. C’est ainsi que Bob et Bobette 
pénètrent dans l’œil d’un cyclone qui les propulsera de l’autre côté de la planète.

4 novembre 2020    € 14,99  ISBN 978 90 02 02667 6
Cartonné, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 60 pgs.   Avec dossier!   
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Le dernier album de la série bleue de Bob et Bobette 
Le sonomètre enfin achevé.

En 1959, Willy Vandersteen commença le travail sur ce qui aurait dû devenir le neuvième album 
de la série bleue,  Le sonomètre. Mais l’album ne fût jamais achevé. Il n’en reste que quelques 

croquis de la main de Vandersteen. A l’occasion du 75ième anniversaire de Bob et Bobette, 
François Corteggiani (scénario) et Dirk Stallaert (dessins) se sont lancé le défi de

transformer cette ébauche en un véritable album.



Ontdek de metalsensatie 
Amoras op Spotify.
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De kroNIEkEN vAN AmOrAS 7 – WraAk
In het land worden enkele spectaculaire aanslagen gepleegd waarna er onlusten uitbreken. De terrorist 
die de aanslagen opeist blijkt een kennis van Barabas die de professor in nauwe schoentjes brengt. Suske 
en Wiske moeten de extremist stoppen voor er nog grotere rampen gebeuren. Maar waar zit de man en is 
hij het wel die ze zoeken...?

4 november 2020    € 7,99   ISBN 978 90 02 26981 3
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.    Display 15 ex. 978 90 02 26983 7  
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de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe 
aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op 

z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.

N iet alles is verteld. . .
  

'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , 
d ie telkens u it een of meerdere albums bestaan en los van 
elkaar te lezen zijn. Ze geven achtergrond bij personages of 

brengen n ieuwe myster ies aan het l icht. 

De zwarte madam is terug! 

Deze keer laat ze n iet met z ich sollen en 

zal ze z ich wreken om alle onrecht 

dat haar is aangedaan!
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Is Kr imson geboren als psychopaat? of is h ij zo

geworden? hoe komt het dat lambik hem al eerder kende? 

De eerste kroniek van Amoras neemt een duik in het 

n iet altijd zo duistere verleden van Antiheld Kr imson. 

ontdek z ijn verhaal in 3 delen.

de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe 
aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op 

z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.

N iet alles is verteld. . .
  

'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , 
d ie los van elkaar te lezen z ijn . Ze geven achtergrond b ij 

personages of brengen n ieuwe myster ies aan het licht.

CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 6,99
ISBN 9789002265952

3
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de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe 
aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op 

z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.

N iet alles is verteld. . .
  

'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , 
d ie telkens u it een of meerdere albums bestaan en los van 
elkaar te lezen zijn. Ze geven achtergrond bij personages of 

brengen n ieuwe myster ies aan het l icht. 

Om defin it ief u it de geldzorgen te raken, bewandelen zowel Suske en 

Wiske als Jerom en Lambik duistere paden. Ze spelen een gevaarlijk 

spel en tot overmaat van ramp verdwijnt Wiske spoorlOos. 

Kan Suske haar nog redden?
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Is Kr imson geboren als psychopaat? of is h ij zo

geworden? hoe komt het dat lambik hem al eerder kende? 

De eerste kroniek van Amoras neemt een duik in het 

n iet altijd zo duistere verleden van Antiheld Kr imson. 

ontdek z ijn verhaal in 3 delen.

de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe 
aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op 

z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.

N iet alles is verteld. . .
  

'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , 
d ie los van elkaar te lezen z ijn . Ze geven achtergrond b ij 

personages of brengen n ieuwe myster ies aan het licht.
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de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe 
aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op 

z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.

N iet alles is verteld. . .
  

'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , 
d ie telkens u it een of meerdere albums bestaan en los van 
elkaar te lezen zijn. Ze geven achtergrond bij personages of 

brengen n ieuwe myster ies aan het l icht. 

De zwarte madam is terug! 

Deze keer laat ze n iet met z ich sollen en 

zal ze z ich wreken om alle onrecht 

dat haar is aangedaan!
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DE EERSTE KRONIEK VAN AMORAS - DE ZAAK KRIMSON

Is Kr imson geboren als psychopaat? of is h ij zogeworden? hoe komt het dat lambik hem al eerder kende? 

De eerste kroniek van Amoras neemt een duik in het n iet altijd zo duistere verleden van Antiheld Kr imson. ontdek z ijn verhaal in 3 delen.

de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.N iet alles is verteld. . .  'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , d ie los van elkaar te lezen z ijn . Ze geven achtergrond b ij personages of brengen n ieuwe myster ies aan het licht.
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ISBN 9789002267741

5

de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe 
aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op 

z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.

N iet alles is verteld. . .
  

'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , 
d ie telkens u it een of meerdere albums bestaan en los van 
elkaar te lezen zijn. Ze geven achtergrond bij personages of 

brengen n ieuwe myster ies aan het l icht. 

Tante Sidon ia koopt met het geld van een winnend lot een caravan 

en trekt met haar vr ienden voor de zomermaanden naar de camping. 

Daar blijkt toch n iet alles plu is en komen ze – helaas – een aantal 

oude bekenden tegen die hun rust verstoren. . .
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DE ZA AK KRIMSON #3

W ILLY VANDERS TEEN -  MARC LEGENDRE -  CHAREL CAMBRÉ

de kronieken vande kronieken van

DE ZA AK KRIMSON #3DE ZA AK KRIMSON #3

de kronieken van

DE EERSTE KRONIEK VAN AMORAS - DE ZAAK KRIMSON

Is Kr imson geboren als psychopaat? of is h ij zogeworden? hoe komt het dat lambik hem al eerder kende? 

De eerste kroniek van Amoras neemt een duik in het n iet altijd zo duistere verleden van Antiheld Kr imson. ontdek z ijn verhaal in 3 delen.

de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.N iet alles is verteld. . .  'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , d ie los van elkaar te lezen z ijn . Ze geven achtergrond b ij personages of brengen n ieuwe myster ies aan het licht.

CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 6,99ISBN 9789002265952
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GARDAVU!

W ILLY VANDERS TEEN -  MARC LEGENDRE -  CHAREL CAMBRÉ
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de kronieken van

DE KRONIEKEN VAN AMORAS - GARDAVU!
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4

de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.N iet alles is verteld. . .  'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , d ie telkens u it een of meerdere albums bestaan en los van elkaar te lezen zijn. Ze geven achtergrond bij personages of brengen n ieuwe myster ies aan het l icht. 

De zwarte madam is terug! 

Deze keer laat ze n iet met z ich sollen en zal ze z ich wreken om alle onrecht dat haar is aangedaan!

DE ZA AK KRIMSON #3
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nachTwaCHt 5 – Het MoNsterNESt
Parisiana is een weeskind en logeert een tijdje in de herberg tot ze op eigen benen kan staan. Ze heeft een 
oogje op Vladimir, wat ook wederzijds is maar die beseft dat hij als vampier nooit een normale relatie met 
haar kan hebben. Parisiana is dol op vogels en gaat vaak op fotojacht. Maar de vogels uit het bos gedragen 
zich vreemd en agressief. De mensen uit Schemermeer worden aangevallen door grote groepen kwaad-
aardige kraaien. Al snel blijkt dat de vogels gehoorzamen aan een demon die zich in het bos gevestigd 
heeft. Een monstervogel die op zoek is naar iemand die hem kan helpen met het uitbroeden van zijn ei. 
Hij heeft zijn oog laten vallen op Parisiana vanwege haar voorliefde voor vogels maar zij gaat niet in op 
zijn voorstel. Het is pas wanneer de demon aan Parisiana belooft om van Vladimir een normale mens te 
maken zodat ze samen kunnen zijn dat ze besluit hem te helpen. Maar ze beseft niet dat ze daarmee haar 
eigen doodvonnis tekent.

9 september 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 27003 1
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 27006 2

door Steve Van Bael en Peter Van Gucht 
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nachTwaCHt 6 – Vuuroog
Wanneer Vlad de toekomst wil voorspellen leent hij de glazen bol van Keelin. Helaas laat hij de kostbare 
bol in duizend stukken vallen. Daarop voelt Vlad zich zo schuldig dat hij de onderwereld induikt om er een 
nieuwe te halen. Een gevaarlijke onderneming omdat zo’n glazen bol niets minder is dan het oog van een 
rode draak. Niet alleen is een rode draak haast onoverwinnelijk maar hij kan met zijn glazen oog precies 
voorspellen wat zijn tegenstanders van plan zijn. Vlad en Wilko gebruiken echter een list en zijn de draak 
te slim af. Maar door deze uit te schakelen geven ze vrij spel aan een nog veel gevaarlijker tegenstander 
die ermee dreigt heerser te worden over de aarde.

2 december 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 27004 8
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 27007 9
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door

De BuurTpoliTie 11 – SchiJN bEDriEgt
Gonda heeft een nieuwe vriend gevonden via een datingsite. Het is een stoere bink met een snelle wagen die 
haar rond zijn vinger draait. Tante Maria waarschuwt Gonda dat het misschien een gangster is. Ze heeft eens 
gelezen over zeven aanwijzingen dat iemand een gangster is. Gonda gaat helemaal mee in de achterdocht en 
start een onderzoek door gebruik te maken van de computer van de commissaris buiten de kantooruren. Maar 
er is niets te vinden. Zo weinig dat het wel verdacht moet zijn. Ondertussen is er een poetsfee opgedoken die 
inbreekt om huizen te kuisen.

4 november 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26997 4
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 27001 7
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Bekend van

“ ”
“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!”





21

door Merho

De kiekeboes 156 – BLAuWbLauw
Charlotte is lid van een wijnclub. Van der Neffe wil zijn ex-vrouw Carmella weer voor zich winnen. Hij boekt 
een verblijf in een resort in een klein Frans dorpje. Een plek waar koppels met relatieproblemen hun liefde 
herontdekken dankzij de excentrieke methodes van therapeute Camille Faux. Ondertussen belanden ook 
de Kiekeboes in Frankrijk, waar Fanny op zoek gaat naar haar verdwenen vriendin Alanis. Charlotte bezoekt 
samen met Marcel enkele wijngaarden en dan loopt het compleet fout.

9 september 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 26847 2
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 26959 2

IS
BN

 9
78

 9
0 

02
 2

68
47

 2
IS
BN

97
8-
90
-0
2-
26
84
7-
2

9
7
8
9
0
0
2
2
6
8
4
7
2





23

door Marc Legendre en Fabio Bono

De rode riDder 267 – MordrEd
Lancelot heeft Johan en Allis eindelijk teruggevonden. Het drietal keert terug naar Camelot maar de reis is 
gevaarlijk. Mordred is Johan en Allis op het spoor en hij zet alles op alles om de twee uit de weg te ruimen. Op 
de steun van Merlijn hoeven ze niet te rekenen, de oude magiër is stervende. Maar voor hij z’n laatste adem 
uitblaast, wil hij een opvolger aanduiden. Ook dat is niet naar de zin van Mordred... 

9 september 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26953 0
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 15 ex. 978 90 02 26957 8
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De rode riDder 268 – De mAyamEeSTer
Bahaal heeft een plan bedacht om de ridders van de Ronde Tafel in de val te lokken. Hij gebruikt de niets-
vermoedende Allis als lokaas. Maar enkel Johan en Lancelot dagen op. Bahaal is woedend en ontketent alle 
duivels. Johan, Allis en Lancelot wagen zich in de burcht van de Hellevorst en die is vastbesloten om hen niet 
levend te laten gaan. Maar Demoniah heeft een beter idee... 

2 december 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26954 7
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 15 ex. 978 90 02 26958 5
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De rode riDder INTEgraAl 3 – De BiDdeloO-JareN – SwOrD aND SorCery
In 2020 zetten we de reeks integrales verder. Deze keer is het tijd om de verhalen van Karel Biddeloo thema-
tisch te bundelen in zeven lijvige integrales.

4 november 2020    € 34,99  ISBN 978 90 02 26947 9
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 240 pgs.   IS
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door Urbanus en Willy Linthout

UrbanuS 190 – Het Drama van WortElaNA
Tollembeek heeft een nieuwe inwoner, Madam Wortelana is in het nabijgelegen bos komen wonen. Al snel 
heeft Urbanus door dat er een reukje zit aan Madam Wortelana, met haar kruiden en haar magische groen-
ten… Is ze een lieve fee die geeft om haar dorpsgenoten, of is ze gewoon een boze toverheks? Eén ding staat 
vast, door een figuur als Wortelana staat Tollembeek binnen de kortste keren in rep en roer.

9 september 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 26962 2
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 15 ex. 978 90 02 26861 8

IS
BN

 9
78

 9
0 

02
 2

69
62

 2

UrbanuS 191 – HotdogS En BAbyborrelS
Op een dag vind je de job van je leven… en bovendien kan Urbanus voor een halve euro een prachtig perceel 
op de kop tikken. Het broodje van de Tollembeekse ondernemer van het jaar is gebakken! Hondenasiel ‘Hot-
Dog’ is van bij het begin een laaiend succes, maar helaas voor Urbanus (en heel Tollembeek) duren mooie 
liedjes niet lang. Als ook God en Gaia zich gaan moeien, is het hek helemaal van de dam.

4 november 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 26857 1
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 15 ex. 978 90 02 26963 9
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UrbanuS SpeCiaL – FillemonSpEcial
Nonkel Fillemon zit er warmpjes bij en dat is Urbanus niet ontgaan. Hij telt de dagen af totdat hij zijn erfe-
nis kan ontvangen, maar Fillemon is niet van plan om snel het loodje te leggen. Dit kranig en vooral viriel 
oudje mag ook weleens gevierd worden en dat doen we met tal van blitse spelletjes en drie zotte verhalen:  
‘t Oud zot, 10 kleine nonkeltjes en De gouden bedpan.

7 oktober 2020    € 9,99   ISBN 978 90 02 27249 3
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 120 pgs.   
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door Hec Leemans

F.c. De kampioeNen 109 – De grimAS van DE paljas
Een dievenbende teistert de streek. Overal wordt er ingebroken. Niemand voelt zich nog veilig. Boma neemt 
de nodige maatregelen om zijn villa te beschermen tegen de dieven. Bieke is inmiddels apetrots op Mark: hij 
wordt nachtwaker in het lokale museum. De eerste nachten vallen niet mee voor Mark, want wakker blijven 
is de boodschap. Fernand verkoopt een zeldzaam beeldje aan de directrice van het museum. Hij verneemt pas 
later in de krant hoeveel het waard is. Dat is ook de dievenbende niet ontgaan... Ze besluiten om het beeldje 
te stelen. Wanneer Mark spoorloos verdwijnt, gaan alle Kampioenen naar hem op zoek. En ook zij verdwijnen, 
één na één...

9 september 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26967 7
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 26972 1
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F.c. De kampioeNen 110 – De verjAardagSTaart
De Kampioenen bestaan 30 jaar! Boma heeft besloten om daarom een onvergetelijk feest te organiseren.  
Zijn concurrent Grootjans, met wie hij net op kletterende wijze ruzie heeft gemaakt, is vast besloten om het 
feest te doen mislukken. Ook Fernand wil roet in het eten gooien. Hij zint op boosaardige plannen.
Er is springstof mee gemoeid... Mark krijgt de opdracht om de geschikte verjaardagstaart uit te zoeken.  
Dat loopt niet van een leien dakje. Boma droomt ervan om een stripteaseuse uit de taart te laten springen 
op het hoogtepunt van het feest. Maar hij vindt niemand... En de vrouwen zien zo’n idee helemaal niet zitten. 
Boma krijgt de wind van voren... Zal het feest voor 30 jaar Kampioenen wel slagen?

2 december 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26968 4
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 30 ex. 978 90 02 26973 8
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F.c. De kampioeNen SpeCiaL – de supermarkSke-speciaL
Markske gaat weer helemaal los, wanneer zijn alter ego, Supermarkske, de bovenhand neemt. Wees op je  
hoede in deze spannende special met tal van spelletjes en drie verhalen: Vijftig tinten paarsblauw,  
Supermarkske bakt ze bruin en Supermarkske is weer proper.

7 oktober 2020    € 12,99   ISBN 978 90 02 26985 1
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 120 pgs.   
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VErtongeN & Co 32 – VertoNgeN iN new york
Bieke moet voor een congres naar New York. Paulien en Mark mogen mee. Een weekje in The Big Apple 
zien ze wel zitten. Inspecteur Porei is inmiddels met een onderzoek bezig naar een bende beruchte smok-
kelaars. Bij aankomst in New York loopt alles uit de hand, wanneer Mark eerst gearresteerd wordt en 
vervolgens ontvoerd. Wat is er aan de hand? Aan Bieke en Porei om alles uit te zoeken... Er staan wilde 
achtervolgingen op het programma!

4 november 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26990 5
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 pgs.   Display 15 ex. 978 90 02 26993 6
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door Hec Leemans, Swerts & Vanas en Corteggiani

/vertongenenco

“ ”
“Deze strips zijn altijd gezellig om te lezen, 
je wordt er vrolijk van.” 
                          



integraal 2

Wat Asterix is voor de Romeinse veroveringstochten in Frankrijk, is Gil-
les de Geus voor de Tachtigjarige Oorlog. Deze strip, van de Nederland-

se striptandem Hanco Kolk en Peter de Wit, maakte voor het eerst zijn opwach-
ting op de pagina’s van het legendarische stripblad Eppo, en groeide uit tot een 
klassieker van de Nederlandse strip. Voor het eerst verschijnen alle verhalen 
nu in een driedelige integrale bundeling. Aanvankelijk voerde Hanco Kolk de 
struikrover Gilles op in kortverhalen die zich in en rond de stad Dubbeldam af-
speelden. Van zodra Peter de Wit de scenario’s voor zijn rekening nam en lange 
verhalen begon te schrijven, sloot Gilles zich aan bij de Geuzen, de opstande-
lingen tegen Spanje die geleid werden door Willem van Oranje. De strip bulkte 
van de verwijzingen naar historische gebeurtenissen uit het laatste kwart van 
de zestiende eeuw, en wordt gekenmerkt door een vrolijk absurdisme.

Gilles de Geus

7 oktober 2020
ISBN 978 90 02 27029 1
NUR 360

€ 34,99
hardcover, quadri
21 x 29,7 cm · 208 blz.

door  hanco  kolk  en  peter  de  wit



door  POM

Op 16 november 2019 zou Jozef Van Hove, die de stripge-
schiedenis inging onder het pseudoniem POM, honderd 

jaar zijn geworden. Om dat eeuwfeest luister bij te zetten lan-
ceert Standaard Uitgeverij een integrale uitgave in elf delen van 
Piet Pienter en Bert Bibber, de stripreeks waar zijn naam voor 
altijd onlosmakelijk mee verbonden zal blijven. De reeks liep 
van 1951 tot 1995 op de pagina’s van Het Handelsblad en Gazet 
van Antwerpen. Toen de verhalen later in albums werden ge-
bundeld, bouwden ze in heel Vlaanderen een trouwe schare fans 
op. Welkom in de wereld van Piet en Bert, professor Kumulus, 
de Amerikaanse miljardaire Susan, de zingende politieagent én 
POM’s alter ego, de persmuskiet Theo Flitser! 

9 september 2020
ISBN 978 90 02 27094 9
NUR 360

€ 34,99
21 x 29,7 cm
240 blz.

hardcover, quadri · zwart-wit met kleurenkatern

Integrale 3 bevat volgende vier verhalen:  De stalen Meteoor,  
Avontuur in San Doremi, Storm over Akhabakhadar en  

De Anti-Zwaartekracht-Generator.

4 november 2020
ISBN 978 90 02 27095 6
NUR 360

€ 34,99
21 x 29,7 cm
240 blz.

hardcover, quadri · zwart-wit met kleurenkatern

Integrale 4 bevat volgende vier verhalen:  Het Straalgas- 
Mysterie, De Barbier van Bombilla, De Verborgen Schat  

en De Vloek van Toetan Kanon.





Hommage - De Toet van Tut

W illy Linthout (Urbanus) en Luc Cromheecke (o.a. 
Roboboy) brengen u een hilarische parodie op  

De avonturen van Nero van ridder Marc Sleen. Dat wordt 
lachen, gieren, brullen… Maar ook huiveren, bibberen en 
beven tussen het lachen door! Men neemt een Egyptische 
mummie, voegt daaraan een uit de hand gelopen Nijl- 
cruise, een overenthousiaste Madam Nero als poetsvrouw 
en een brokkenmakende Nero toe en wij stellen u voor:  
De Toet van Tut. Dit verhaal wordt u gebracht met op 
de achtergrond een streepje sfeervolle vioolmuziek van  
Amadeus Moderato.

NERO

2 december 2020
ISBN 978 90 02 27014 7
NUR 360

€ 14,99 
hardcover, quadri
21 x 29,7 cm · 48 pgs.



Nero-integraal 
De Stallaert jaren 8 

Toen in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen verscheen,  
stelde geestelijke vader Marc Sleen zijn nieuwe mede-

werker 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 8 bevat 5 verhalen: Leopold 5, De orde van de Lange Tenen, 
De Gulfstreum, De erfenis van Millaflotta en Kweetnie.

NERO

7 oktober 2020
ISBN 978 90 02 27011 6
NUR 360

€ 29,99
hardcover, quadri
21 x 29,7 cm · 232 pgs.

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.
 

Deze integrale bevat vier verhalen:
Windkracht 2000, De Vijfurenboom, 

De grote Shimboem en Het Hik-virus.

8
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OLD

OLD

DE STALLAERT JAREN
NERO

Nero_integraal8_Cover_v1.indd   All Pages 19/05/20   13:41
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Suske en WiSke Junior 3
ISBN 978 90 02 27022 2

Leuk,  
zo’n wandeling in de

       dierentuin!
Aha, de apenkooi! 

Mijn favoriete 
dieren!

Ik maak een selfie 
voor de apen!

Flauw, hoor,  
Sus!

Ik maak een 
betere selfie!

Waar is Wiske nu  
gebleven?

  Ik ben haar  
al een half uur aan 

het zoeken!

Dit is wel wat anders dan  
voor die apen, hè! 

Even later...
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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, Noël Slangen en 
Hec Leemans.
 

Deze integrale bevat vier verhalen:
De prinses van Wataboeng, IJskoud geblaas, 

De muurloper en Het spook uit de Zandstraat.
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kaLender
4 NOVEMBER 2020

2 DECEMBER 2020

suSke EN wiSke 355
ISBN 978 90 02 27140 3

boB ET boBeTte 355
ISBN 978 90 02 02661 4

suSke EN wiSke De SoNomETEr
ISBN 978 90 02 27053 6 (SC) 
ISBN 978 90 02 27248 6 (HC)

boB ET boBeTte le soNOMÈtre
ISBN 978 90 02 02667 6

De kroNIEkEN vAN AmOrAS 7
ISBN 978 90 02 26981 3

nachTwaCHt 6
ISBN 978 90 02 27004 8

de buurTpoLITie 11
ISBN 978 90 02 26997 4

De rode riDder 268
ISBN 978 90 02 26954 7

De rode riDder INTEgraAl 3
ISBN 978 90 02 26947 9

UrbanuS 191
ISBN 978 90 02 26857 1

F.c. de kampiOENen 110
ISBN 978 90 02 26968 4

VertoNgeN EN cO 32
ISBN 978 90 02 26990 5

piet pieNTEr en Bert Bibber 4
ISBN 978 90 02 27095 6

nEro hoMmage
ISBN 978 90 02 27014 7
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