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Tom Willems

In 2014 begonnen de broers Raf (1960) en Tom (1967) Willems – samen

EVEN VOORSTELLEN

Raf Willems

zo’n veertig jaar ervaring in het boekenvak – met Uitgeverij De Vliegende
Keeper. Die richtte zich in eerste instantie, de naam getrouw, op de uitgave
van het sportboek.
In 2017 achtten zij de tijd rijp voor de volgende stap: Willems Uitgevers werd
een feit!
Vandaag is Willems Uitgevers een klassieke uitgeverij maar legt wel de nadruk op thema’s als ‘gezondheid & welzijn’, ‘sport’, ‘lifestyle & entertainment’
en ‘levensverhalen’. Maar evengoed brengen we een essay over de politiek,
een inzichtelijk werk over de wereldgeschiedenis, een literair debuut of een
kookboek uit.
Willems Uitgevers is aanwezig op heel de markt van de Lage Landen.
Hartelijk,
Raf & Tom Willems
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Mijn kind, sterk kind

Hoe maak ik sterke kinderen door zelf sterk in mijn schoenen
te staan.
We willen als ouder dat onze kinderen gelukkig en sterk in het
leven staan. Alleen beseffen we niet dat onze kinderen meer leren uit onze handelingen dan van onze woorden. Daarom is het

Verschijnt in juni 2020

noodzakelijk om zelf sterk in onze schoenen te staan, om be-

ISBN 978 949 2419 828

wust te zijn van ons eigen doen en laten en de impact hiervan.

20 euro

In dit boek vertelt Nele De Boeck, zelfvertrouwencoach èn
(plus)ouder hoe we dit als ouder kunnen aanpakken, hoe we
– door onszelf sterk te maken – onze kinderen sterker kunnen
maken zodat ze als positieve, assertieve en krachtige mensen
in het leven staan.
Opgelet, het is geen opvoedingsboek. Nele geeft je op een
vlotte en soms geestige manier tips, tools, trics en advies hoe
je het kan aanpakken. Maar vooral, hoe jij jezelf kan veranderen zodat je kinderen automatisch mee veranderen. Want
onderschat je eigen kracht niet om jezelf te veranderen, maar
overschat ook niet je kracht om een ander te veranderen.
Want wij kunnen niemand veranderen, enkel onszelf. Een veranderde jij heeft een heuse impact op jouw omgeving, zeker
op je kinderen.
Nele De Boeck (1978)
“Ik geloof dat elke persoon van nature als krachtig is en dat
hij/zij het verdient om die kracht (terug) te vinden en ze te houden! Als een man of vrouw gelukkig is, heeft dat een positieve
invloed op zijn/haar omgeving” is de visie van auteur Nele De
Boeck. Als mama van twee jonge vrouwen en plusmama van
twee jonge mannen wordt ze dagelijks uitgedaagd om deze
vier jonge mensen de nodige kracht en zelfvertrouwen mee
te geven. Ze werkt als zelfvertrouwen- en assertiviteitscoach
en begeleidt individuen en groepen in hun zoektocht naar
zichzelf. Nele is erkend life- en systeemcoach, geeft lezingen,
workshops en teambuilding.

VAN TRAUMA TOT HOOP

Nele de boeck

Lieve Bullens
Be-lieve life book
Neem je leven in handen
ISBN 978 949 2419 484
20 euro

Margo Van Landeghem
Durven kijken naar trauma
Gezien worden in de
geestelijke gezondheidszorg
ISBN 978 949 2419 460
16,95 euro

Ingrid Nelis
Gekleurde tranen
Over liefde, hoop & kracht
ISBN 978 94 924 194 53
15 euro
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auto-immuun
Van ziekte naar inzicht
ISBN 978 949 2419 521
20 euro

Sofie Schippers

VAN TRAUMA TOT HOOP

Karolien deman

Proficiat met je burn-out
ISBN 978 949 2419 583
20 euro

Greta Vandeborne
Negen jaar met ALS
ISBN 978 949 2419 682
20 euro
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STERKE VROUWEN

SEka dobric (1966)
VLUCHT NAAR MIJN DROOM
‘Vlucht naar mijn droom.’ Het verhaal van een klein en fragiel
meisje uit het getto in het voormalige Joegoslavië dat na een
familietragedie de wereld van het Westen ontdekt. Ze zag haar
land uit elkaar vallen en besloot de nog te prille liefde naar België te volgen. Daar investeerde ze in zichzelf en zocht de kansen op die haar pad kruisten. Vanuit wilskracht, doorzettingsvermogen en een voortdurende honger naar kennis. Het leven
spaarde haar niet. Een gebroken hart. Een stresserende werkomgeving. Een gezondheidsprobleem. Als alleenstaande moeder alles geven voor haar kind. Elke dag opnieuw. Dan lachte
het geluk haar toe. Ze begon aan nieuwe avonturen op relationeel, zakelijk en spiritueel gebied. Ze baat vandaag samen met
haar man een succesvolle kmo uit. Ze vormen niet alleen een
liefdeskoppel maar ook een sterk businessteam. Ze vond haar
American Dream in Vlaanderen. Haar ongelooflijke wil schonk
haar een happy end: als kind van een gebroken gezin dat in bittere armoede leefde, creëerde ze voor zichzelf familiewarmte
in een welvarende omgeving.
Vandaag zoekt ze steeds de perfectie in de vrouw: slim, capabel, mooi, verzorgd en vriendelijk. Maar ze ontwijkt de confrontatie met haar eigen kwetsbaarheid niet. Omdat ze weet dat dit
haar sterker maakt. Ze gaat voortdurend op zoek naar haar betere zelf. Tegen de stroom in, de limiet verleggend. Telkens opnieuw: een stapje verder op haar ontdekkingsreis. Op de tocht
die haar bij het ultieme levensgeluk en het inzicht in zichzelf
moet brengen. Om te worden wie ze wil zijn. Haar verhaal: een
vlucht naar haar droom.
The Sky Is The Limit: In ‘The Sky Is The Limit’ (op VIER) gunt

Verschijnt in maart 2020

Seka de kijkers een blik in zowel haar leven als succesvolle za-

ISBN 978 949 2419 729

kenvrouw, als dat van liefdevolle, toegewijde partner, moeder

20 euro

en warm familiemens. Ook de moeilijke weg naar en de hindernissen die ze wist te overwinnen om haar ‘American Dream’ in
België te verwezenlijken worden belicht en besproken.
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Lindsay
Mama worden
De weg naar geluk via IVF
ISBN 978 949 2419 514
20 euro

Belle perez
Tranen
ISBN 978 949 2419 378160
15 euro

Jinnih Beels
Met beide voeten op de grond
ISBN 978 949 2419 293
10 euro
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De andere kant van de medaille
ISBN 978 949 2419 101
12,50 euro

STERKE VROUWEN

Marieke Vervoort

Manon Huizing
Passie voor de patiënt
Werken met kanker
ISBN 978 949 2419 095
15 euro

Darya Safai
Lopen tegen de wind
ISBN 978 908 2188 646
15 euro
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SPORTBIOGRAFIEEN

Yves Brokken & Raf Willems
Ik had een droom. bjorg lambrecht
Als kind koesterde Bjorg Lambrecht een droom: wielrenner
worden. Daar wilde hij alles voor doen. Een karaktermens.
Bovendien speels en sociaal. En vooral: talentvol. Bijzonder talentvol. Een klimmer pur sang, maar ook koersen vanuit intelligentie. Een sterk palmares bij de beloften: winnaar
Luik-Bastenaken-Luik, Vredeskoers en zilver op het WK 2018.
Bij de profs volgden meteen ereplaatsen in moeilijke wedstrijden als Amstel Gold Race, Waalse en Brabantse Pijl.
De toekomst lachte Bjorg toe. Het noodlot besliste op 5 augustus 2019 anders.
Het boek Ik had een droom is een project in samenwerking
met de familie Lambrecht en Willems Uitgevers. Auteurs Yves
Brokken en Raf Willems schrijven het verhaal van Bjorg, aan
de hand van gesprekken met talrijke mensen die hem gekend
hebben. Geïllustreerd met prachtige foto’s. Dit ontroerend
‘in memoriam’ aan Bjorg komt volledig ten voordele van de
Memorial Bjorg Lambrecht. Die wordt vanaf dit jaar georganiseerd door de supportersclub ‘The Matchbox’..
Yves Brokken (1984) is sportjournalist met een missie en leverde tussen 2009 en 2017 diepgaande bijdrages voor sportmagazines wereldwijd. Een aantal jaar geleden stortte hij zich op
zijn eigen online mediaproject WielerVerhaal (www.wielerverhaal.com). In dat kader kwam ook Bjorg Lambrecht geregeld
op zijn pad. Dit boek is het laatste wat hij nog kon doen voor
deze buitengewoon getalenteerde coureur en zijn naasten.
Raf Willems (1960) is auteur van talrijke boeken over sport
& welzijn.

Verschijnt in juni 2020
ISBN 978 949 2419 811

Foto: Anneke Kestelijn

30 euro

13

Frank van laeken
Louis de vries mijn levens
ISBN 978 949 2419 569
20 euro

Dave peters
vreven, pure haat, pure liefde
Verschijnt april 2020
ISBN 978 949 2419 743
15 euro
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SPORTBIOGRAFIEEN

Raf Willems
VITAL BORKELMANS
SBN 978 9492 41 91 25
20 euro

Michel Schepers
FRANCIS SEVEREYNS
ISBN 978 949 2419 217
20 euro
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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN

Bart Lamers
Een dag uit het leven van
wout van aert
Vrijdag 19 juli 2019 was het ‘nine eleven’ van de Vlaamse wielerliefhebbers: ze weten nog allemaal waar ze waren toen de
zo voortreffelijk gestarte Tour de France van Wout Van Aert
brutaal ophield. De horrorval in Pau en de vreselijke wonde
in het rechterdijbeen deed alle supportersharten krimpen.
Spatte de droom van een uitzonderlijke wielercarrière hier uit
elkaar? Dat bleek buiten het karakter en de schier onbegrensde fysieke mogelijkheden van de Kempenaar gerekend. We
gingen met chirurg Toon Claes terug naar de spannende uren
aan de operatietafel, volgden Wouts verbluffende herstel en
comeback op de voet en doken in de unieke Lilse wielercultuur waar hij een exponent van is. Een document dat het fenomeen Wout Van Aert op meeslepende manier helpt verklaren.
Bart Lamers (1967) is freelance redacteur en copywriter met
een hart voor sport en staat met beide voeten stevig in de
Kempense zandgrond. Voor De Zondag verslaat hij voetbal en
wielrennen. Onder meer in zijn populaire wekelijkse column
in De Streekkrant getuigt hij van een fijne neus voor couleur
locale, die hij op empathische manier beschrijft.

Verschijnt in juni 2020
ISBN 978 949 2419 842
10 euro
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Sven Massart
Een dag uit het leven van
Mathieu van der Poel
ISBN 978 949 2419 613
10 euro

Raf Willems
Een dag uit het leven van
Eden hazard
ISBN 978 949 2419 637
10 euro
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Een dag uit het leven van

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN

jan willem spaans
virgil van dijk
ISBN 978 949 2419 620
10 euro

Kasper Hermans
Een dag uit het leven van
thomas de gendt
ISBN 978 949 2419 699
10 euro
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EEUWIGE 25

Patrick cornillie
Eeuwige 25 cercle brugge

Met stamnummer 12 is Cercle Brugge een van de oudste
ploegen van het land en heeft het bijgevolg mee de geschiedenis van het Belgische voetbal gekleurd. Spreekt voor zich
dat in de loop van twaalf decennia heel wat spelers de revue
passeerden. Daaruit de 25 beste, zeg maar de ‘voetballers
met eeuwigheidswaarde’ kiezen, is ongetwijfeld voer voor
urenlange discussies aan de toog van de Cerclepub. Hoe dan
ook waagde Patrick Cornillie zich aan deze ‘Eeuwige 25’, rekening houdend met hun verdiensten voor De Vereniging, het
aantal gespeelde matchen (over minstens drie seizoenen) en,
uiteraard, hun kwaliteiten en heldenstatus. De selectie begint
bij legendarische figuren als Florimond Van Halme en Robert
Braet en gaat via icoon Jules Verriest en de onvergetelijke Josip Weber tot recentere klassespelers als Stijn De Smet en
Oleg Iachtchouk. Dankzij deze portretten krijg je tegelijk ook
een beknopt overzicht van de rijke historiek van Cercle, opgefleurd met een aantal leuke weetjes en anekdotes.
‘Eeuwige 25 van Cercle Brugge’ is het ideale geschenkboekje
voor alle groenzwarte fans.
Patrick Cornillie (1961), bekend van vele publicaties over
wielrennen, heeft het tussendoor ook wel eens over voetbal,
zoals in zijn boek ‘Jules Verriest. De Cercle van mijn leven’
(2011). Schrijft naast sporthistorische boeken ook fietsgidsen, proza en poëzie. Draagt al ruim een halve eeuw groenzwart in het hart.
Verschijnt in mei 2020
ISBN 978 949 2419 835
12,5 euro
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Raf Willems
Eeuwige 25 Anderlecht
ISBN 978 949 2419 651
10 euro

Raf Willems
Eeuwige 25 Club Brugge
ISBN 978 949 2419 668
10 euro
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EEUWIGE 25

Michel Schepers
Eeuwige 25 Royal antwerp fc
ISBN 978 949 2197 750
10 euro

Raf Willems
Eeuwige 25
voetbalrebellen en culthelden
ISBN 978 949 2419 705
10 euro
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STRIPS/ SPORT

SVEN HARDIES
Bosuilman 2, seizoen 2019-2020

Nog eens zes jaar wachten op een Bosuilman album gaan we
niet doen. Er valt namelijk veel te vertellen over de voetbalcompetitie, over Royal Antwerp Football Club in het bijzonder,
en waarom niet bekeken vanuit de rode bril van Bosuilman?
Vriend of vijand, saai kan je Antwerp niet noemen. ‘Bosuilman
2, seizoen 2019-2020’ staat vol gags en cartoons en is weer
100 blz dik, met dank aan Lamkel Zé, Bosuilvrouw, de VAR,
de praatvaardige Bölöni, pater familias Paul Gheysens en zijn
grootse plannen, de strijd om Europees voetbal, de bekerfinale ... Dit tweede album is weer een must voor liefhebbers van
humor, voetbalsupporters en sportfanaten.
Het! Lied! Van! Deurne... euh , Zuid! Daar is Sven Hardies
geboren en getogen. Toch volgde de rasechte stadmens
de liefde richting Kempen en woont hij nu in het idyllische
Oud-Turnhout. Door de besmetting met het Antwerpvirus,
overgedragen van vader op zoon, zal hij zelden een wedstrijd
van The Great Old missen. Hij is grafisch ontwerper, illustrator
en stand-up comedian en sinds 2013 ook cartoonist van het
Officiële Antwerp Clubblad.

Verschijnt in juli 2020
ISBN 978 949 2419 859
15 euro
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