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FINANCIËN

HET FAMILIEBEDRIJF
In goede en kwade dagen
Johan Lambrecht
—

Auteur is expert in familiebedrijven, ondernemerschap en
KMO-beleid

—

Het eerste en enige allesomvattende werk over familiebedrijven

—

Vol inspirerende voorbeelden van hoe het wel en niet moet

Familiebedrijven intrigeren. Niet alleen op het kleine
scherm, maar ook voor onderzoekers zijn familiebedrijven al decennialang een dankbaar onderwerp. Toch
blijven er veel misvattingen over bestaan. Zo stond een
familiaal karakter veertig jaar geleden gelijk aan onprofessionaliteit, terwijl familiebedrijven nu om hun langetermijngerichtheid, kennis en inzet geprezen worden.
Maar klopt dat wel? Zijn familiebedrijven crisisbestendiger,
degelijker, duurzamer? Of kan een emotionele band met
het bedrijf ook schade berokkenen?
In dit boek biedt professor Johan Lambrecht een
nuchtere blik op familiebedrijven. Hij bespreekt hun
troeven en kwetsbare plekken en laat zien hoe familiebedrijven hun sterktes kunnen behouden en hun zwaktes
kunnen aanpakken. Dit alles wordt rijkelijk geïllustreerd
met talrijke voorbeelden van Belgische en buitenlandse
familiebedrijven. Eigenaars, bestuurders, leidinggevenden en adviseurs, ook van niet-familiebedrijven, zullen
veel opsteken van dit unieke werk.
Johan Lambrecht is doctor in de economische wetenschappen en hoogleraar aan KU Leuven (Campus
Brussel), waar hij familiebedrijven, ondernemerschap en
kmo-beleid, en economie doceert. Studenten verkozen
hem al meermaals tot beste prof. Hij is auteur van meer
dan driehonderd publicaties en heeft meer dan dertig jaar
onderzoeks- en praktijkervaring met familiebedrijven.

‘Opnieuw slaagt professor Johan
Lambrecht erin om op een briljante
manier zijn kennis en ervaring inzake
familiebedrijven over te brengen op
de lezer. Een overzichtelijk boek
geschreven in klare taal, geschikt
voor alle belangengroepen.’

ISBN 9789463938693

150 x 220 mm / Softcover / 250 pagina’s / € 24,95 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 801 / Thema KJ
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GESCHIEDENIS

IN DE NAAM VAN DE VADER,
DE VROUWEN EN DE KUNST
Het onconventionele leven van broeder-schilder
Luc-Peter Crombé
Tim F. Van der Mensbrugghe
—

De kerk kent vele kamers, dit boek ontsluit voor het eerst een
donker, gesloten kamertje

—

Kunst, kerk en de vrouwelijke kunne: de ingrediënten voor
een onwaarschijnlijk, maar echt gebeurd verhaal

Was hij een kloosterbroeder die toevallig schilderde? Of
was hij een kunstschilder die toevallig in een klooster woonde? Dit is het verhaal van broeder Luc-Peter
Crombé, die ondanks zijn gelofte van kuisheid het vrouwelijk schoon niet kon weerstaan. De lijflijke lust vond
niet alleen zijn weg naar zijn schilderijen, maar ook in
zijn leven. Lust leidde ertoe dat de broeder vader werd.
En toch bleef hij kloosterling. Pas toen zijn kinderen in
een tehuis belandden, verliet hij de kerkelijke gemeenschap, maar een echte vader zou hij nooit worden.
Luc-Peter Crombé is niet meer. Voor zijn zoon is
er wel nog de ontzagwekkende nalatenschap van zijn
vader de kunstenaar, maar ook de bitterheid tegenover
de grote afwezige in zijn leven, de man die wegkeek toen
zijn vrouw haar eigen kinderen mishandelde. Luc-Peter
Crombé wijdde zijn leven liever aan de kunst. Altijd
kwam het schilderen op de eerste plaats, en dat sloeg
wonden bij zijn nabestaanden.

ISBN 9789463938389

128 x 200 mm / Softcover / 176 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 641 / Thema DNB
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L I F EST Y L E

ACT TO ATTRACT
Manifesteer like a badass
Karen Adriaenssen
—

Creëer meer geluk en geld, vrijheid en impact in je leven of onderneming

—

Zet moeilijke momenten om naar opportuniteiten

—

Auteur is succesvol manifestatiecoach en hielp reeds vele anderen
hun dromen waar te maken

Voel je dat je veel meer uit je leven en business kunt halen
dan je nu doet? Ben je klaar om je leven en onderneming
op een hele andere manier aan te pakken? Karen Adriaenssen vertelt je haar bewogen levensverhaal en hoe haar dat
tot een belangrijk inzicht bracht: you must act to attract!
Wil je de leider van je eigen leven worden? Dan
moet je bewust werken aan de kwaliteit van je gedachten en emoties en uitdagingen naar opportuniteiten
leren om te buigen. Anders leren denken en voelen
brengt je bij precies de juiste acties om te triomferen in
je leven en onderneming.
Via haar roadmap gidst de auteur je vastberaden
maar liefdevol naar een succesmindset. Zo leer jij stap
voor stap hoe je meer geluk en geld, vrijheid en impact
kan creëren. Met heldere uitleg, sprekende quotes en
handige oefeningen.
Karen Adriaenssen is breakthrough coach. Ze hielp al
honderden mensen op weg naar een gelukkiger leven en
succesvolle onderneming.

‘Dit boek geeft je inzicht in hoe je brein
werkt, hoe positief denken je gedrag
beïnvloedt, waardoor jij stap voor stap
jouw nieuw leven leert manifesteren.’

ISBN 9789463938013

© Nouchka

150 x 220 mm / Softcover / 192 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in augustus 2022 / NUR 740 / Thema JM
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HUMOR

HET SPELBOEK
Voor vrouwen die nog kunnen lachen tijdens de zwangerschap
Nele Reymen en Jenny Stieglitz
—

Onmisbaar in het materniteitskoffertje

—

Boordevol herkenbare illustraties

—

Ondeugende en speelse puzzelpret

Een zwangerschap is een wonder der natuur, maar
evengoed een uitgerekt ongemak dat negen maanden
duurt. Bol van clichés! Met dit spelboek voor vrouwen
die nog kunnen lachen tijdens de zwangerschap, geeft
Nele Reymen een unieke inkijk in de absurditeit van die
bijzondere periode.
De doolhoven, woordzoekers, raadsels en andere
spelvormen zijn een feest van (h)erkenning en zullen
moeders in hun broek laten plassen van plezier. Tenzij
hun bekkenbodemspieren wél nog goed werken.

ISBN 9789463939010

200 x 280 mm / Softcover / 80 pagina’s / € 17,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 851 / Thema WHJ
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ZIN

VOELEN ZONDER FILTER
Een plattegrond van het emotionele landschap
Fleur van Groningen
—

60.000 exemplaren verkocht van Leven zonder filter

—

Werkte o.a. voor Knack, De Morgen, Het Nieuwsblad,

NRC Handelsblad
—

Moedig onderzoek naar emoties, Fleur is seismograaf van deze tijd

Word jij regelmatig overweldigd door emoties? Druk je
ze weg, tracht je ze te rationaliseren, verlies je de controle?
Vind je het moeilijk om te voelen wat er in je omgaat?
Loop je vaak tegen dezelfde pijnpunten aan? Wordt er
misbruik van je gemaakt of negeer je je grenzen? Raak je
overprikkeld, absorbeer je andermans emoties? Verlang je
naar verbinding, harmonie en zelfvertrouwen?
Fleur van Groningen moest al op jonge leeftijd
leren leven met verdriet, angst en woede. Ze doorleefde gebeurtenissen die haar tot op heden bijblijven,
maar gaandeweg leerde zij ook hoe ze constructief kon
omgaan met haar emoties en herstelde ze van trauma.
Voelen zonder filter is het ontroerende, confronterende
maar vooral inspirerende verslag van die lange zoektocht,
die uitmondt bij innerlijke rust. Het is een persoonlijk
verhaal dat kan dienen als leidraad voor anderen.
L E Z E RS OV E R F L EU RS W E R K

‘Leven zonder filter hielp me mijn destructieve relatie
loslaten en te verwerken. Ik leerde mijn gevoeligheid
omarmen en mezelf naar waarde schatten. Hiervoor ben
ik bijzonder dankbaar.’
— E L L E N S.

‘Leven zonder filter was als een warme deken. Ik kreeg
toestemming om te voelen en op adem te komen. Het is
de handleiding die ze bij mijn geboorte vergaten mee te
geven.’
— A M A RY L L I S L.

‘Dankzij Leven zonder filter zie ik mijn gevoeligheid
als troef. En ik leerde prikkels doseren, het heeft rust
gebracht. Iets wat ik graag als jonge gast al had meegekregen!’
— BA RT D.

© Kaat Pype

ISBN 9789463938372

150 x 220 mm / Softcover / 450 pagina’s / € 27,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 740 / Thema VSPQ
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CULI

FRAMILY FOOD
Snelle recepten om samen te genieten
Sandra Bekkari
—

Nieuw concept van succesauteur Sandra Bekkari

—

Voor iedereen die gezond wil genieten van sfeer en gezelligheid

—

Meer dan 85 nieuwe en snelle recepten

Na de succesvolle Nooit Meer Diëten- en Fast Food-reeksen
komt bestsellerauteur en Vlaanderens bekendste
voedingsdeskundige Sandra Bekkari met een nieuw
concept: Framily Food.
In haar jongste boek staan sfeer en gezelligheid
centraal. Verwacht je aan receptinspiratie voor een
spetterend verjaardagsfeest, een glamoureuze avond, een
zomerse barbecue of een gezellige picknick. Alles wat je
nodig hebt om samen met vrienden en familie zorgeloos te genieten. De gerechten zijn zoals steeds in een
handomdraai klaar, zodat jij ontspannen mee kan tafelen
met je gasten.
Dit boek bevat zowel recepten voor wanneer het
eens ‘wat meer’ mag zijn, maar ook voedzame ontbijtjes,
snelle lunches en smaakvolle avondmaaltijden kunnen niet
ontbreken. Dankzij de sfeervolle fotografie ademt Framily
Food warmte en positieve vibes. Het is het ideale boek om
weekend- of vakantieplannen te maken, maar evengoed om
gevarieerd en snel uit te koken tijdens een drukke week.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938037

190 x 245 mm / Hardcover / 208 pagina’s / € 27,50 / Verschijning in september 2022 / NUR 440 / Thema WB

12

ZIN

DE KRACHT VAN WAARHEID
Je authenticiteit als superpower!
Steffi Vertriest
—

Opvolger van de bestseller De kracht van gedachten

—

Auteur heeft een groot bereik op sociale media

—

Een verrassend, eerlijk relaas dat je leven zal veranderen

Populaire auteur Steffi Vertriest schreef eerder de bestseller De kracht van gedachten en komt nu met De kracht
van waarheid, een boek over de waanzinnige invloed van
authenticiteit en kwetsbaarheid op je persoonlijke groei.
In dit boek legt Steffi uit waarom het van groot
belang is om steeds de waarheid te spreken. Het kan je
helpen om vastgeroeste patronen te doorbreken en je
eigen capaciteiten beter te benutten. Liegen, zelfs het
kleinste leugentje om bestwil, weerhoudt ons van vooruitgang en de kans om ons potentieel ten volle te benutten.
Dit is een boek over op zoek gaan naar wie je echt
bent, achter de façade van schone schijn. De kracht
van waarheid pakt de diepgewortelde angst om niet te
voldoen aan andermans eisen aan en verandert die naar
het vertrouwen dat wie je echt bent, met alle perfecte
imperfecties, je allersterkste troef is in het leven. Dit
boek doet je groeien op verschillende vlakken en zal je
leven veranderen.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938143

150 × 220 mm / Softcover / 216 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 740 / Thema JM
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ACT UA

WELKOM IN DE METAVERSE
Hoe we straks gaan leven en werken in een virtuele wereld:
een blik op onze onvermijdelijke toekomst
Pieter Van Leugenhagen
—

Auteur is autoriteit op het vlak van VR, AR en Metaverse

—

Mede-oprichter van yondr, bedrijf dat merken begeleidt in
ontwikkeling van virtuele ervaringen

—

Must-read om te weten wat de digitale trends zullen worden

Nog een hype die we ons in 2025 nauwelijks gaan
herinneren? Toch niet. Metaverse wordt een blijver. Meer
zelfs, metaverse gaat ons leven op zijn kop zetten de volgende jaren. Zoals de smartphone dat ook al deed. Alleen
gaat metaverse dat nog tien keer drastischer doen.
Sciencefiction wordt realiteit. Metaverse verbindt
alle virtuele werelden met elkaar via het internet, via
virtual en augmented reality (VR en AR). En helpt ons
binnenkort vanuit onze zetel of van achter ons bureau
te ontsnappen aan de realiteit. Welkom in de mix van
videogames, 3D, VR en AR, blockchaintechnologie en
artificiële intelligentie.
In dit ophefmakend boek stelt Pieter Van Leugenhagen zijn wat-als-scenario’s voor de metaverse voor. En
belicht hij vanuit zijn jarenlange ervaring de opportuniteiten, maar ook de niet te onderschatten bedreigingen
voor de bedrijfswereld, het beleid en ons dagelijks leven.
Te futuristisch? Ook de iPhone klonk ooit als toekomstmuziek. En kijk nu.

ISBN 9789463938310

150 x 220 mm / Softcover / 192 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 980 / Thema UYQ
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CULI

CHÂTEAU CHARLOTTE
Dinners with artists and friends
Charlotte De Cock
—

Een uniek en verrassend salontafelboek met schitterende fotografie

—

Auteur geniet een internationale allure en haar Instagrampagina
Charlottedecock_world kan rekenen op een 15.000 tal volgers

—

Zestien rebelse diners met bekende kunstenaars en muzikanten

Welkom in Château Charlotte, een tempel van radicale
zelfexpressie en een rariteitenkabinet waar kunst, zonder
regels of beperkingen, wordt tentoongesteld.
In haar château ontvangt kunstenares en DJ Charlotte De Cock als ‘social alchemist’ kunstenaars van over
heel de wereld voor een creatief diner. Haar culinaire filosofie is zichtbaar in elk recept: natuurlijke en onbewerkte
gerechten met pure en eerlijke producten. En ze schotelt
ze het liefst van al voor aan pure, eerlijke zielen, die de
wereld met hun werk elke dag een beetje mooier maken.
In dit boek vind je haar recepten, een eigenzinnig
relaas bij elk diner en alles wat je moet weten over de
kunstenaars die over de vloer kwamen. Nadia Naveau,
Yutaka Sone, Sylvie Kreush en Tramaine de Senne zijn
slechts enkele van de gasten die in Château Charlotte
werden getrakteerd op een etentje. Dit unieke kook- en
kunstboek met een dadaïstische twist is een must-have
voor op je salontafel.

ISBN 9789463938747

230 x 290 mm / Hardcover / 216 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 450 / Thema WB
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SPORT

HET SYSTEEM D’ONOFRIO
Op het kruispunt van topvoetbal, big business en duistere zaken
Thomas Bricmont, David Leloup en Nicolas Taïana
—

Onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank

—

D’Onofrio heel bekend van Antwerp en Standard

—

Over zwart geld, fraude en andere financiële misdrijven

‘Mijn leven zou een film kunnen zijn.’ Zo omschreef
Luciano D’Onofrio het zelf ooit. Opgegroeid in Luik
als zoon van een Italiaanse mijnwerker werd hij in een
mum van tijd een internationaal gereputeerde voetbalfiguur. Eerst als algemeen directeur bij FC Porto. Daarna
als spelersmakelaar met sterren als Henry, Zidane en
Deschamps in zijn portefeuille en met Berlusconi en
Tapie als vrienden. Ten slotte als sportief directeur bij
Standard en Antwerp.
Tegelijk zweefde er altijd een duister aura rond zijn
activiteiten. Drie onderzoeksjournalisten beten zich vast
in D’Onofrio’s zaken, op het kruispunt waar voetbal en
big business elkaar ontmoeten. Ze kregen daarbij waardevolle documenten in handen, waaronder vonnissen in
Franse rechtszaken en rapporten die een internationaal
netwerk van fraude en financiële malversaties blootleggen.
Dit boek neemt de lezer mee naar de vier hoeken
van het D’Onofrio-sterrenstelsel, daar waar voetbal
geen sport meer is, maar alleen nog business waar veel
geld mee te verdienen valt, ook als daarvoor wetten en
normen moeten worden overtreden.

‘Terwijl ons kleine België sportief
gezien trots mag zijn op Hazard, De
Bruyne of Lukaku, is D’Onofrio een
van die ‘cultfiguren’ van een geheime
handelsmarkt in spelers, een wereld
waarin alles geoorloofd lijkt.’

ISBN 9789463938518

150 x 220 mm / Softcover / 208 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 489 / Thema SFB
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P O P C U LT U R E

DE DIKKE DELVAUX
De 500 mooiste verhalen uit
de Belgische popmuziek
Jan Delvaux
—

Jan Delvaux dé kenner bij uitstek

—

Het allerbeste uit de Radio 1-rubriek (al sinds 2009!)

—

Verhalen en weetjes die blijven verrassen!

Bart Peeters zegt dat hij meer parate kennis heeft over
de Belgische popmuziek dan Wikipedia. Jan Delvaux is
sinds jaar en dag dé Belpopkenner. Sinds 2009 (!!!) en al
meer dan 500 keer deelt hij die kennis met ons allen in
het Radio 1-programma De Dikke Delvaux.
Dit machtige boek verzamelt veel van alles wat Jan
weet over de Belgische muziek.
Grenzen of taboes zijn er niet: het gaat over Jacques
Brel én over Mauro Pawlowski, over Nicole & Hugo én
over Wim Mertens, over de Zingende Dokwerker én
over De Jeugd van Tegenwoordig. De geheimen achter
wereldhits en one-hit-wonders, de verhalen van Limburgse punkers en Antwerpse volkszangers, weetjes over
rare platen, verloren dromen, waargemaakte ambities en
al lang vergeten vedetten.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463937764

200 x 260 mm / Hardcover / 512 pagina’s / € 49,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 666 / Thema AVLP
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POËZIE

IEDEREEN BEGINT IN
HET KLEIN
Geboortegedichten
—

Inspiratie voor het geboortekaartje én om de kersverse ouders
te feliciteren

—

Een schitterende bloemlezing met voornamelijk nieuw werk van de
grootste dichters van de Lage Landen

In blijde verwachting? Je hebt al een naam gekozen,
maar je bent nog op zoek naar gepaste woorden? Zoek
niet verder. Iedereen begint in het klein bevat gebalde
gedichten voor wie nood heeft aan mooie, warme, gloedvolle woorden om je verbazing, ongeduld en hoop het
best te omschrijven.
Enkele van de meest getalenteerde dichters
uit België en Nederland schreven voor deze bundel
geboortegedichten over mama’s en papa’s, zoontjes en
dochters, broers en zussen en ja, ook over oma’s en opa’s.
De gedichten in deze bundel zijn geschreven om verspreid te worden op zoveel mogelijk geboortekaartjes.
Je kan hem ook schenken aan het nieuwe ouderpaar of
zelf wegdromen bij het wonder van nieuw leven.
Het boek bevat gedichten van onder anderen
Mustafa Kör, Paul Demets, Maarten Inghels, Benno
Barnard, Maud Vanhauwaert, Kristien Hemmerechts,
Yannick Dangre, Stijn Vranken en Max Temmerman.

ISBN 9789463938617

115 x 180 mm / Hardcover / 100 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 306 / Thema DCQ
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ACT UA

MISDAAD & STRAF
IN ONRUSTIGE TIJDEN
Meningen en misvattingen over straf, recht en samenleving
Tom Daems
—

Evolutie van onze kijk op misdaad en straf

—

Visie van een expert op de zin van straffen

—

Wisselwerking veranderende samenleving en strafrechtssysteem

We leven in een wereld vol onrust, stress en chaos.
Via de media worden we voortdurend geconfronteerd
met misdaad, zelfs van de mensen die ons horen te
beschermen. Is er iets mis met onze maatschappij en ons
rechtssysteem?
In 42 stukken fileert Tom Daems het debat over
misdaad en straf: van Abdeslam tot Reuzegom, van stille
marsen tot overvolle gevangenissen, van naaktfouilles op
dance-festivals tot de verlokkingen van de viagrapolitiek.
Samen gelezen, bieden de gebundelde stukken een
unieke inkijk in hoe de discussie over misdaad en straf
in de samenleving evolueert. Het boek legt de vinger op
wat er fout loopt, maar toont ook hoe het anders kan. En
dat is van vitaal belang: een gezonde democratie heeft
baat bij een meerstemmig en genuanceerd debat over
misdaad en straf.
Tom Daems is criminoloog en hoogleraar verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen, KU Leuven. Hij doceert en
onderzoekt vooral op het gebied van de penologie, de
leer van het straffen. Binnen het Leuvens Instituut voor
Criminologie coördineert hij de onderzoekslijn ‘Bestraffing en controle’.

ISBN 9789463938716

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 824 / Thema LNF
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SPORT

DE RODE DUIVELS
Maak het waar in Qatar
Gürsel - Bultreys
—

28 steengoede grappen over de Rode Duivels

—

Ideaal humoristisch leesvoer bij de Wereldbeker
voetbal in Qatar

—

Gurcan Gürsel dé gelauwerde voetbalstriptekenaar

Maken de Rode Duivels het waar op de Wereldbeker in
Qatar? Daarover is in de voorbereiding op dit ‘toernooi
van de laatste kans’ nog lang niet het laatste woord
gezegd en geschreven.
Scenarist Daniel Bultreys en tekenaar Gürcan willen
het WK van de humoristische kant bekijken. Deze
unieke strip, uitgegeven in samenwerking met de Duivels
en de Belgische voetbalbond, biedt de lezer een verzameling heerlijke grappen die jong en oud tot een schaterlach
zullen verleiden.
Of onze Duivels nu zullen winnen of verliezen, deze
hilarische strip met de gekende gezichten zal sowieso
zorgen voor een hoop plezier in de huiskamers!

ISBN 9789463938525

210 x 280 mm / Softcover / 32 pagina’s / € 8,99 / Verschijning in augustus 2022 / NUR 361 / Thema SFB
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ACT UA

ONDRAAGLIJK
LICHTE ZEDEN
Het verhaal van sekswerkster Alexandra Moreels
Alexandra Moreels
—

Mét happy ending!

—

Auteur is komend voorjaar te zien op televisie

—

Een ontroerend, hard en taboedoorbrekend verhaal

Het is het oudste beroep ter wereld en toch slagen we
er nog steeds niet in om het taboe rond de meisjes van
lichte zeden op te heffen.
Arabelle Moreels, bij haar cliënten beter gekend
als Alexandra, is sekswerkster. Ze verhuurt kamers en
geeft ook zelf erotische massages. Vandaag heeft zij
haar schaapjes op het droge, maar dat was niet altijd zo.
Arabelle doorleefde een harde jeugd. Met een moeder
die ook in de sector werkte en geregeld in aanraking
kwam met het gerecht, moest Arabelle knokken om iets
van haar leven te maken. Ondanks de miserie en de vele
vooroordelen is dat haar gelukt.
In Ondraaglijk lichte zeden vertelt ze ons hoe het
eraan toegaat in de glazen straatjes, hoe gevaar en escalatie nooit ver weg zijn, maar tegelijk hoe inspirerend en
menselijk het kan zijn.

ISBN 9789463938938

150 x 220 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 402 / Thema DNXZ
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KALENDER

DE STUPIDE STUERKALENDER
Omdat er morgen weer een dag is (en overmorgen ook)
Johan Sebastiaan Stuer
—

Scheurkalender van de huisdichter van Humo

—

Humor met een scherpe rand

—

Live te bewonderen op podia in heel Vlaanderen

Dat de poëzie haar afspraak met de eenentwintigste
eeuw niet gemist heeft, bewijst Johan Sebastiaan Stuer
elke week opnieuw in Humo. In dat blad publiceert de
chronisch grappige depressieveling zijn existentiële
karamellenverzen, tot groot jolijt van het lezerspubliek.
Voor een bloemlezing is het nog te vroeg. Desondanks wordt het beste werk van de dichter al gebundeld,
in scheurkalendervorm. In deze gloednieuwe bundeling,
verfraaid met zelfgemaakte cartoons, toont de poëet
zich van zijn veelzijdigste kant. Een ‘must’ willen wij het
niet noemen, maar deze ‘moet’ moet u wel degelijk in
huis hebben!

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463937818

130 × 180 mm / Softcover / 768 pagina’s / € 15,99 / Verschijning in augustus 2022 / NUR 014 / Thema WH
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KALENDER

KAKHIEL
SCHEURKALENDER 2023
De 365 domste, dwaaste, beste grappen van Kakhiel!
Kakhiel
—

Wegens overdonderend succes: een nieuwe Kakhiel scheurkalender!

—

Van de razend populaire internetsensatie

—

Verkoop steeg de voorbije jaren sneller dan de verspreiding
van het gemiddelde virus

Vet domme moppen voor Valentijn, Kerstmis en elke
andere dag van het jaar? Zoek niet verder. Wegens
overdonderend succes staat Kakhiel net zoals vorig jaar
weer klaar om je timemanagement én je levenskwaliteit
te verbeteren.
Dankzij de scheurkalender van Kakhiel komt er
een einde aan al die knorrige ochtenden. En het is nog
leerrijk ook. Wist jij bijvoorbeeld dat 24 januari Pindakaasdag is, of 2 september Roodharigendag? Met deze
scheurkalender ga je gegarandeerd goede tijden tegemoet. Fijn jaar nog. Haha, doei!

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463937733

130 × 180 mm / Softcover / 768 pagina’s / € 15,99 / Verschijning in augustus 2022 / NUR 014 / Thema WHJ
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KALENDER

SCHEURKALENDER
NERDLAND 2023
Hetty Helsmoortel & Lieven Scheire

—

365 fantastische en verrassende weetjes over wetenschap en technologie

—

Met veel liefde verzameld door Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel

—

Handig om op te hangen, leuk om dagelijks een blaadje af te scheuren

Na het overdonderende succes van vorig jaar zijn Lieven
Scheire en Hetty Helsmoortel terug met de Nerdland
Scheurkalender 2023! Opnieuw elke dag een fascinerend
weetje over wetenschap en technologie, doorspekt met
opwindende puzzels en raadsels.
Ophangen, dagelijks een blaadje afscheuren en je
laten meeslepen door de passie en verwondering van
Lieven & Hetty, dat is de boodschap.
Wist je dat Wikipedia al online is sinds 15 januari
2001?
Dat er een Internationale Dag van de Wind bestaat,
op 15 juni?
Dat Google zijn domeinnaam www.google.com
registreerde op 15 september 1997?
En dat 15 december de Internationale Dag van
de Thee is, maar dat theezakjes eigenlijk een toevallige
uitvinding waren?

VAN DEZELFDE REEKS

ISBN 9789463937955

130 × 180 mm / Softcover / 768 pagina’s / € 17 / Verschijning in augustus 2022 / NUR 014 / Thema WH
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P O P C U LT U R E

VIVE MA LIBERTÉ
Arno in zijn eigen woorden
Bart Steenhaut
—

Met de medewerking van de overleden volksheld

—

Journalist Bart Steenhaut interviewde Arno tientallen malen

—

Met exclusieve beelden van fotograaf Alex Vanhee

Wie was Arno? Een van de meest authentieke artiesten
die België tot nog toe heeft voortgebracht? Natuurlijk.
Een clown? Dat ook. Maar vooral een rasperformer die
elk concert speelde alsof er nooit nog een volgende zou
komen. Voor Arno was leven een kunst op zich. Hij had
lak aan conventies en sloot nooit compromissen.
Journalist Bart Steenhaut was meer dan vijfentwintig jaar goed bevriend met de zanger, en gaandeweg
ontstond het idee voor dit boek, waaraan de zanger zijn
volledige medewerking verleende. Viva ma liberté laat
zien wat Arno echt bezighield: het leven, de nood aan
rock-’n-roll, passie, politiek, kunst en liefde. Het resultaat
is een persoonlijk portret waar de Lonesome Zorro zich
ook van een andere kant laat zien. Arno zoals weinigen
hem gekend hebben: zoals hij écht was.

ISBN 9789463938846

150 x 220 mm / Softcover / 320 pagina’s / € 25,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 661 / Thema AVP
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L I T E R AT U U R

IK MAG ER NIET AAN
DENKEN
Jens Dendoncker

—

Openhartig én onweerstaanbaar

—

Een verhaal over de tranen van de clown,
geschreven met de pen van een meester

Jens Dendoncker is een van de meest gewaardeerde
komieken van Vlaanderen. Een warme persoonlijkheid
met een licht West-Vlaamse tongval, een knuffelbeer.
Een man die alles heeft waar een mens van dromen kan,
zo lijkt het. Een man die dartel de treden naar de top op
wandelt. Tot op een dag het licht uitgaat.
Precies vertellen wat er dan gebeurt, is moeilijk,
maar in dit boek doet Jens een poging. Ik mag er niet
aan denken is het debuut van een geboren auteur, een
poëtisch, moedig en grappig verhaal over angsten en
epilepsie, over Joy Division, senioren en konijntjes.

ISBN 9789463938624

© Inge Kinnet
128 x 200 mm / Hardcover / 210 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 320 / Thema DNC
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ACT UA

PSYCHOPATEN, WIE ZIJN ZE?
MISVERSTANDEN EN DWALINGEN OVER DE PSYCHOPATHIE
Prof. dr. Kasia Uzieblo
—

Psychopaten: niet allemaal zware criminelen, vaak ‘gewone mensen’

—

Hoe met hen omgaan, hoe ze herkennen, hoe ze behandelen?

—

Absolute experte over wat psychopathie écht is

Er bestaan nogal wat misverstanden over de persoonlijkheidsstoornis ‘psychopathie’.
Zo zijn psychopaten lang niet allemaal moordenaars of zelfs criminelen. Velen leven een min of meer
normaal leven.
Zo klopt het ook niet dat veel psychopaten superintelligent zouden zijn of machtige posities zouden
bezetten in bedrijven of politiek.
Toch lijden in België wel degelijk enkele tienduizenden mensen aan deze mentale aandoening die
maakt dat ze problematisch gedrag vertonen: ze zijn
vaak manipulatieve leugenaars zonder geweten of angst,
asociaal maar ook charmant.
Prof. dr. Katarzyna Uzieblo is in de Lage Landen
de grootste experte in de studie van de psychopathie.
Zij beschrijft de stoornis en wat haar kenmerkt, hoe je
psychopaten kunt herkennen, hoe je ermee kunt omgaan,
waarom sommigen ervan in de criminaliteit terechtkomen en of ze te behandelen of te genezen zijn.

‘Psychopaten kun je overal tegenkomen, op het werk, binnen je
gezin, op straat… Maar dat betekent niet dat we omsingeld zijn
door types als Ted Bundy en Marc Dutroux. Niet iedere psychopaat is namelijk een (serie)moordenaar, meer nog: niet alle (serie)
moordenaars zijn psychopaten. Maar wie zijn ze dan wel?’
ISBN 9789463937139

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 770 / Thema JMP
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ACT UA

DE KRACHT VAN
ONDERHANDELEN
Hoe professioneel een deal bereiken of een conflict oplossen
Theo De Beir
—

Het onderhandelingstraject van a tot z

—

Inzichten uit de wetenschap met een praktische leidraad

—

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Onderhandelen, we doen het allemaal – vaak uit de losse
pols en zonder enige structuur. Maar voor bedrijven,
organisaties en overheden die te maken krijgen met
complexe conflicten en moeilijk te overhalen partners is
dit niet voldoende. Emoties en trots staan ons vaak in de
weg, en sommigen zien een uitnodiging om rond de tafel
te gaan zitten zelfs als een teken van zwakte. Daardoor
missen veel onderhandelingen potentieel.
De kracht van onderhandelen legt uit hoe een onderhandeling werkt en hoe je structuur kan brengen in zo’n
traject. De auteur reikt je onderhandelingstechnieken aan
en maakt de werkwijzen concreet aan de hand van herkenbare situaties. Met dit boek heb je alle tools in handen
om efficiënt een conflictonderhandeling succesvol af te
sluiten of als dealmaker belangrijke onderhandelingen af
te ronden zoals het sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst, de overname van een bedrijf, de onderhandeling van een managementvennootschap, onderhandelen in
een familiebedrijf waar een conflict speelt…
Theo De Beir, advocaat, FBC-erkend bemiddelaar
in burgerlijke, handels- en sociale zaken, en docent
(KU Leuven, Ehsal Management School, Universiteit
Antwerpen...) is dé autoriteit in onderhandelen.

ISBN 9789463938877

150 x 220 mm / Softcover / 208 pagina’s / € 24,50 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 806 / Thema KJN
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GESCHIEDENIS

GENT, STAD VAN OPSTAND
BIOGRAFIE VAN EEN STAD
Lut De Paepe
—

Auteur is populaire en ervaren Gentse stadsgids

—

Boeiende en essentiële geschiedenis in verhalen en duiding

—

Van Artevelde tot Walter De Buck: Gentse rebellie doorheen de eeuwen

Lut De Paepe gidst al vele jaren toeristen, belangstellenden en jongeren doorheen haar stad, Gent. Ze is een
vat vol kennis én anekdotiek. Wat ze weet en wat ze te
vertellen heeft over Gent, deelt ze nu met het publiek.
De essentie van Gent is voor haar dat het een stad
van opstand is. De weerbarstige, rebellerende, eigenzinnige, stijfkoppige, tegendraadse Gentenaars hebben de
voorbije 1000 jaar steeds weer gerevolteerd tegen koningen en keizers, wereldlijke en religieuze machthebbers.
Omdat die hun rechten onderdrukten, hun vrijheid
beknotten om handel te drijven zoals zij dat wilden of al
of niet belastingen te betalen zoals zij dat wilden of het
leven te leiden en de gedachten uit te spreken zoals zij dat
wilden. Van de volksmennerij van Jacob van Artevelde tot
de opstand tegen Keizer Karel, van de Beeldenstorm tot
het orangisme, van de arbeidersopstanden tot de hippies.
Die opstandigheid heeft Gent vaak vooruit gestuwd,
maar ze heeft ook bloed en leed en tranen gekost…

ISBN 9789463938648

150 x 220 mm / Softcover / 256 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 680 / Thema NHD
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ACT UA

EXTREEM ONLINE
Hoe de virale propaganda van Schild & Vrienden
en Vlaams Belang extreemrechts groter maakt
Tim F. Van der Mensbrugghe
—

Vooraanstaande getuigen ondervraagd

—

De technieken van Schild & Vrienden blootgelegd

—

Hoe extreemrechts zijn boodschap doet aanslaan

Er is een tijd geweest dat het Vlaams Belang/Blok een
ouderwetse partij was: holle retoriek, de IJzerbedevaart,
knokploegen, vaandels. Vandaag geeft geen enkele
partij zoveel geld uit aan advertenties en berichten op
de sociale media als het VB. De extreemrechtse partij
is extreem online en verspreidt haar boodschap als een
virus. Dat is niet alleen omdat ze geleid wordt door
iemand met een diploma communicatiemanagement,
maar ook omdat ze daartoe geïnspireerd werd door studentenvereniging Schild & Vrienden en haar oprichter
Dries Van Langenhove.
Auteur Tim F. Van der Mensbrugghe ondervroeg
talrijke vooraanstaande getuigen over hoe Schild &
Vrienden sinds 2017 jongeren wist te verleiden met haar
extreme en soms haatdragende boodschappen. En over
hoe het VB dat voorbeeld volgde en slim gebruikmaakt
van alle communicatietechnieken om zieltjes te winnen.

ISBN 9789463938495

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 906 / Thema JP
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L I T E R AT U U R

VERRE VRIEND
Max Temmerman

—

Een dichter schrijft spannende fictie

—

Max Temmermans’ debuutroman Coniferen werd alom geprezen en
genomineerd voor de Bronzen Uil

—

Hoe goed kennen we elkaar, onze buren, onze dichtste vrienden?

Ooit, toen hij nog een kind was, had Jack een beste
vriend. Het was een vriendschap uit de duizend, eentje
die de meeste mensen geen tweemaal meemaken. En
toch, op een onbewaakt moment, verwaterde hun relatie.
Zoiets is onherroepelijk, je kunt nog moeite doen om de
vriendschap extra kracht te geven maar wie eerlijk is met
zichzelf ziet uiteindelijk in dat het hopeloze pogingen
zijn. Wat overblijft is nostalgie, een leegte waarvan je
hoopt dat die ooit weer ingevuld kan worden.
Wanneer Jack een half leven later zijn nieuwe
buurman Carl ontmoet, denkt hij terug aan vroeger. Kan
Carl de plaats innemen van zijn verloren zielsverwant?
Ondanks de waarschuwingen van zijn vrouw dat hij niet te
hard van stapel moet lopen, geeft Jack zich helemaal over
aan zijn nieuwe vriend. Maar is die wel te vertrouwen?
Verre vriend is een razend spannende roman, een
onheilspellend boek dat ons doet afvragen hoe goed we
de mensen kennen die het dichtst bij ons staan.

OV E R CO N I F E R E N

‘Zo goed als elke zin
willen onderlijnen’
— G O O D R E A DS

VAN DEZELFDE AUTEUR

‘Prachtige paranoia’
— B E N N O BA R N A R D

© Vincent Tillieux

ISBN 9789463938600

128 x 200 mm / Softcover met flappen / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 301 / Thema FBA
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SPORT

ROBERTO MARTINEZ
De bondscoach over zichzelf, anderen over de bondscoach
Benoît Delhauteur
—

Met de medewerking van Martinez zélf

—

Tientallen vooraanstaande getuigen ondervraagd

—

Verschijnt in de aanloop naar de Wereldbeker voetbal

Roberto Martinez werd in augustus 2016 aangesteld
als bondscoach van de Rode Duivels. In al die tijd won
hij drie van de vier interlands die hij leidde en was
België jarenlang nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst.
Bovendien werd Martinez alom geprezen om zijn vakmanschap, zijn coachtalent, zijn offensieve tactiek en zijn
minzaamheid. Maar wie is hij echt?
Auteur Benoît Delhauteur ondervroeg heel veel
mensen over Martinez: zijn familie, clubvoorzitters,
Rode Duivels, medewerkers, waarnemers. En natuurlijk sprak hij ook de Spanjaard zelf. Over zijn jeugd in
Catalonië, zijn loopbaan als profvoetballer en trainer
in Engeland en Schotland en zijn periode bij de Rode
Duivels met twee EK’s en twee WK’s.
Hoe denkt hij? Hoe gaat hij om met sterren als
Lukaku, De Bruyne en Hazard? Wat ging er fout met
Nainggolan? Wat is zijn visie op tactiek, pers en geld?
Waarom was België zo succesvol, maar pakte het toch
geen prijs?

ISBN 9789463938549

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 491 / Thema SFB

32

L I T E R AT U U R

PROUST
Een recherche
Claude Blondeel
—

Proust is 100 jaar dood, leve Proust!

—

Het hele universum van À la recherche du temps perdu in kaart gebracht

—

Met gepaste aandacht op Klara, de cultuurzender van de openbare omroep

Wie Marcel Proust leest wordt deelachtig aan een van de
absolute meesterwerken van de wereldliteratuur. Maar
we moeten ook eerlijk zijn: Marcel Proust is niet de
eenvoudigste schrijver.
‘Et alors?’, protesteert Claude Blondeel. Voor
iedereen die het werk van Proust al las, maar ook voor
oningewijden, schreef Blondeel dit boek. Hij toont het
leven van de schrijver en geeft duiding bij diens onvergetelijke romancyclus À la recherche du temps perdu. Zo wordt
Proust toegankelijk voor ons allen, want door het leven
gaan zonder Proust te lezen, dat is pas verloren tijd.

‘O, kon ik maar zo schrijven… Volmaakte
sereniteit en intense vitaliteit zijn met elkaar
verstrengeld.’
— V I RG I N I A WO O L F

ISBN 9789463936811

128 x 200 mm / Hardcover met stofwikkel / 240 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 320 / Thema D
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FINANCIËN

ONTERF DE FISCUS
Alles over fiscaalvriendelijk erven en schenken
Michel Maus
—

Tips om zo weinig mogelijk successierechten te betalen

—

Aangepast aan de nieuwe regels op vlak van erfrecht en
de nieuwe technieken inzake schenkingen

—

Door fiscaal expert Michel Maus

Het geld dat je kinderen later zullen erven, wordt in
België bij die erfenis zeer zwaar belast. Dat zijn de
‘successierechten’. De fiscus gaat na je dood lopen met
een flink stuk van het spaargeld waar jij zo hard voor
gewerkt hebt en waar je tijdens je leven ook al belastingen op hebt betaald. Wees dus slim, denk aan je erfgenamen en kies voor formules die maken dat zij veel minder
belastingen zullen moeten betalen dan als je niets doet.
Professor Michel Maus, dé fiscaal expert van dit
land, legt uit hoe dat kan, eenvoudig, stap voor stap. Zo
zijn er heel wat opties om nog voor je overlijden een deel
van je vermogen te schenken. Zo kan je ook via je huwelijkscontract, via een levensverzekering, via een testament
en andere formules veel geld besparen. Onterf liever de
fiscus dan je erfgenamen.
Michel Maus is advocaat aan de balie van Brugge en
Gent en professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar
hij verschillende fiscale vakken doceert. Hij schrijft als
fiscaal expert regelmatig bijdragen en opiniestukken voor
kranten en tijdschriften.

ISBN 9789463938853

150 x 220 mm / Softcover / 208 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 793 / Thema LNUT
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SPORT

EDDY!
Planckaert, altijd coureur geweest
Filip Osselaer
—

Focus op de wielrenner Eddy Planckaert: zijn liefde voor de koers

—

Populairder dan ooit dankzij TV-reeks rond zijn ‘château’

—

Humor, levenswijsheid, wielerkennis, sterke verhalen

Voor jongeren is Eddy Planckaert vooral ‘de vader van
de Planckaerts’, de TV-figuur die ‘dat château’ renoveert
in Frankrijk. Maar Eddy zegt het zelf in de intro van
de televisiereeks: ‘Mijn naam is Eddy Planckaert, altijd
coureur geweest’. Want de koers, dat is en blijft Planckaert
ten voeten uit.
Zijn twee oudere, ook koersende broers Willy en
Walter achterna reed hij een bepaald machtige erelijst
bijeen, met daarbij de Ronde van Vlaanderen, ParijsRoubaix en de Groene Trui in de Ronde van Frankrijk.
En ook na zijn actieve carrière bleef wielrennen belangrijk: als vader van Francesco die het niet waarmaakte als
prof, als grootvader van kleinzoons die het ook willen
proberen als coureur en als wieleranalist.
Bovenal is hij een verhalenverteller over de koers en
zijn eigen wedervaren op en naast de fiets. Met een lach
en een traan, met sterke anekdotes en pittige meningen.
De familiemens Eddy Planckaert is dezelfde als de
coureur Eddy Planckaert: boeiend, geestig en levenswijs.

VAN DEZELFDE AUTEUR

‘Ik ben van in de wieg grootgebracht
met de koers. In mijn papfles zat
geen melk, maar kettingolie.’

ISBN 9789463937771

128 x 200 mm / Hardcover / 248 pagina’s / € 27,50 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 491 / Thema SMQ
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SPORT

PHIL GILBERT, HET
OFFICIËLE HULDEBOEK
Het verhaal verteld door Philippe zelf, zijn leven, zijn loopbaan
Stéphane Thirion
—

Afscheid van een van de allergrootste wielrenners ooit

—

Zijn eigen verhalen bij alle grote momenten

—

Geïllustreerd met tientallen unieke foto’s

Philippe Gilbert is een van de succesrijkste wielrenners
aller tijden. Behalve Milaan-Sanremo won hij alle topklassiers. Reken daarbij nog een pak overwinningen in
andere eendagskoersen (de Amstel zelfs vier keer!), meer
dan 10 etappezeges in de grote ronden, de wereldtitel in
2012 en twee Belgische kampioenschappen… Phil was
een veelwinnaar, en altijd met panache. In oktober 2022
hangt hij de fiets aan de haak, op zijn veertigste. Tijd om
terug te blikken op een fantastische loopbaan!
Wielerjournalist Stéphane Thirion ondervroeg
Gilbert talrijke uren over zijn loopbaan en leven, aan de
hand van vele tientallen foto’s. Het resultaat is een prachtig geïllustreerd en ongemeen boeiend huldeboek waarin
de wielerfan heel veel nieuwe dingen zal lezen over een
stuk wielergeschiedenis.

ISBN 9789463938532

215 x 275 mm / Softcover met flappen / 192 pagina’s / € 27,50 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 491 / Thema SMQ
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GEZONDHEID

HOE HET LICHAAM
ONTHOUDT WAT JE ZELF
VERGETEN BENT
Word opnieuw de architect van je emoties
Tom De Prest
—

Verrassend boek over de impact van gebeurtenissen
en emoties op een lichaam

—

Doe meer kennis op over wat trauma’s doen met
je lichaam en wat je zelf kunt doen om deze los te laten

—

Auteur is veelgevraagd neurotherapeut

De invloed van emoties en ervaringen op ons leven wordt
maar al te vaak onderschat. Grote of kleine traumatische
gebeurtenissen uit het verleden bepalen zonder dat we het
merken ons gedrag. Tom De Prest, manueel neurotherapeut en kinesioloog, legt je in dit boek uit welke impact je
emoties, gedachten en gevoelens hebben op je lichaam en
hoe ze je denken beïnvloeden. Hoe vaker je een gedachte
hebt, hoe frequenter je lichaam hier fysiek op zal reageren. Je leeft met andere woorden op automatische piloot.
Dankzij dit boek kun je dat patroon herkennen en doorbreken. Je zal je niet meer laten leiden door gedachten en
emoties die onbewust terugkomen en je leven bepalen.
Kies bewust voor een fysiek en mentaal krachtig leven.
Wees opnieuw de architect van jouw leven.

‘When the body knows
it better than the mind.’

ISBN 9789463938808

150 x 220 mm / Softcover / 192 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 860 / Thema VS
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L I F EST Y L E

HALFTIJDS MOEDEREN
De balans tussen vasthouden en loslaten
Anne Cornut
—

Bekend van het populaire Instagramprofiel @mamavanvijf

—

Een persoonlijk en eerlijk relaas over co-ouderschap

—

Inclusief praktische tips van een gezinswetenschapper

Anne Cornut is zaakvoerder van Maison Slash, influencer en mama van vijf tieners. Sinds 2019 is ze halftijds
ouder: ze ziet haar kinderen een week wel en een week
niet. Haar nieuwe liefde Gil heeft twee kinderen. Samen
verbouwen ze een huis waar ze één groot, nieuw nest
willen maken. Tot die plek klaar is, pendelt Anne heen
en weer tussen huizen, en gezinnen, al dan niet met kinderen. Is die week zonder kinderen ‘olé, olé’ of is het toch
iets complexer dan dat? Valt het mee om zo’n kroostrijke
menage te managen? Hoe blijf je in touch met jezelf ?
In dit boek vertelt Anne openhartig over het wel
en wee van de weg die ze aflegt. Over het leven in een
tussenfase, met veranderende verantwoordelijkheden
en nieuw verworven vrijheden. Over het goochelen
met agenda’s, over loslaten en persoonlijke groei, over
schakelen en keuzes maken, en over het waarderen en
genieten van de momenten waarop alles – al is het maar
voor even – in de juiste plooi valt.

ISBN 9789463936590

150 x 220 mm / Hardcover / 192 pagina’s / € 27,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 854 / Thema VFX
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L I F EST Y L E

TAKE THE TIME
Portretfotografie met Lieve Blancquaert
Lieve Blancquaert
—

Praktische gids van de bekendste fotograaf van Vlaanderen

—

Geïllustreerd met sprekend beeldmateriaal

—

Het perfecte cadeau voor iedere amateurfotograaf

In dit complete en praktische boek maakt Lieve
Blancquaert van jou een professionele portretfotograaf.
Ze vertelt je alles wat je moet weten over de techniek,
ambacht en kunst van het fotograferen. Met behulp van
de talrijke handige tips en motiverende opdrachten leert
ze je de kneepjes van het vak. Je leest alles over het gebruik
van licht en de verschillende lenzen, leert meer over
ISO-waarde en de sluitertijd. Verder vertelt Lieve hoe je
je beweegt als fotograaf en hoe je omgaat met je model.
Ieder aspect van portretfotografie wordt aangeraakt in dit
boek en kracht bijgezet met sprekende beelden.
Na haar masterclass voor ‘Leer het van de beste’
geeft Lieve nu al haar expertise vrij in dit boek.
Ze neemt je mee doorheen haar jarenlange ervaring als
fotograaf en staat je bij met allerhande tips en tricks.
Lieve Blancquaert is een van Vlaanderens bekendste
fotografen. Naast haar portretten van talrijke bekende
Vlamingen, staat ze vooral bekend als een fotografe die
werkt rond gevoelige maatschappelijke thema’s. Je zag
haar beelden al in verschillende kranten en magazines, in
tentoonstellingen en in haar eigen documentaires.

LEER HET
VA N D E B EST E

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938785
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YO U N G A D U LT S

FOMO
Xander, a deadly influence
Nele Callebaut
Een verhaal van Ilse Schooneknaep en Maximiliaan Verheyen
—

Het boek bij de nieuwste Vlaamse horrorfilm en -reeks ‘FOMO’
die rond Halloween op Streamz zal worden uitgezonden

—

Doet denken aan de reeks American Horror Story

—

Boek wordt gelanceerd tussen de film en de reeks en vertelt
het verhaal van hoofdpersonage Xander

Na de nieuwste Vlaamse horrorfilm FOMO, is er nu
ook het boek over Xander. Een van de hoofdpersonages
uit de film en het gestoorde brein achter het dodelijke
spel waar de tien influencers in verzeild raken.
Het boek vertelt het verhaal van Xander en June, door
de ogen van Xander. Hij blikt terug op hun moeilijke en
traumatische jeugd, vertelt over de relatie met hun ouders
en de innige band met zijn zus. Parallel loop het verhaal
van X-Quizit, het alter ego van Xander, die samen met
influencer en tv-producent Benjamin op weg is naar de
chalet waar hun gloednieuw reality programma ‘FOMO’
zal plaatsvinden. Onderweg gebeuren er tal van waanzinnige incidenten waardoor geleidelijk aan duidelijk
wordt dat het spel ‘FOMO’ niet zo onschuldig lijkt dan
gedacht en dat alles onderdeel uitmaakt van één groot
complot. Benjamin begint zich vragen te stellen over de
opzet van FOMO en ontdekt bij aankomst in de chalet
dat zijn vriend en collega X-Quizit helemaal niet is wie hij
dacht dat hij was. Wat voor Benjamin begon als meesterlijk plan om het productiehuis financieel uit de nood te
helpen, eindigt voor hem in een ware nachtmerrie. Kan hij
nog aan het noodlot ontsnappen?

ISBN 9789463938792

150 x 220 mm / Softcover / 176 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 335 / Thema FK
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SPORT

DE GROTE ENCYCLOPEDIE
VAN DE RODE DUIVELS
Geert Lambaerts & Dominique Paquet

—

Een indrukwekkend naslagwerk én boeiend leesboek tegelijk

—

Alle interlands en alle Duivels sinds 1904 belicht

—

In volle samenwerking met de Duivels en
de Belgische voetbalbond

Op 1 mei 1904 speelde de Belgische nationale voetbalploeg zijn eerste interland, tegen Frankrijk in Ukkel.
Sindsdien kenden de Rode Duivels een lange geschiedenis, met meer dan 800 officiële wedstrijden waarin meer
dan 700 verschillende spelers aantraden.
Nog nooit werd de volledige geschiedenis van al die
wedstrijden met al die Duivels beschreven. Deze encyclopedie, samengesteld in samenwerking met de Belgische voetbalbond, blinkt uit in volledigheid! Informatie
over álle interlands, bio’s van álle spelers, de geschiedenis
van naaldje tot draadje.
Maar dit fantastische boek biedt ook enorm veel
boeiend leesvoer, met verhalen en weetjes die je nooit
eerder las. En een karrevracht aan schitterende foto’s uit
oude en nieuwe tijden. Dat maakt van deze klepper een
integraal naslagwerk én een onuitputtelijke bron van
kronieken en vertellingen.

ISBN 9789463937894

230 x 290 mm / Hardcover / 432 pagina’s / € 49,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 480 / Thema SFB
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GESCHIEDENIS

WAAR IS JOHNY?
De zoektocht naar een Congolese Belg in Dachau
Wannes Peremans
—

Een meeslepende zoektocht

—

Een onwaarschijnlijk levensverhaal

—

Wannes Peremans is al jaren een toonaangevende
researcher en eindredacteur voor VRT en Netflix

Wanneer de Amerikanen op het einde van WOII het
beruchte concentratiekamp van Dachau bevrijden is
Johny Vosté een van de tienduizenden slachtoffers. Desondanks viel hij op tussen zijn lotgenoten. Johny had een
donkere huid en zwart kroeshaar. Op het document dat
in het kamp werd opgesteld, stond eerst dat hij ariër was,
maar dat werd botweg vervangen door ‘neger’.
Hoe kwam de jonge Congolese Belg terecht in
het Beierse concentratiekamp? En wat is er met Johny
gebeurd na zijn bevrijding? Die vragen probeert Wannes
Peremans in dit boek te beantwoorden. Hij vertelt een
verhaal dat ons van de goudmijnen van Kilo-Moto naar
de gevangenis van Antwerpen meeneemt en uiteindelijk
naar de hel van Dachau. Zo huldigt de auteur Johny’s
ongelooflijke levensverhaal, net als de generatie moedige
Belgische weerstanders die samen met Johny tussen de
plooien van de geschiedenis zijn verdwenen.

ISBN 9789463938631

150 x 220 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 689 / Thema DNXM

42

YO U N G A D U LT S

#LIKEME
Wie speelt er vals?
Tom Bouden en Michael Vincent
—

Het vierde verhaal uit de succesvolle stripreeks

—

Ontdek een gloednieuw avontuur

—

Must-have voor de #LikeMe-fans

In het vierde stripverhaal van #LikeMe dompelen Caro,
Emma, Scott, Vince en co zich helemaal onder in de
wereld van de Devils, de nationale voetbalploeg die door
Olivier Dubois gecoacht wordt. Iedereen verwacht dat
de Devils ook dit seizoen kampioen zullen spelen, ze
verpletteren de tegenstander immers keer op keer. De
verrassing is dan ook groot wanneer de ploeg plots een
match verliest. En daarna nog een… De bende besluit
dat er iets niet pluis is en trekt op onderzoek uit. Gelukkig krijgen ze hulp van Robbe, de hoofdkeeper van de
Devils. Samen ontdekken ze dat er een saboteur aan het
werk is, die de Devils wil boycotten. Kunnen de vrienden
nog voor het grote kampioenschap de boosdoener ontmaskeren? En zijn hun bondgenoten wel echt wie ze zijn?
Ontdek het allemaal in het nieuwe, spannende
#LikeMe-stripverhaal!

VAN DEZELFDE AUTEURS

ISBN 9789463938754
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L I F EST Y L E

EERSTE HULP
BIJ ONTROUW
Kaat Bollen en Lore Eerlings

—

Auteurs hebben groot bereik op sociale media

—

Maakt ontrouw bespreekbaar

—

Praktisch stappenplan, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Ontrouw, je hoorde er vast al over in je omgeving of maakt(e)
het zelf mee in je relatie. Hoe dan ook is het een moeilijke,
pijnlijke en ingrijpende situatie voor beide partners.
Kaat Bollen en Lore Eerlings bieden in dit boek een
duidelijk en praktisch stappenplan om als koppel samen
aan de slag te gaan wanneer je geconfronteerd wordt met
ontrouw. Ze gidsen je door het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’ van
het ontrouw en behoeden je voor overhaaste beslissingen.
Dankzij de vijf stappen – bom, verhaal, schade, keuze en
verwerking – is er ruimte voor dialoog en nuance, die
noodzakelijk is in het eerste moeilijk jaar na het barsten
van de bom.
Dit boek, doorspekt met herkenbare praktijkvoorbeelden,
wil niet met de vinger wijzen naar de ontrouwe partner, maar
wil wel beide mensen vooruithelpen. Aan de hand van hun
drempelmodel helpen Kaat en Lore jullie als koppel samen
zoeken naar de individuele verantwoordelijkheid van de
partner die ontrouw geweest is en naar de gezamelijke verantwoordelijkheid die de drempel naar ontrouw lager deed liggen.
Seksuologe en oplossingsgericht (relatie)therapeut
Kaat Bollen en orthopedagoge en relatie-en gezinscounselor Lore Eerlings werken samen in hun praktijk Zinnia,
waar ze koppels vooral bijstaan in relationele en/of seksuele
uitdagingen. Ontrouw komt er dus vaak langs. In hun sessies
hanteren ze een oplossingsgerichte aanpak en gaan ze op
zoek naar verbinding.

I N D E Z E L F D E R E E KS

ISBN 9789463938815
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ZIN

ERGENS IN HET MIDDEN
VAN NOWERS
Het verhaal van een vlucht door de wolken heen
Wim Willaert
—

Wim Willaert is een gevierd acteur, onder meer bekend van ‘Nonkels’

—

Een verhaal over een opgroeiende creatieve jongeman die vastzit

—

Vol metaforen die je wegblazen en laten nadenken over het leven

‘Zou een wolk naar meringue of naar suikerspin smaken?
Loop met je mond open in de mist en je zult het proeven:
het is een windje in een netzak.’
De jonge Saul tuurt vaak naar de wolken en vindt het
fantastisch dat er zoiets onmetelijk en ongrijpbaars kan
bestaan. Zijn vader meester Aimee daarentegen zou het
liefste van al de wolken ontleden, classificeren en in potjes
op het schap plaatsen. Kunnen ze elkaar ergens in het
midden van Nowers vinden?
Wim Willaert is acteur en muzikant van beroep, en
al 20 jaar gepassioneerd door wolken. Naast mannen die
door de lucht zweven in hun tuinstoel en aapjes in de
ruimte, krijg je in dit boek een kleine inkijk in het hoofd
van Wim.

ISBN 9789463935067
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GEZONDHEID

REUMA, VAN 1 TOT 101 JAAR
Artritis, artrose, osteoporose…: oorzaken,
symptomen en behandelingen
Dr. Peggy Jacques
—

Probleem van miljoenen Belgen

—

Alles over de oorzaken,
de symptomen en de mogelijke behandeling

—

Auteur is experte in het vak

Miljoenen (!) Belgen krijgen tijdens hun leven te maken
met reuma, dat een koepelbegrip is voor aandoeningen
als artrose, artritis, osteoporose, jicht, tenniselleboog…
Vooral boven de vijftig is het een ziekte die bijna
niemand spaart, en die niet te genezen is. Maar de ziekte
kan helaas iedereen treffen, zelfs baby’s.
Prof. dr. Peggy Jacques (UZ Gent) weet er alles
over. Voor elk van de verschillende ziekten die onder het
verzamelbegrip ‘reuma’ vallen, schrijft ze in heldere taal:
- wat de oorzaak is (immuniteitsprobleem, botontkalking,
slijtage, erfelijke factoren…)
- wat de symptomen en de gevolgen voor de patiënt zijn
(pijn, minder mobiliteit, orgaanproblemen…)
- welke behandeling verlichting kan brengen: wat werkt
en wat werkt niet? (pijnstillers, ontstekingsremmers,
lichaamsbeweging, voeding, levenswijze…)

‘Reuma komt écht niet enkel voor bij
oude mensen, het is iets van alle leeftijden. Schade aan gewrichten is onomkeerbaar; een goede behandeling is
daarom ontzettend belangrijk.’

ISBN 9789463937283
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THRILLER

OFFER
Vier meisjes verdwijnen in het woud.
Het dorp zwijgt... tot ze gevonden worden.
Toni Coppers
—

Van de gelauwerde auteur Toni Coppers (Hercule Poirotprijs,
LangZullenWeLezen-trofee)

—

Een onweerstaanbaar misdaadverhaal in een mysterieus, Ardeens woud

—

Coppers lezen is verslavend

Caroline Bingenheim, een Luxemburgse studente, wordt
vermoord teruggevonden in het Woud van Anlier. Ze
ligt naakt uitgestald op een boomstronk, misbruikt en
gewurgd. Vijf jaar eerder is een andere jonge vrouw,
Laura Keyzer, in dezelfde omstandigheden en in
hetzelfde woud gevonden. De moord is nog steeds niet
opgehelderd. Ondertussen zijn ook een Nederlandse
toeriste en een meisje uit de buurt vermist en is er van
hen geen enkel spoor.
Er is duidelijk iets aan de hand in het Woud van
Anlier, zozeer dat twee jonge studenten al een tijdje een
bijzonder populaire podcast hebben lopen, ‘De verdwenen meisjes van Anlier’, waarin ze als pseudo-Sherlocks
de verschillende zaken onderzoeken. Het onderzoek
concentreert zich rond Suxy, een dorpje van niks midden
in het woud, zonder internet of telefoon, afgesloten van
de wereld. Een dorp van oude mensen, zonderlingen,
outcasts en wiccans. Het wordt al snel duidelijk dat het
immense woud alle antwoorden kent, als je tenminste
weet wat je moet vragen…
Ex-rechercheur Alex Berger duikt onder in het duistere bos en wordt, net als zovelen voor hem, geconfronteerd met zijn eigen angsten en demonen.

‘Dat Coppers een van de weinige misdaadschrijvers is die van zijn vak kan leven,
komt omdat hij dat vak beheerst.’
– HUMO

‘Coppers schrijft onmenselijk mooi.’
– K N AC K

VAN DEZELFDE AUTEUR

‘Coppers lezen is een feest.’
– L E SO I R

ISBN 9789463938396
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THRILLER

HET VERBORGEN
DECENNIUM
Dirk Vanderlinden en Beatrijs Vermaercke

—

Het tiende boek in de thrillerreeks rond de Vandiesel Company

—

Wordt meegesleurd in een web van intriges in de
academische wereld

—

Kan het team ook deze keer de waarheid achterhalen?

Het is een jubileumjaar, want de Vandiesel Company
opereert nu al 10 jaar vanuit de Brusselse Marollen om
de misdaad te bestrijden. En dat moet gevierd worden.
Alleen moeten ze nog overeenkomen hoe dat zal gebeuren, want de voorstellen liggen mijlenver uit elkaar en
zorgen voor de nodige spanning binnen het team.
Intussen maakt de Goldsmiths Universiteit van
Londen zich klaar voor de plechtige proclamatie. Een
stoet van professoren, met de rector op kop, trekt naar
de grote aula om de laatstejaarsstudenten uit te zwaaien.
Rector Nick Bishop loopt er echter bijzonder gespannen
bij op deze heuglijke dag. Zijn eigen verleden dat hij een
decennium lang verborgen kon houden, lijkt hem nu plots
in te halen. Hij staat voor een aartsmoeilijk dilemma dat
zijn academische carrière kan maken of kraken.

ISBN 9789463938136
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ZIN

OMDAT WE ALLEMAAL
DOODGAAN
Het belang van een menswaardige stervensbegeleiding
Lien De Metsenaere
—

Auteur is bekend van haar column in INFUUS, de gazet voor
de zorgprofessional, en heeft meer dan 15 jaar ervaring als
(palliatief) verpleegkundige

—

Vol verhalen en voorbeelden die aanzetten tot zelfreflectie

—

Met medewerking van prof. Wim Distelmans, dé autoriteit op vlak
van palliatieve zorg en euthanasie
Ons land heeft een van de best omlijnde wetgevingen
op het vlak van patiëntenrechten, palliatieve zorg en
euthanasie. Toch overlijden dagelijks heel wat patiënten
in oncomfortabele omstandigheden, onder andere door
therapeutische hardnekkigheid en een gebrek aan kennis
over levenseindezorg.
Deze gids schetst het belang van een professionele
en menswaardige palliatieve begeleiding. Alle aspecten
van deze specifieke zorgen komen daarbij aan bod: zwaar
ziek zijn, pijn lijden, afscheid nemen, beslissingen maken
rond het levenseinde... De auteur deelt haar kennis uit
de praktijk rond medicatie en behandeling, maar geeft
ook raad over hoe je als zorgverlener omgaat met patiënten, hun naasten én jezelf.
Omdat we allemaal doodgaan biedt bovendien
inspirerende reflecties van professor Wim Distelmans
en waargebeurde verhalen over bijzondere ontmoetingen
met patiënten, over hoe het eraan toegaat in de zorg
en over hoe het beter zou kunnen. Want iedereen heeft
recht op een waardig levenseinde.
Lien De Metsenaere werkte als verpleegkundige
tien jaar op de afdeling intensieve zorg en zeven jaar in
een palliatief supportteam. Nu specialiseert ze zich in
coaching rond stress, burn-out, rouw en verlies.

ISBN 9789463938860

150 x 220 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 870/897 / Thema MKB/MQCL9
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ACT UA

DE VOLKSJURY 2
Nog meer spraakmakende moordzaken op
een onverantwoorde manier verteld
Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck
—

Het vervolg op de bestseller De Volksjury

—

Naar de gelijknamige immens populaire podcast

—

Met de medewerking van 20 experten

Hoe maak je een plaats delict schoon na politieonderzoek? Hoe herken je een psychopaat? Zijn honden
betere speurders dan mensen? En hoe ga je om met het
feit dat je iemand hebt gedood?
De Volksjury gaat in dit tweede deel opnieuw op
zoek naar antwoorden op de meest prangende vragen
van true crime addicts. En dat doen ze op hun kenmerkende verfrissende manier: als volbloed speurneuzen
spitten ze 20 geruchtmakende misdaadverhalen, zowel
uit buiten- als binnenland, tot in de puntjes uit. Daarbij
krijgen ze de hulp van verschillende experten die hen
met raad en daad bijstaan.
Het resultaat is een ode aan de waargebeurde
misdaad die tegelijkertijd even ontspannend als nagelbijtend spannend is.
Waarschuwing: dit boek kan het beste geconsumeerd worden met een glas cava of tijdens een roadtrip
naar Lunteren.

‘Als we zondag een “lijkentraining” met de honden
hebben, ontdooi ik maandag een stukje placenta
en laat ik dat rotten. Tegen het einde van de week
hebben we dan echte lijkgeur.’
‘ Wetsdokter Werner Jacobs vertelde ons al in het
eerste boek dat als je eenmaal lijkgeur hebt geroken,
je het voor de rest van je leven zal herkennen. Dat
beamen de baasjes en enkele seconden later hang ik
zonder te twijfelen met mijn neus boven een stukje
rottende placenta … Life goals.’

VAN DEZELFDE AUTEUR

Storytel-awards

ISBN 9789463938839
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YO U N G A D U LT S

KUNSTKNALLERS
Het grappigste kunstboek voor kinderen
Thaïs Vanderheyden
—

Meer dan 10 000 exemplaren verkocht van deze reeks

—

Lancering gaat gepaard met wervelende tentoonstelling in Antwerpen

—

Met 10 nieuwe tekeningen

Met de reeks Grote Kunst Voor Kleine Kenners wil Thaïs
Vanderheyden, auteur/illustrator van jeugdboeken en
kunsthistorica van opleiding, kinderen op een frivole
manier inleiden in de wondere wereld van kunst.
Dit overzichtsboek neemt je mee op een wonderlijke tocht langs wereldberoemde schilderijen en laat de
Kleine Kenners de vrolijke versies van de hand van Thaïs
Vanderheyden vergelijken met de originele werken. Door
het leuke, grote formaat van dit boek kunnen de lezertjes
helemaal in de kunstwerken duiken.
Dankzij verrassende anekdotes en weetjes maken ze
kennis met de technieken, stijlen en geschiedenis van de
schilderkunst.
Sinds enkele jaren wordt deze reeks ook extra in de
verf gezet door expo’s die bij families en scholen bijzonder in de smaak vallen. Nu, met het verschijnen van het
overzichtsboek, is de tijd aangebroken voor een heuse
overzichtsexpo die zal plaatsvinden in het najaar van
2022 op een nog geheime locatie in Antwerpen.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463934886
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ACT UA

SYSTEEMCRISIS
Hoe de strijd tussen het Westen en Rusland de toekomst
van onze wereld kan bepalen
Prof. David Criekemans
—

De brede historische betekenis achter het optreden van Rusland

—

Wat is de stand en de toekomst van de wereld na de Oekraïne-oorlog?

—

Auteur is dé expert in de geopolitiek

Prof. David Criekemans is hoofddocent ‘internationale
politiek’ aan de UAntwerpen en een internationaal veelgevraagde expert in de geopolitiek.
In dit baanbrekende boek kijkt hij vooreerst naar de
geschiedenis. Waarom handelt Poetin zoals hij handelt?
De Russische frustratie, het gevoel van miskenning als
relevante wereldmacht, valt terug te brengen tot de 19e
eeuw, de Koude Oorlog, het uiteenvallen van de Sovjetunie en de houding van het Westen in enkele geopolitieke
kwesties in het verleden. Dat alles leidde tot een wereldwijde systeemcrisis die Criekemans haarfijn ontleedt.
Maar hij kijkt ook vooruit. Naar hoe het nu verder
moet met de wereld. Krijgen we een nieuwe (koude)
oorlog? Gaan we naar een economische en energiecrisis?
Houdt de democratie stand tegen de autocratie? Wat is
de uiteindelijke ambitie van Rusland? Wat wordt de rol
van de VS, van China, van de NAVO, van de EU? Hoe
vindt elk machtsblok zijn plaats in de wereld? Welke
fouten mogen we niet meer maken en wat is de beste
strategie om uit deze systeemcrisis te geraken?

‘De wereld verkeert in een systeemcrisis waarbij alle machtsblokken
(Rusland, de EU, de Navo, de VS,
China…) hun plaats zoeken.’

ISBN 9789463938907

150 x 220 mm / Softcover / 296 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 906 / Thema JPSL
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CULI

AL HET ETEN VAN
DE WERELD
Food for foodies
Daphne Aalders en Aurélie Geurts
—

Auteur is eigenaar van het bekende kookatelier Food for Foodies

—

Ontdek nieuwe producten en verrassende kooktechnieken

—

Voor avontuurlijke eters en liefhebbers van wereldkeuken

In het tweede boek van Daphne Aalders, bekend van
het kookaterlier Food for Foodies, vind je gerechten uit
alle hoeken van de wereld, met heerlijk exotisch klinkende namen. Sluit je ogen en je waant je op een ander
continent. Al het eten van de wereld is gevuld met enorm
lekkere en verrassende recepten. Van paradijselijke salades
en kruidige hoofdgerechten tot zalige zoetigheden.
Dit boek is er voor iedereen die fan is van de
wereldkeuken, maar nog net dat tikkeltje meer voor de
avontuurlijke eters onder ons. Stap eens een Chinese
of Georgische buurtwinkel binnen en laat je verrassen
door een waaier aan exotische producten. Op zoek naar
creatieve smaakcombinaties of nieuwe, buitenlandse
kooktechnieken? Dan is dit boek wat je zoekt. Sla het
open en proef alle smaken van de wereld. Er valt immers
zoveel te ontdekken!
Daphne Aalders is culinair journaliste en eigenares van het kookatelier Food for Foodies. Ze reisde al
naar alle hoeken van de wereld en dat vertaalt zich in
haar grote liefde voor wereldkeuken. Fotografe Aurélie
Geurts wist de gerechten prachtig in beeld te brengen.

ISBN 9789463938563

190 x 245 mm / Hardcover / 192 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 450 / Thema WB

53

CULI

DINNER SERVED
The art of hosting and plant-based cooking
Morgane Van Marcke
—

Auteur is bekend van de blog Humbly By Morgane en dochter
van Caroline Van Thilo

—

Prachtig geïllustreerde opvolger van The Radiant Table

—

Eenvoudige plantaardige recepten, inclusief tips voor
een vlekkeloos etentje bij je thuis

Voor het fleurige vervolg op The Radiant Table schreef
Morgane, oprichtster van het tableware merk Ceremony
en bekend van de plantaardige foodblog Humbly By
Morgane, een kookboek dat veel meer biedt dan enkel
recepten. Dinner Served is niet alleen een vegan kookboek, maar ook een verhaal over de kunst van gasten
ontvangen, ook wel ‘the art of hosting’ genoemd. Heb je
nood aan inspiratie voor de gerechten en (tafel)decoratie
op je volgende etentje? Dan is Dinner Served het boek
dat je in huis wil halen.
Het tweede boek uit de reeks bestaat uit meer dan
60 plantaardige recepten, die zowel voedzaam, eenvoudig als erg lekker zijn. Plantaardig eten mag volgens
Morgane nooit smaakloos of saai zijn, daarom creëerde
ze opnieuw gerechten die gezond zijn, maar niet altijd zo
aanvoelen. Perfect voor kieskeurige eters en foodies.
Voor ‘the art of hosting’ deelt Morgane haar beste
tips voor een mooie tafel en een vlekkeloos etentje bij
jou thuis. Ze ging hiervoor ook langs bij zes creatieve
vrienden die hun tafel dekten in hun eigen unieke stijl.
Van erg fleurig en kleurrijk, tot minimalistisch.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938730

170 x 240 mm / Hardcover / 128 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 440 / Thema WBJK
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YO U N G A D U LT S

#LIKEME - YEMI
Reeks 3
—

Ontdek de zomer van Yemi voor de start van het derde seizoen

—

Onmisbaar voor iedere #LikeMe-fan

—

Lees het verhaal van het vrolijkste personage uit de reeks

Na een druk schooljaar kijkt Yemi enorm uit naar de
zomervakantie. Hij begint zijn agenda alvast vol te
plannen met allerlei tripjes met Caro en Maria. Totdat
zijn mama op het laatste moment op zoek moet naar een
nieuwe monitor voor het musicalkamp dat ze organiseert.
Omdat hij vroeger zelf in het koor zong en dat eigenlijk
best leuk vond, besluit hij haar uit de nood te helpen. Hij
start vol goede moed aan zijn eerste job als monitor, maar
al snel loopt er van alles in het honderd. Gelukkig komt
Maria hem ondersteunen en maken ze er samen een fantastisch kamp van. Wanneer de tiendaagse op z’n einde
loopt, ziet Yemi onverwacht een oude bekende terug. En
net dan begint het schooljaar weer.
Ontdek de zomer van Yemi voor de start van het
derde seizoen van de populaire Ketnet-reeks!

VAN DEZELFDE REEKS

ISBN 9789463938761

145 x 200 mm / Softcover / 176 pagina’s / € 17,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 280 / Thema YF
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P O P C U LT U R E

HOUSE OF HOUSE
30 years Cherry Moon
—

Unieke inkijk op de bewogen geschiedenis van Cherry Moon

—

Must-have voor iedere liefhebber van de Belgische clubscene

—

Vergezeld van een grote campagne op StuBru én lanceringsfeest
in de Cherry Moon

Cherry Moon is en blijft een van de grootste namen in
de geschiedenis van de Belgische club-scene.
Sinds de club zich na de opening in 1991 focuste op
de beste techno, hard trance en house, groeide Cherry
Moon al snel uit tot van een van de eerste en internationaal meest bekende Belgische megadancings, waar ravers
en clubbers van over heel België, Frankrijk, Nederland,
Duitsland, en bij uitbreiding nog meer Europese landen
wekelijks verzamelden.
De club betekende de start voor een resem aan
legendarische parties met al even legendarische dj’s, en
de hele community die daarrond ontstond, is tot op de
dag van vandaag nog steeds even springlevend.
Dit boek geeft een inkijk op de bewogen geschiedenis van deze legendarische housetempel en op haar
plaats binnen de belgische muziek- en clubgeschiedenis,
maar zorgt vooral voor a trip down memory lane voor wie
in de jaren 90 en 2000 de house- en technoscene actief
mee beleefd heeft.
Een must-have voor de fans, een niet te missen
illustratief werk voor de echte liefhebbers van de Belgische clubscene, van toen en van vandaag.

ISBN 9789463938822

230 x 290 mm / Hardcover / 192 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 660 / Thema AV
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L I T E R AT U U R

NUMMER TWEE
De jongen die nét niet Harry Potter werd
David Foenkinos
—

Foenkinos’ werk wordt vertaald in veertig talen

—

Beschikbaar voor interviews

—

In Frankrijk al 125.000 verkochte exemplaren

Na het fenomenale succes van de Harry Potter-boeken,
stemt auteur J.K. Rowling toe om haar geesteskind op
het grote scherm te laten verschijnen. In 1999 begint de
zoektocht naar een jongen die het gezicht van de kleine
tovenaar met de ronde bril zal worden. Van honderden
acteurs blijven er uiteindelijk twee kanshebbers over. Een
van hen zal de rol nét niet te pakken krijgen, en voor
altijd nummer twee zijn.
Voor zijn nieuwste roman verdiepte bestsellerauteur
David Foenkinos zich in de wereldberoemde Harry
Potter-saga en vertelt het verhaal van de jongeman die
net naast de eeuwige roem greep.

‘Er is wellicht wel iemand
voor wie dit verhaal maar al
te waar is.’
– DA N I E L RA D C L I F F E, H A R RY P OT T E R-V E RTO L K E R

VAN DEZELFDE AUTEUR

© Francesca Mantovani,
Editions Gallimard

ISBN 9789463938365

128 x 200 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 302 / Thema FBA
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L I F EST Y L E

DE KRACHT VAN NATUURLIJKE VERZORGING
40 DIY-recepten voor elke huid
Marion Naudts
—

Natuurlijke producten voor ieder huidtype en elke leeftijd

—

Met handig stappenplan om je eigen recept samen te stellen

—

Ontdek de logica en wetenschap achter cosmeticarecepten

Marion Naudts, bekend van website en Instagrampagina
Marion Maakt, brengt met haar tweede boek, De kracht
van natuurlijke verzorging een complete gids met DIY
natuurlijke en unieke verzorgingsproducten. Uit liefde
voor je huid en de planeet, kiest ze zeer bewust voor
biologische en pure ingrediënten.
In haar nieuwste boek geeft de auteur je kwalitatieve
en toegankelijke recepten mee die je meteen kan uitproberen
proberen, ongeacht jouw huidtype of eventuele huidproblemen. Van micellair water en een serum tot een lotion
voor een gevoelige babyhuid. Er zijn mogelijkheden in
overvloed. Daarnaast bevat het boek een handig stappenplan om je huidtype te bepalen en op basis daarvan
eigen recepten samen te stellen. Het boek helpt je ook
om de logica achter cosmeticarecepten te doorgronden,
wat je motiveert om zelf aan de slag te gaan.
Marion Naudts organic skincare formulator en volgde
een opleiding herborist en aromatherapie. Ze geeft
workshops waarin ze mensen leert hoe ze zelf natuurlijke verzorgingsproducten kunnen maken en ontwikkelde haar eigen cosmeticalijn.

ISBN 9789463938587

190 x 245 mm / Softcover met flappen / 184 pagina’s / € 27,50 / Verschijning in november 2022 / NUR 450 / Thema WJH
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HUMOR

VROLIJK KERSTFEEST
30 kerstkaarten van Lectrr
Lectrr
—

Warme boodschappen voor het warmste feest van het jaar

—

Van de dagelijks scherpe cartoonist van De Standaard en zoveel meer

—

30 kaarten én een boek

It’s the most wonderful time of the year! Nu nog meer dan
anders, dankzij de kerstkaarten van ’s lands meest geliefde
cartoonist Lectrr. Het hele jaar door tekent hij de pagina’s
van onder andere De Standaard vol, en speciaal voor de
feestdagen steekt hij nog een tandje bij.
In dit prachtige pakket vindt u naast 30 kleurrijke
kerstkaarten ook een hartverwarmende en dolkomische
selectie van Lectrrs beste kerstcartoons. Verblijd je geliefden met een ontroerende boodschap, of met een flauwe
cliché, de voorkant van je kerstkaart zal er in ieder geval
goed uitzien. Dit jaar verspreiden we de vrede op aarde
samen met Lectrr!

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938402

105 x 148 mm / Kartonnen doosje / Boekje (16 p.) + dertig wenskaarten / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 372 / Thema WH
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L I F EST Y L E

TINY HOMES
Een kleine oplossing voor een groot probleem
Laura Denoyelle
—

Auteur ontwierp en woonde zelf in een tiny house

—

Met praktische tips voor design, materiaalkeuze en inrichting

—

Voor iedereen die duurzaam wil wonen

Studeren in Denemarken is gratis. Op kot gaan in
Denemarken is echter peperduur. Om er haar master
ingenieur-architect te kunnen halen, moest auteur en
ingenieur-architecte Laura Denoyelle dus creatief zijn.
Ze kocht een tiny home en woonde er twee jaar lang. Dit
boek is het verhaal van de belevenissen in haar tiny home
en toont aan dat dergelijke woningen een belangrijke,
positieve rol kunnen spelen in de klimaatproblematiek.
In dit boek vind je praktische tips voor het ontwerp
van je eigen tiny home, informatie over duurzame
materialen en wetgeving in België en Nederland. Daarnaast inspireert de auteur je voor de inrichting van een
gezellige doch functionele thuis. Wil je duurzamer en
bewuster gaan leven, dan is dit boek de eerste tiny step.

ISBN 9789463939027

190 x 245 mm / Softcover / 184 pagina’s / € 25,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 454 / Thema AM
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SPORT

THIBAUT COURTOIS
DE MUUR
Mijn levensverhaal
—

Geautoriseerde autobiografie van een wereldster

—

Spreekt vrijuit over wereldberoemde trainers en ploegmaats

—

Zeldzame open getuigenis over de absolute top van ons voetbal

Als er al enige twijfel over bestond, dan is die sinds de
Champions League van 2022, met de winst van Real
Madrid, helemaal weg: Thibaut Courtois is de beste
doelman van de wereld. ‘De Muur’ wordt hij genoemd –
hij lijkt wel onklopbaar soms, een vesting waar je voorbij
moet, die aanvallers wanhopig maakt.
Courtois legde een hele weg af van Bilzen, over
Genk, Atletico Madrid, Chelsea en Real Madrid. Met
tussendoor natuurlijk de Rode Duivels. In dit boek
vertelt hij zijn verhaal, hoe hij van gewone Limburgse
jongen uitgroeide tot een wereldster in keepersplunje.
Een autobiografie waarin hij vrijuit praat over de wereldberoemde trainers die hij had (Simeone, Mourinho,
Conte, Ancelotti, …) en de fantastische ploegmaats met
wie hij speelde op het allerhoogste niveau. Daarmee
biedt hij in zijn eigen woorden een inkijk in de fabuleuze
wereld van het absolute topvoetbal.

ISBN 9789463939225

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 491 / Thema DNBS1
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L I F EST Y L E

ABSOLUTE AANRADER
ALCOHOLVRIJ
Cathérine Kools

—

Een harde en openhartige getuigenis

—

Met praktische recepten en tips & tricks

—

Voor de lezers van Sinds ik niet meer drink

We vinden het normaal om een glas te drinken. Eentje
na het werk. Eentje na het sporten. Eentje op een
zomers terras. Toch is alcohol minder onschuldig dan
we willen toegeven.
In Absolute Aanrader Alcoholvrij onderzoekt
Cathérine Kools waarom we zoveel drinken. Wat doet
alcohol met ons? Is alcohol een drug? Waarom is het zo
genormaliseerd? Wanneer steekt iemand de soms vage
grens over van een recreatief drankje naar een alcoholverslaving? Cathérine maakte het van dichtbij mee en
vertelt er openhartig over.
Daarnaast schotelt dit boek je een menukaart vol
alcoholvrije alternatieven voor en praktische tips om op
andere manieren plezier te beleven. Het leven is immers
te bijzonder om de zin ervan op de bodem van een glas
te zoeken.

© Alexander Daems

ISBN 9789463938211

128 × 200 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 440 / Thema VFJK
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FINANCIËN

GELD OPHALEN VOOR
JOUW ONDERNEMING?
DAT DOE JE ZO
Matthias Browaeys & Aelbrecht Van Damme

—

Auteurs zijn oprichters van het succesvolle financieringplatform WinWinner

—

Laagdrempelig boek dat elke ondernemer klaarstoomt om
financiering te zoeken

—

Meer dan 300 ondernemers haalden via deze weg al
50 miljoen euro op

De tijd dat je als ondernemer alleen geld kon tanken
bij je huisbankier is voorbij. Er is een hele batterij aan
mogelijkheden bijgekomen voor ondernemingen die
willen groeien: van crowdfunding en vriendenaandelen
tot business angels en investeringsfondsen.
Dit boek gidst (toekomstige) ondernemers door het
moderne financieringslandschap. Welke geldbronnen
kun je aanboren? Wat zijn de troeven van al die financieringskanalen? Zitten er addertjes onder het gras? En hoe
stapel je de juiste bouwstenen op elkaar?
De auteurs doen wat ze beloven, en meer: ook zaken
als pitchen, rapporteren, investeerders belonen, op zoek
gaan naar meer dan geld en zelfs je bedrijf verkopen
komen aan bod. Zo ben je klaar om jouw onderneming
naar een hoger niveau te tillen.
Matthias Browaeys en Aelbrecht Van Damme richtten
samen WinWinner en The Harbour op. WinWinner is
een crowdlendingplatform dat ondernemers met groeiambities in contact brengt met potentiële investeerders;
de adviseurs van The Harbour helpen je onderneming
aan groeifinanciering. Op deze manier hebben de auteurs
de voorbije jaren al honderden ondernemers ondersteund
in hun zoektocht naar investeringen.

ISBN 9789463938976

170 x 220 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 801 / Thema KJH
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HUMOR

WENSKAARTEN
Sociaal Incapabele Michiel

—

Inclusief uitgebreide handleiding met tips van
Sociaal Incapabele Michiel

—

Bekend van HUMO en van Belle Perez

—

Onnavolgbaar geestig, geschikt voor werkelijk alle gelegenheden

OMDAT ER IN MIJN VORIG DOOSJE
MAAR 30 KAARTJES.
ZATEN EN ER 11 MILJARD MENSEN
ZIJN OP DE WERELD.
ZIJN ER NOG VEEL MENSEN DIE
GEEN KAARTJE HEBBEN GEHAD
DUS DAAROM EEN NIEUW DOOSJE!!
VEEL OPSTUUR_PLEZIER!
GROETJES, MICHIEL

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938884

148 x 105 mm / Kartonnen doosje / Boekje (16 p.) + dertig wenskaarten / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 372 / Thema WH
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HET WAS DIT OF BLOEMEN
MAT

—

Auteur MAT is al jarenlang niet toevallig de standaard
der cartoonisten in DS Weekblad

—

Bloemen zijn zo twintigste-eeuws als cadeau,
dit is het perfecte alternatief

—

Voor de liefhebbers van standaardwerken en de betere humor

Wie kent ze niet? De roze, vlezige figuurtjes die cartoonist MAT onder andere in De Standaard de wereld
in stuurt. In dit monumentale boek bundelt hij de oogst
van de de voorbije vijf jaar. Meer dan tweehonderd van
zijn beste comics, dat staat garant voor minstens evenveel uren bulderlachen.
Ontmoet ze voor het eerst, of herontdek ze, de
bonte stoet aan MATs geesteskinderen: Hardhorige
Heidi, Kapper Luk, Familie Trekpaard, Geert en Greet,
David de Domme Dolfijnentemmer, Blackbeauty het
Paard, Narcistische Nancy, Mugje Mireille, Burnout Bart
en alle anderen.
Of alle cartoons autobiografisch zijn, laat de tekenaar liever in het midden, maar het volmondig ontkennen doet hij ook niet.

ISBN 9789463938914

150 x 300 mm / Hardcover / 224 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 372 / Thema X

GEZONDHEID

INTERMITTENT LIVING
De helende kracht van koude douches en lege ontbijttafels –
leidraad voor een kerngezond leven
Siebe Hannosset
—

De opkomende hype na intermittent fasting

—

Leer hoe stressprikkels ervoor zorgen dat je opnieuw kerngezond wordt

—

Auteur is Intermittent Living expert en kPNI-coach

Intermittent Living is het nauwgezet implementeren
van aloude prikkels in onze dagelijkse routine, net zoals
we die in onze evolutie als homo sapiens altijd hebben
ervaren. Door fysieke stressoren zoals dorst, honger,
koude en zelfs acute zuurstofnood kortstondig te activeren, stimuleren we de juiste cellen en maken we lichaam
en geest van binnenuit opnieuw kerngezond.
Gepassioneerd coach, docent en gezondheidsexpert
Siebe Hannosset mocht het aan den lijve ondervinden.
Na een jong en sportief leven vol blessureleed en pijnlijke
ontstekingen, bleek in 2010 dat hij al jaren aan een actieve
vorm van Lyme leed. De auteur vertelt nu hoe hij dankzij
Intermittent Living – het gezondheidsconcept van dr.
Leo Pruimboom (kPNI) – de hopeloze strijd tegen deze
lastige ziekte in amper drie maanden tijd kon winnen.
Een wonder? Niet helemaal. Intermittent Living
geeft een wetenschappelijk antwoord op de sluimerende
gevaren die onze moderne maatschappij met zich meebrengt – of je nu specifieke aandoeningen hebt of ‘blaakt’
van gezondheid. Een sedentaire levensstijl, zeer calorierijk voedingspatroon, emotionele stress en duizenden
andere toxines doen ons immuunsysteem wankelen. De
vraag is niet óf we ziek zullen worden, maar wanneer.
Bij Club Brugge deed Siebe Hannosset de nodige
ervaring op als physical coach. Vandaag begeleidt en
inspireert hij zowel high performers (topsporters, CEO’s,
artiesten) als gewone stervelingen.

ISBN 9789463938570

150 x 220 mm / Softcover / 192 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 860 / Thema VS
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KIDS

RUIMTEVAART
Alles over raketten en reizen naar de maan, Mars en veel verder
Lieven Scheire & Hetty Helsmoortel
—

Nieuwe Nerdland-reeks voor kinderen en jongeren

—

Boeiend, wetenschappelijk correct, geestig verteld

—

Helemaal up-to-date en prachtig geïllustreerd!

Het Nerdland van Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel
wint elk jaar aan populariteit, en niet alleen bij volwassenen. Ook bij kleine nerds en bij uitbreiding alle kinderen
en jongeren die geboeid zijn door natuurkunde, scheikunde, biologie en technologie. Het STEM-onderwijs
(science, technology, engeneering, mathematics) speelt
daar ook op in.
Speciaal voor die grote groep kinderen en jongeren
start Nerdland met een nieuwe, fantastische reeks boekjes
over populaire onderwerpen. Zoals dit over Ruimtevaart,
over de nieuwe generatie raketten en satellieten, over astronauten, over SpaceX, ruimtetoerisme en ruimtekolonies,
over de zwaartekracht, raketmotoren en communicatie met
ruimtetuigen héél ver weg, over de komende reizen naar
Mars, over de mannen die ooit op de maan landden…

ISBN 9789463934312

145 x 200 mm / Hardcover / 96 pagina’s / € 19,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 240 / Thema YNT
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DINO’S
Alles over de dieren die miljoenen jaren baas waren op de wereld
Lieven Scheire & Hetty Helsmoortel
—

Nieuwe Nerdland-reeks voor kinderen en jongeren

—

Boeiend, wetenschappelijk correct, geestig verteld

—

Helemaal up-to-date en prachtig geïllustreerd!

Het Nerdland van Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel
wint elk jaar aan populariteit, en niet alleen bij volwassenen. Ook bij kleine nerds en bij uitbreiding alle kinderen
en jongeren die geboeid zijn door natuurkunde, scheikunde, biologie en technologie. Het STEM-onderwijs
(science, technology, engeneering, mathematics) speelt
daar ook op in.
Speciaal voor die grote groep kinderen en jongeren start Nerdland met een nieuwe, fantastische reeks
boekjes over populaire onderwerpen. Zoals dit over
Dino’s, over waarom ze ooit uitstierven en de mens daar
blij moet mee zijn, over de grootste en de kleinste, over
welke dieren de erfgenamen zijn van de dinosauriërs,
over warmbloedigheid, DNA en de ouderdom van
fossielen en skeletten, over Jurassic Park, over het zoeken
naar resten van dino’s…

ISBN 9789463939188

145 x 200 mm / Hardcover / 96 pagina’s / € 19,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 240 / Thema YNT
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L I F EST Y L E

ONLINE DATING:
THE GOOD, THE BAD AND
THE UGLY
Hoe we zelf ons datingsucces bepalen
dr. Lara Hallam
—

Auteur heeft een doctoraat over online dating, én is ook ervaringsdeskundige: ze heeft haar man ontmoet via Tinder

—

Boordevol persoonlijke verhalen van online daters

—

Voor iedereen die wil weten hoe relaties anno 2022 ontstaan en werken

Een tussenpartij inschakelen bij de zoektocht naar
een partner – dat doet de mens al sinds het begin der
tijden. Vroeger waren het priesters, opperhoofden en
wanhopige moeders die het geluk een handje hielpen,
of waagden singles een poging via een zoekertje in de
krant. Onze eenentwintigste-eeuwse variant daarvan?
Online dating!
Maar wie doet er eigenlijk precies aan online daten,
hoe daten ze, en welke lessen kunnen we trekken uit hun
ervaringen? Online dating: the good, the bad and the ugly
brengt het (liefdes)leven van de online dater in kaart. Aan
de hand van hun verhalen én wetenschappelijk onderzoek
ontdek je hoe je een succes kunt maken van jouw eigen
onlinedatingverhaal.
Maar ook voor zij die zich liever niet op de onlinehuwelijksmarkt begeven, is het een must-read: dit
boek bevat namelijk een schat aan informatie over hoe
relaties in de eenentwintigste eeuw tot stand komen, en
hoe je als ouder kunt omgaan met kinderen die net in
de dating scene duiken.

ISBN 9789463937528

150 x 220 mm / Softcover / 256 pagina’s / € 24,95 / Verschijning in december 2022 / NUR 450 / Thema VFVG
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ZIN

WORDT HET OOIT
WEER NORMAAL?
Jongeren over leven met gemis
Alexandra Hustinx & Missing you
—

Hoe moet je omgaan met dood op een moment dat je zelf
nog volop verkent wat leven is?

—

Warme verhalen van jongeren die een naaste verloren

ROBBIE

Wordt het ooit weer normaal? Het is een vraag die Rune
dag en nacht bezighield. Alles werd namelijk anders na
het overlijden van zijn papa. Lange tijd had hij gedaan
wat zijn omgeving van hem verwachtte, maar diep in
hem sluimerde het gevoel dat hij stilaan afgesloten
geraakte van de buitenwereld.
Dit boek biedt een inkijk in het leven van zes jongeren die afscheid moesten nemen. Loïc, Yaren, Amelie,
Rune, Laure en Sarah getuigen over gemis, verder leven,
overleven, stilstaan, eenzaamheid, vriendschap en troost.
Hun verhalen worden afgewisseld met quotes, lijstjes en
ruimte voor eigen ideeën.
Kortom: een toegankelijk boek voor jongeren die op
zoek zijn naar antwoorden, en tegelijkertijd een bron van
inspiratie voor iedereen die dicht bij jongeren staat.
Dit boek kadert in de jongerencampagne ‘Sharing =
caring’, een project van Missing You vzw met als doel het
taboe rond rouw en verlies bij jongeren te doorbreken.

ISBN 9789463939218

128 x 200 mm / Softcover / 176 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in december 2022 / NUR 740 / Thema YXG
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GESCHIEDENIS

BRUGGE, STAD VAN WATER
BIOGRAFIE VAN EEN STAD
Jo Berten
—

Auteur is populaire en zeer ervaren stadsgids in Brugge

—

Boeiende en essentiële geschiedenis in verhalen en duiding

—

Van het Zwin over de Reien, de kunst en de handel: water is overal

Jo Berten gidst al vele jaren toeristen, belangstellenden
en jongeren doorheen zijn stad, Brugge. Hij is een vat
vol kennis én anekdotiek. Wat hij weet en wat hij te
vertellen heeft over Brugge, deelt hij nu met het publiek.
De essentie van zijn geliefde stad Brugge is voor hem
‘water’, in al zijn vormen en aspecten. Er is de verbinding
met de zee natuurlijk, via het Zwin en via Zeebrugge
dat uitgegroeid is tot een Europese tophaven. Er zijn
natuurlijk de reien, ooit handelswegen, nu een bron van
vaarplezier. Er was altijd de handel over het water die
luxe, grondstoffen, weefsels en beursactiviteiten in de stad
bracht. Er is de architectuur van de stadsgebouwen weerspiegeld in het water en de literatuur die uit het water
put om over de stad te vertellen. En er is het wijwater dat
symbool staat voor de roomse natuur van de stad ooit.
Dat alles samen maakt(e) van Brugge een stad van
water.

ISBN 9789463938501

150 x 220 mm / Softcover / 248 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in december 2022 / NUR 680 / Thema NHD
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GESCHIEDENIS

XVIII, DE ADEMBENEMENDE
18e EEUW
Revolutionairen, avonturiers, libertijnen & puriteinen;
het tijdperk dat de wereld voorgoed veranderde
Francis Weyns
—

Opvolger van de bestseller XVI

—

Geschiedschrijving op zijn best: duiding, verhalen, feiten, inzicht

—

Internationaal perspectief: van de VS tot de Nederlanden, Frankrijk, Oostenrijk…

De achttiende eeuw was een eeuw van grondige verandering. Alles wat voordien onwrikbaar leek, kwam op de
helling te staan: de macht van de Kerk en de adel, het absolutisme van de heersers, de rechteloosheid van het volk.
De Amerikaanse grondwet trad in werking en had
mondiaal een grote invloed op begrippen als democratie
en burgerrechten. De Franse revolutie wierp de alleenheerschappij van de monarch omver. De eerste versie van
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en de Burger kwam tot stand. Verlichte ideeën rond
vrijheid en gelijkheid werden rondgestrooid.
In onze streken was er de Brabantse Omwenteling,
maar die mislukte – België moest nog een hele tijd wachten
tot ook hier de verlichte waarden naar voren traden.
Dit alles kwam er niet zonder slag of stoot. Want
terwijl revolutionairen en avonturiers stormden, boden
puriteinen, slavenhandelaars en machtshebbers weerstand.
Francis Weyns beschrijft dit historische keerpunt in
al zijn internationale aspecten, inbegrepen sterke verhalen.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938556

150 x 220 mm / Hardcover / 416 pagina’s / € 35 / Verschijning in december 2022 / NUR 680 / Thema NH
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L I F EST Y L E

ZIEK VAN LIEFDE
Van kleine manipulaties tot gaslighting in relaties
Vanessa Muyldermans
—

Auteur is veelgevraagd relatietherapeut en gespecialiseerd in narcisme

—

Doorbreekt het taboe rond emotioneel misbruik in relaties en gaat
dieper in op de gaslighting

—

Doorspekt met pakkende praktijkvoorbeelden

In Ziek van liefde doorbreekt relatietherapeute Vanessa
Muyldermans het taboe dat nog steeds rond emotionele
en psychische mishandeling hangt. Ondanks de vele
vormen, zogezegd onschuldige opmerkingen tot openlijke vernederingen, is psychisch geweld nog steeds veel
minder zichtbaar dan fysiek geweld en blijft het daarom
nog te vaak onder de radar. De auteur belicht zowel de
kant van de ‘pleger’ als het ‘slachtoffer’. Uiteraard is het
veel genuanceerder dan dat: een zogezegde dader kan
ook lijden onder de situatie, en een ‘slachtoffer’ draagt
soms ook verantwoordelijkheid. In dit boek is er ruimte
voor nuance, mildheid en openheid. Voor veel tinten
grijs tussen zwart en wit.
De auteur behandelt verschillende persoonstypes en analyseert of je vatbaarder bent om ‘dader’, dan
wel ‘slachtoffer’ te zijn. Wat maakt dat iemand in zo’n
situatie terechtkomt? Kun je psychisch misbruik voorkomen? Hoe maak je je los uit een toxische relatie? En
kun je helen na dader- of slachtofferschap? Het boek is
bovendien doorspekt met pakkende getuigenissen uit de
praktijk, die de theorie op interessante wijze illustreren.
Vanessa Muyldermans is criminologe, seksuologe
en relatietherapeute. Daarnaast verdiept ze zich onder
andere in de oplossingsgerichte psychotherapie.

‘In het begin dacht ik, het zijn maar
woorden, dat kan me niet raken, nu besef
ik dat die veel dieper kunnen raken dan
wat dan ook.’

ISBN 9789463938594

150 x 220 mm / Softcover / 192 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in december 2022 / NUR 775 / Thema VFVG
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ACT UA

DAILY LIVING WITH HIV
Visual Stories of Ugandan Youths
Sofie Vindevogel en Emmanuel Kimera
—

Uniek fotoboek over leven met hiv, met foto’s en verhalen
van Oegandese jongeren

—

Vormgegeven in co-creatie met deze jongeren

—

Resultaat van onderzoeksproject van HOGENT
en Mountains of the Moon University (Oeganda)

Youths represent a growing share of people living with
HIV – especially in Sub-Saharan Africa, where they
constitute 39% of all new cases. Thanks to impressive
medical advances, HIV has in recent decades transformed from a life-threatening disease to a chronic condition with near-normal life expectancy.
But what about these youths’ quality of life? And
has the public’s understanding of this health condition
advanced as well?
This photo book illuminates what it is like to live
with HIV, from the perspective of youths in western
Uganda. Through photography and stories, these youths
share their experiential knowledge and provide a unique
and intimate insight into everyday living with HIV.
The result is a bewildering but enlightening analysis
of how life with HIV is influenced – for better or for
worse – by the support and opportunities provided (or
denied) to these youths in their various social environments. The book raises critical questions that offer food
for thought and calls for change in the way that youths
with HIV are perceived, approached, and represented.

ISBN 9789463938150

215 x 230 mm / Hardcover met stofwikkel / 112 pagina’s / € 35 / Verschijning in december 2022 / NUR 653 / Thema AJF
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GEZONDHEID

DE KLIK
Maak nu de juiste keuzes
Dr. Servaas Bingé
—

Servaas Bingé bekend van tv en meerdere bestsellers

—

Leer hoe je succesvol je dromen kunt bereiken

—

De menselijke geest als sterkste wapen én grootste vijand

De klik maken, het wordt zo vaak gezegd om het begin
van een nieuwe levensstijl aan te duiden. Maar hoe begin
je er nu precies aan? Hoe breek je met verslavingen,
sombere gevoelens, angsten… en word je de beste versie
van jezelf ?
Dr. Servaas Bingé legt je in heldere woorden uit hoe
onze menselijke geest werkt én tegenwerkt. Want weet
je eigenlijk waarom je steeds in die negatieve patronen
vervalt en – misschien nog belangrijker – hoe laat je ze
achter je? Dankzij concrete handvaten krijg jij inzicht in
hoe je die schakelaar in je hoofd moet aanzetten zodat
jouw pad naar succes verlicht wordt. Implementeer positieve gewoontes en blijvende gedragsveranderingen in
je dagelijkse leven en leer hoe je je eigen psychologische
code kunt kraken.
Stop dus met het zoeken naar excuses en realiseer
die ooit zo ongrijpbare dromen. Waar wacht je nog op?

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463939270

150 x 220 mm / Softcover / 280 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in december 2022 / NUR 770 / Thema JM
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GEZONDHEID

START TO SLEEP
Opnieuw leren slapen zonder slaapmedicatie
Annelies Smolders
—

Totale make-over van succesboek van jaren geleden

—

Annelies Smolders is Vlaanderens meest gevraagde slaaptherapeute

—

Met een stappenplan dat je kan individualiseren voor je eigen slaaptherapie

Beter slapen kun je leren. Je kunt leren controle te krijgen
over je slaap. In dit boek leert Vlaanderens meest succesvolle slaaptherapeute Annelies Smolders je stap na stap
de vicieuze cirkel, die je slapeloosheid in stand houdt,
door te knippen: rust vinden, een goede slaap-mindset
hanteren, de juiste slaapkennis, gebruik van lichttherapie,
slaapangsten oplossen ... Er is niet één wondertip, wel
een combinatie van technieken en methoden.
Annelies leed de eerste helft van haar leven ook aan
slapeloosheid totdat ze kennismaakte met de aanpak van
professor Morin (Canada) en professor Espie (Schotland).
Ze deed voordien eigenlijk alles verkeerd, zonder het te
beseffen was ze bezig met ‘Start to Wake’.
Vandaag weet ze hoe ze haar slaap moet aanpakken,
en die van andere mensen. In dit boek legt ze nog meer
de nadruk op de eigen inbreng van de lezer. Ze geeft
handvaten en werktips in een stappenplan om je eigen
slaapcapaciteiten te ontdekken en te verstevigen.

LEER HET
VA N D E B EST E

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938167

150 x 220 mm / Softcover / 208 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in december 2022 / NUR 860 / Thema MKZS
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L I T E R AT U U R

VERRE VRIEND
Max Temmerman

—

Een dichter schrijft spannende fictie

—

Max Temmermans’ debuutroman Coniferen werd alom geprezen en
genomineerd voor de Bronzen Uil

—

Hoe goed kennen we elkaar, onze buren, onze dichtste vrienden?

Ooit, toen hij nog een kind was, had Jack een beste
vriend. Het was een vriendschap uit de duizend, eentje
die de meeste mensen geen tweemaal meemaken. En
toch, op een onbewaakt moment, verwaterde hun relatie.
Zoiets is onherroepelijk, je kunt nog moeite doen om de
vriendschap extra kracht te geven maar wie eerlijk is met
zichzelf ziet uiteindelijk in dat het hopeloze pogingen
zijn. Wat overblijft is nostalgie, een leegte waarvan je
hoopt dat die ooit weer ingevuld kan worden.
Wanneer Jack een half leven later zijn nieuwe
buurman Carl ontmoet, denkt hij terug aan vroeger. Kan
Carl de plaats innemen van zijn verloren zielsverwant?
Ondanks de waarschuwingen van zijn vrouw dat hij niet te
hard van stapel moet lopen, geeft Jack zich helemaal over
aan zijn nieuwe vriend. Maar is die wel te vertrouwen?
Verre vriend is een razend spannende roman, een
onheilspellend boek dat ons doet afvragen hoe goed we
de mensen kennen die het dichtst bij ons staan.

OV E R CO N I F E R E N

‘Zo goed als elke zin
willen onderlijnen’
— G O O D R E A DS

VAN DEZELFDE AUTEUR

‘Prachtige paranoia’
— B E N N O BA R N A R D

© Vincent Tillieux

ISBN 9789463938600

128 x 200 mm / Softcover met flappen / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 301 / Thema FBA
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L I T E R AT U U R

NUMMER TWEE
De jongen die nét niet Harry Potter werd
David Foenkinos
—

Foenkinos’ werk wordt vertaald in veertig talen

—

Beschikbaar voor interviews

—

In Frankrijk al 125.000 verkochte exemplaren

Na het fenomenale succes van de Harry Potter-boeken,
stemt auteur J.K. Rowling toe om haar geesteskind op
het grote scherm te laten verschijnen. In 1999 begint de
zoektocht naar een jongen die het gezicht van de kleine
tovenaar met de ronde bril zal worden. Van honderden
acteurs blijven er uiteindelijk twee kanshebbers over. Een
van hen zal de rol nét niet te pakken krijgen, en voor
altijd nummer twee zijn.
Voor zijn nieuwste roman verdiepte bestsellerauteur
David Foenkinos zich in de wereldberoemde Harry
Potter-saga en vertelt het verhaal van de jongeman die
net naast de eeuwige roem greep.

‘Er is wellicht wel iemand
voor wie dit verhaal maar al
te waar is.’
– DA N I E L RA D C L I F F E, H A R RY P OT T E R-V E RTO L K E R

VAN DEZELFDE AUTEUR

© Francesca Mantovani,
Editions Gallimard

ISBN 9789463938365

128 x 200 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 302 / Thema FBA
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GESCHIEDENIS

IN DE NAAM VAN DE VADER,
DE VROUWEN EN DE KUNST
Het onconventionele leven van broeder-schilder
Luc-Peter Crombé
Tim F. Van der Mensbrugghe
—

De kerk kent vele kamers, dit boek ontsluit voor het eerst een
donker, gesloten kamertje

—

Kunst, kerk en de vrouwelijke kunne: de ingrediënten voor
een onwaarschijnlijk, maar echt gebeurd verhaal

Was hij een kloosterbroeder die toevallig schilderde? Of
was hij een kunstschilder die toevallig in een klooster woonde? Dit is het verhaal van broeder Luc-Peter
Crombé, die ondanks zijn gelofte van kuisheid het vrouwelijk schoon niet kon weerstaan. De lijflijke lust vond
niet alleen zijn weg naar zijn schilderijen, maar ook in
zijn leven. Lust leidde ertoe dat de broeder vader werd.
En toch bleef hij kloosterling. Pas toen zijn kinderen in
een tehuis belandden, verliet hij de kerkelijke gemeenschap, maar een echte vader zou hij nooit worden.
Luc-Peter Crombé is niet meer. Voor zijn zoon is
er wel nog de ontzagwekkende nalatenschap van zijn
vader de kunstenaar, maar ook de bitterheid tegenover
de grote afwezige in zijn leven, de man die wegkeek toen
zijn vrouw haar eigen kinderen mishandelde. Luc-Peter
Crombé wijdde zijn leven liever aan de kunst. Altijd
kwam het schilderen op de eerste plaats, en dat sloeg
wonden bij zijn nabestaanden.

ISBN 9789463938389

128 x 200 mm / Softcover / 176 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 641 / Thema DNB
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L I T E R AT U U R

PROUST
Een recherche
Claude Blondeel
—

Proust is 100 jaar dood, leve Proust!

—

Het hele universum van À la recherche du temps perdu in kaart gebracht

—

Met gepaste aandacht op Klara, de cultuurzender van de openbare omroep

Wie Marcel Proust leest wordt deelachtig aan een van de
absolute meesterwerken van de wereldliteratuur. Maar
we moeten ook eerlijk zijn: Marcel Proust is niet de
eenvoudigste schrijver.
‘Et alors?’, protesteert Claude Blondeel. Voor
iedereen die het werk van Proust al las, maar ook voor
oningewijden, schreef Blondeel dit boek. Hij toont het
leven van de schrijver en geeft duiding bij diens onvergetelijke romancyclus À la recherche du temps perdu. Zo wordt
Proust toegankelijk voor ons allen, want door het leven
gaan zonder Proust te lezen, dat is pas verloren tijd.

‘O, kon ik maar zo schrijven… Volmaakte
sereniteit en intense vitaliteit zijn met elkaar
verstrengeld.’
— V I RG I N I A WO O L F

ISBN 9789463936811

128 x 200 mm / Hardcover met stofwikkel / 240 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 320 / Thema D
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L I T E R AT U U R

IK MAG ER NIET AAN
DENKEN
Jens Dendoncker

—

Openhartig én onweerstaanbaar

—

Een verhaal over de tranen van de clown,
geschreven met de pen van een meester

Jens Dendoncker is een van de meest gewaardeerde
komieken van Vlaanderen. Een warme persoonlijkheid
met een licht West-Vlaamse tongval, een knuffelbeer.
Een man die alles heeft waar een mens van dromen kan,
zo lijkt het. Een man die dartel de treden naar de top op
wandelt. Tot op een dag het licht uitgaat.
Precies vertellen wat er dan gebeurt, is moeilijk,
maar in dit boek doet Jens een poging. Ik mag er niet
aan denken is het debuut van een geboren auteur, een
poëtisch, moedig en grappig verhaal over angsten en
epilepsie, over Joy Division, senioren en konijntjes.

ISBN 9789463938624

© Inge Kinnet
128 x 200 mm / Hardcover / 210 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 320 / Thema DNC

11

POËZIE

IEDEREEN BEGINT IN
HET KLEIN
Geboortegedichten
—

Inspiratie voor het geboortekaartje én om de kersverse ouders
te feliciteren

—

Een schitterende bloemlezing met voornamelijk nieuw werk van de
grootste dichters van de Lage Landen

In blijde verwachting? Je hebt al een naam gekozen,
maar je bent nog op zoek naar gepaste woorden? Zoek
niet verder. Iedereen begint in het klein bevat gebalde
gedichten voor wie nood heeft aan mooie, warme, gloedvolle woorden om je verbazing, ongeduld en hoop het
best te omschrijven.
Enkele van de meest getalenteerde dichters
uit België en Nederland schreven voor deze bundel
geboortegedichten over mama’s en papa’s, zoontjes en
dochters, broers en zussen en ja, ook over oma’s en opa’s.
De gedichten in deze bundel zijn geschreven om verspreid te worden op zoveel mogelijk geboortekaartjes.
Je kan hem ook schenken aan het nieuwe ouderpaar of
zelf wegdromen bij het wonder van nieuw leven.
Het boek bevat gedichten van onder anderen
Mustafa Kör, Paul Demets, Maarten Inghels, Benno
Barnard, Maud Vanhauwaert, Kristien Hemmerechts,
Yannick Dangre, Stijn Vranken en Max Temmerman.

ISBN 9789463938617

115 x 180 mm / Hardcover / 100 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 306 / Thema DCQ
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CULI

CHÂTEAU CHARLOTTE
Dinners with artists and friends
Charlotte De Cock
—

Een uniek en verrassend salontafelboek met schitterende fotografie

—

Auteur geniet een internationale allure en haar Instagrampagina
Charlottedecock_world kan rekenen op een 15.000 tal volgers

—

Zestien rebelse diners met bekende kunstenaars en muzikanten

Welkom in Château Charlotte, een tempel van radicale
zelfexpressie en een rariteitenkabinet waar kunst, zonder
regels of beperkingen, wordt tentoongesteld.
In haar château ontvangt kunstenares en DJ Charlotte De Cock als ‘social alchemist’ kunstenaars van over
heel de wereld voor een creatief diner. Haar culinaire filosofie is zichtbaar in elk recept: natuurlijke en onbewerkte
gerechten met pure en eerlijke producten. En ze schotelt
ze het liefst van al voor aan pure, eerlijke zielen, die de
wereld met hun werk elke dag een beetje mooier maken.
In dit boek vind je haar recepten, een eigenzinnig
relaas bij elk diner en alles wat je moet weten over de
kunstenaars die over de vloer kwamen. Nadia Naveau,
Yutaka Sone, Sylvie Kreush en Tramaine de Senne zijn
slechts enkele van de gasten die in Château Charlotte
werden getrakteerd op een etentje. Dit unieke kook- en
kunstboek met een dadaïstische twist is een must-have
voor op je salontafel.

ISBN 9789463938747

230 x 290 mm / Hardcover / 216 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 450 / Thema WB
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CULI

FRAMILY FOOD
Snelle recepten om samen te genieten
Sandra Bekkari
—

Nieuw concept van succesauteur Sandra Bekkari

—

Voor iedereen die gezond wil genieten van sfeer en gezelligheid

—

Meer dan 85 nieuwe en snelle recepten

Na de succesvolle Nooit Meer Diëten- en Fast Food-reeksen
komt bestsellerauteur en Vlaanderens bekendste
voedingsdeskundige Sandra Bekkari met een nieuw
concept: Framily Food.
In haar jongste boek staan sfeer en gezelligheid
centraal. Verwacht je aan receptinspiratie voor een
spetterend verjaardagsfeest, een glamoureuze avond, een
zomerse barbecue of een gezellige picknick. Alles wat je
nodig hebt om samen met vrienden en familie zorgeloos te genieten. De gerechten zijn zoals steeds in een
handomdraai klaar, zodat jij ontspannen mee kan tafelen
met je gasten.
Dit boek bevat zowel recepten voor wanneer het
eens ‘wat meer’ mag zijn, maar ook voedzame ontbijtjes,
snelle lunches en smaakvolle avondmaaltijden kunnen niet
ontbreken. Dankzij de sfeervolle fotografie ademt Framily
Food warmte en positieve vibes. Het is het ideale boek om
weekend- of vakantieplannen te maken, maar evengoed om
gevarieerd en snel uit te koken tijdens een drukke week.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938037

190 x 245 mm / Hardcover / 208 pagina’s / € 27,50 / Verschijning in september 2022 / NUR 440 / Thema WB
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CULI

AL HET ETEN VAN
DE WERELD
Food for foodies
Daphne Aalders en Aurélie Geurts
—

Auteur is eigenaar van het bekende kookatelier Food for Foodies

—

Ontdek nieuwe producten en verrassende kooktechnieken

—

Voor avontuurlijke eters en liefhebbers van wereldkeuken

In het tweede boek van Daphne Aalders, bekend van
het kookaterlier Food for Foodies, vind je gerechten uit
alle hoeken van de wereld, met heerlijk exotisch klinkende namen. Sluit je ogen en je waant je op een ander
continent. Al het eten van de wereld is gevuld met enorm
lekkere en verrassende recepten. Van paradijselijke salades
en kruidige hoofdgerechten tot zalige zoetigheden.
Dit boek is er voor iedereen die fan is van de
wereldkeuken, maar nog net dat tikkeltje meer voor de
avontuurlijke eters onder ons. Stap eens een Chinese
of Georgische buurtwinkel binnen en laat je verrassen
door een waaier aan exotische producten. Op zoek naar
creatieve smaakcombinaties of nieuwe, buitenlandse
kooktechnieken? Dan is dit boek wat je zoekt. Sla het
open en proef alle smaken van de wereld. Er valt immers
zoveel te ontdekken!
Daphne Aalders is culinair journaliste en eigenares van het kookatelier Food for Foodies. Ze reisde al
naar alle hoeken van de wereld en dat vertaalt zich in
haar grote liefde voor wereldkeuken. Fotografe Aurélie
Geurts wist de gerechten prachtig in beeld te brengen.

ISBN 9789463938563

190 x 245 mm / Hardcover / 192 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 450 / Thema WB
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CULI

DINNER SERVED
The art of hosting and plant-based cooking
Morgane Van Marcke
—

Auteur is bekend van de blog Humbly By Morgane en dochter
van Caroline Van Thilo

—

Prachtig geïllustreerde opvolger van The Radiant Table

—

Eenvoudige plantaardige recepten, inclusief tips voor
een vlekkeloos etentje bij je thuis

Voor het fleurige vervolg op The Radiant Table schreef
Morgane, oprichtster van het tableware merk Ceremony
en bekend van de plantaardige foodblog Humbly By
Morgane, een kookboek dat veel meer biedt dan enkel
recepten. Dinner Served is niet alleen een vegan kookboek, maar ook een verhaal over de kunst van gasten
ontvangen, ook wel ‘the art of hosting’ genoemd. Heb je
nood aan inspiratie voor de gerechten en (tafel)decoratie
op je volgende etentje? Dan is Dinner Served het boek
dat je in huis wil halen.
Het tweede boek uit de reeks bestaat uit meer dan
60 plantaardige recepten, die zowel voedzaam, eenvoudig als erg lekker zijn. Plantaardig eten mag volgens
Morgane nooit smaakloos of saai zijn, daarom creëerde
ze opnieuw gerechten die gezond zijn, maar niet altijd zo
aanvoelen. Perfect voor kieskeurige eters en foodies.
Voor ‘the art of hosting’ deelt Morgane haar beste
tips voor een mooie tafel en een vlekkeloos etentje bij
jou thuis. Ze ging hiervoor ook langs bij zes creatieve
vrienden die hun tafel dekten in hun eigen unieke stijl.
Van erg fleurig en kleurrijk, tot minimalistisch.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938730

170 x 240 mm / Hardcover / 128 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 440 / Thema WBJK
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YO U N G A D U LT S

#LIKEME
Wie speelt er vals?
Tom Bouden en Michael Vincent
—

Het vierde verhaal uit de succesvolle stripreeks

—

Ontdek een gloednieuw avontuur

—

Must-have voor de #LikeMe-fans

In het vierde stripverhaal van #LikeMe dompelen Caro,
Emma, Scott, Vince en co zich helemaal onder in de
wereld van de Devils, de nationale voetbalploeg die door
Olivier Dubois gecoacht wordt. Iedereen verwacht dat
de Devils ook dit seizoen kampioen zullen spelen, ze
verpletteren de tegenstander immers keer op keer. De
verrassing is dan ook groot wanneer de ploeg plots een
match verliest. En daarna nog een… De bende besluit
dat er iets niet pluis is en trekt op onderzoek uit. Gelukkig krijgen ze hulp van Robbe, de hoofdkeeper van de
Devils. Samen ontdekken ze dat er een saboteur aan het
werk is, die de Devils wil boycotten. Kunnen de vrienden
nog voor het grote kampioenschap de boosdoener ontmaskeren? En zijn hun bondgenoten wel echt wie ze zijn?
Ontdek het allemaal in het nieuwe, spannende
#LikeMe-stripverhaal!

VAN DEZELFDE AUTEURS

ISBN 9789463938754

210 x 280 mm / softcover / 32 pagina’s / € 7,25 / Verschijning in november 2022 / NUR 362 / Thema YNUC
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YO U N G A D U LT S

#LIKEME - YEMI
Reeks 3
—

Ontdek de zomer van Yemi voor de start van het derde seizoen

—

Onmisbaar voor iedere #LikeMe-fan

—

Lees het verhaal van het vrolijkste personage uit de reeks

Na een druk schooljaar kijkt Yemi enorm uit naar de
zomervakantie. Hij begint zijn agenda alvast vol te
plannen met allerlei tripjes met Caro en Maria. Totdat
zijn mama op het laatste moment op zoek moet naar een
nieuwe monitor voor het musicalkamp dat ze organiseert.
Omdat hij vroeger zelf in het koor zong en dat eigenlijk
best leuk vond, besluit hij haar uit de nood te helpen. Hij
start vol goede moed aan zijn eerste job als monitor, maar
al snel loopt er van alles in het honderd. Gelukkig komt
Maria hem ondersteunen en maken ze er samen een fantastisch kamp van. Wanneer de tiendaagse op z’n einde
loopt, ziet Yemi onverwacht een oude bekende terug. En
net dan begint het schooljaar weer.
Ontdek de zomer van Yemi voor de start van het
derde seizoen van de populaire Ketnet-reeks!

VAN DEZELFDE REEKS

ISBN 9789463938761

145 x 200 mm / Softcover / 176 pagina’s / € 17,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 280 / Thema YF
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YO U N G A D U LT S

FOMO
Xander, a deadly influence
Nele Callebaut
Een verhaal van Ilse Schooneknaep en Maximiliaan Verheyen
—

Het boek bij de nieuwste Vlaamse horrorfilm en -reeks ‘FOMO’
die rond Halloween op Streamz zal worden uitgezonden

—

Doet denken aan de reeks American Horror Story

—

Boek wordt gelanceerd tussen de film en de reeks en vertelt
het verhaal van hoofdpersonage Xander

Na de nieuwste Vlaamse horrorfilm FOMO, is er nu
ook het boek over Xander. Een van de hoofdpersonages
uit de film en het gestoorde brein achter het dodelijke
spel waar de tien influencers in verzeild raken.
Het boek vertelt het verhaal van Xander en June, door
de ogen van Xander. Hij blikt terug op hun moeilijke en
traumatische jeugd, vertelt over de relatie met hun ouders
en de innige band met zijn zus. Parallel loop het verhaal
van X-Quizit, het alter ego van Xander, die samen met
influencer en tv-producent Benjamin op weg is naar de
chalet waar hun gloednieuw reality programma ‘FOMO’
zal plaatsvinden. Onderweg gebeuren er tal van waan
zinnige incidenten waardoor geleidelijk aan duidelijk
wordt dat het spel ‘FOMO’ niet zo onschuldig lijkt dan
gedacht en dat alles onderdeel uitmaakt van één groot
complot. Benjamin begint zich vragen te stellen over de
opzet van FOMO en ontdekt bij aankomst in de chalet
dat zijn vriend en collega X-Quizit helemaal niet is wie hij
dacht dat hij was. Wat voor Benjamin begon als meesterlijk plan om het productiehuis financieel uit de nood te
helpen, eindigt voor hem in een ware nachtmerrie. Kan hij
nog aan het noodlot ontsnappen?

ISBN 9789463938792

150 x 220 mm / Softcover / 176 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 335 / Thema FK
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YO U N G A D U LT S

KUNSTKNALLERS
Het grappigste kunstboek voor kinderen
Thaïs Vanderheyden
—

Meer dan 10 000 exemplaren verkocht van deze reeks

—

Lancering gaat gepaard met wervelende tentoonstelling in Antwerpen

—

Met 10 nieuwe tekeningen

Met de reeks Grote Kunst Voor Kleine Kenners wil Thaïs
Vanderheyden, auteur/illustrator van jeugdboeken en
kunsthistorica van opleiding, kinderen op een frivole
manier inleiden in de wondere wereld van kunst.
Dit overzichtsboek neemt je mee op een wonderlijke tocht langs wereldberoemde schilderijen en laat de
Kleine Kenners de vrolijke versies van de hand van Thaïs
Vanderheyden vergelijken met de originele werken. Door
het leuke, grote formaat van dit boek kunnen de lezertjes
helemaal in de kunstwerken duiken.
Dankzij verrassende anekdotes en weetjes maken ze
kennis met de technieken, stijlen en geschiedenis van de
schilderkunst.
Sinds enkele jaren wordt deze reeks ook extra in de
verf gezet door expo’s die bij families en scholen bijzonder in de smaak vallen. Nu, met het verschijnen van het
overzichtsboek, is de tijd aangebroken voor een heuse
overzichtsexpo die zal plaatsvinden in het najaar van
2022 op een nog geheime locatie in Antwerpen.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463934886

250 x 320 mm / Hardcover / 224 pagina’s / € 35 / Verschijning in november 2022 / NUR 200 / Thema YNA
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KIDS

DINO’S
Alles over de dieren die miljoenen jaren baas waren op de wereld
Lieven Scheire & Hetty Helsmoortel
—

Nieuwe Nerdland-reeks voor kinderen en jongeren

—

Boeiend, wetenschappelijk correct, geestig verteld

—

Helemaal up-to-date en prachtig geïllustreerd!

Het Nerdland van Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel
wint elk jaar aan populariteit, en niet alleen bij volwassenen. Ook bij kleine nerds en bij uitbreiding alle kinderen
en jongeren die geboeid zijn door natuurkunde, scheikunde, biologie en technologie. Het STEM-onderwijs
(science, technology, engeneering, mathematics) speelt
daar ook op in.
Speciaal voor die grote groep kinderen en jongeren start Nerdland met een nieuwe, fantastische reeks
boekjes over populaire onderwerpen. Zoals dit over
Dino’s, over waarom ze ooit uitstierven en de mens daar
blij moet mee zijn, over de grootste en de kleinste, over
welke dieren de erfgenamen zijn van de dinosauriërs,
over warmbloedigheid, DNA en de ouderdom van
fossielen en skeletten, over Jurassic Park, over het zoeken
naar resten van dino’s…

ISBN 9789463939188

145 x 200 mm / Hardcover / 96 pagina’s / € 19,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 240 / Thema YNT
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KIDS

RUIMTEVAART
Alles over raketten en reizen naar de maan, Mars en veel verder
Lieven Scheire & Hetty Helsmoortel
—

Nieuwe Nerdland-reeks voor kinderen en jongeren

—

Boeiend, wetenschappelijk correct, geestig verteld

—

Helemaal up-to-date en prachtig geïllustreerd!

Het Nerdland van Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel
wint elk jaar aan populariteit, en niet alleen bij volwassenen. Ook bij kleine nerds en bij uitbreiding alle kinderen
en jongeren die geboeid zijn door natuurkunde, scheikunde, biologie en technologie. Het STEM-onderwijs
(science, technology, engeneering, mathematics) speelt
daar ook op in.
Speciaal voor die grote groep kinderen en jongeren
start Nerdland met een nieuwe, fantastische reeks boekjes
over populaire onderwerpen. Zoals dit over Ruimtevaart,
over de nieuwe generatie raketten en satellieten, over astronauten, over SpaceX, ruimtetoerisme en ruimtekolonies,
over de zwaartekracht, raketmotoren en communicatie met
ruimtetuigen héél ver weg, over de komende reizen naar
Mars, over de mannen die ooit op de maan landden…

ISBN 9789463934312

145 x 200 mm / Hardcover / 96 pagina’s / € 19,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 240 / Thema YNT
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L I F EST Y L E

TAKE THE TIME
Portretfotografie met Lieve Blancquaert
Lieve Blancquaert
—

Praktische gids van de bekendste fotograaf van Vlaanderen

—

Geïllustreerd met sprekend beeldmateriaal

—

Het perfecte cadeau voor iedere amateurfotograaf

In dit complete en praktische boek maakt Lieve
Blancquaert van jou een professionele portretfotograaf.
Ze vertelt je alles wat je moet weten over de techniek,
ambacht en kunst van het fotograferen. Met behulp van
de talrijke handige tips en motiverende opdrachten leert
ze je de kneepjes van het vak. Je leest alles over het gebruik
van licht en de verschillende lenzen, leert meer over
ISO-waarde en de sluitertijd. Verder vertelt Lieve hoe je
je beweegt als fotograaf en hoe je omgaat met je model.
Ieder aspect van portretfotografie wordt aangeraakt in dit
boek en kracht bijgezet met sprekende beelden.
Na haar masterclass voor ‘Leer het van de beste’
geeft Lieve nu al haar expertise vrij in dit boek.
Ze neemt je mee doorheen haar jarenlange ervaring als
fotograaf en staat je bij met allerhande tips en tricks.
Lieve Blancquaert is een van Vlaanderens bekendste
fotografen. Naast haar portretten van talrijke bekende
Vlamingen, staat ze vooral bekend als een fotografe die
werkt rond gevoelige maatschappelijke thema’s. Je zag
haar beelden al in verschillende kranten en magazines, in
tentoonstellingen en in haar eigen documentaires.

LEER HET
VA N D E B EST E

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938785

150 x 190 mm / Softcover / 208 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 473 / Thema AJ
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L I F EST Y L E

HALFTIJDS MOEDEREN
De balans tussen vasthouden en loslaten
Anne Cornut
—

Bekend van het populaire Instagramprofiel @mamavanvijf

—

Een persoonlijk en eerlijk relaas over co-ouderschap

—

Inclusief praktische tips van een gezinswetenschapper

Anne Cornut is zaakvoerder van Maison Slash, influencer en mama van vijf tieners. Sinds 2019 is ze halftijds
ouder: ze ziet haar kinderen een week wel en een week
niet. Haar nieuwe liefde Gil heeft twee kinderen. Samen
verbouwen ze een huis waar ze één groot, nieuw nest
willen maken. Tot die plek klaar is, pendelt Anne heen
en weer tussen huizen, en gezinnen, al dan niet met kinderen. Is die week zonder kinderen ‘olé, olé’ of is het toch
iets complexer dan dat? Valt het mee om zo’n kroostrijke
menage te managen? Hoe blijf je in touch met jezelf ?
In dit boek vertelt Anne openhartig over het wel
en wee van de weg die ze aflegt. Over het leven in een
tussenfase, met veranderende verantwoordelijkheden
en nieuw verworven vrijheden. Over het goochelen
met agenda’s, over loslaten en persoonlijke groei, over
schakelen en keuzes maken, en over het waarderen en
genieten van de momenten waarop alles – al is het maar
voor even – in de juiste plooi valt.

ISBN 9789463936590

150 x 220 mm / Hardcover / 192 pagina’s / € 27,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 854 / Thema VFX
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L I F EST Y L E

EERSTE HULP
BIJ ONTROUW
Kaat Bollen en Lore Eerlings

—

Auteurs hebben groot bereik op sociale media

—

Maakt ontrouw bespreekbaar

—

Praktisch stappenplan, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Ontrouw, je hoorde er vast al over in je omgeving of maakt(e)
het zelf mee in je relatie. Hoe dan ook is het een moeilijke,
pijnlijke en ingrijpende situatie voor beide partners.
Kaat Bollen en Lore Eerlings bieden in dit boek een
duidelijk en praktisch stappenplan om als koppel samen
aan de slag te gaan wanneer je geconfronteerd wordt met
ontrouw. Ze gidsen je door het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’ van
het ontrouw en behoeden je voor overhaaste beslissingen.
Dankzij de vijf stappen – bom, verhaal, schade, keuze en
verwerking – is er ruimte voor dialoog en nuance, die
noodzakelijk is in het eerste moeilijk jaar na het barsten
van de bom.
Dit boek, doorspekt met herkenbare praktijkvoorbeelden,
wil niet met de vinger wijzen naar de ontrouwe partner, maar
wil wel beide mensen vooruithelpen. Aan de hand van hun
drempelmodel helpen Kaat en Lore jullie als koppel samen
zoeken naar de individuele verantwoordelijkheid van de
partner die ontrouw geweest is en naar de gezamelijke verantwoordelijkheid die de drempel naar ontrouw lager deed liggen.
Seksuologe en oplossingsgericht (relatie)therapeut
Kaat Bollen en orthopedagoge en relatie-en gezinscounselor Lore Eerlings werken samen in hun praktijk Zinnia,
waar ze koppels vooral bijstaan in relationele en/of seksuele
uitdagingen. Ontrouw komt er dus vaak langs. In hun sessies
hanteren ze een oplossingsgerichte aanpak en gaan ze op
zoek naar verbinding.

I N D E Z E L F D E R E E KS

ISBN 9789463938815

150 x 220 mm / Softcover / 192 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 450 / Thema VFVG
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L I F EST Y L E

ONLINE DATING:
THE GOOD, THE BAD AND
THE UGLY
Hoe we zelf ons datingsucces bepalen
dr. Lara Hallam
—

Auteur heeft een doctoraat over online dating, én is ook ervaringsdeskundige: ze heeft haar man ontmoet via Tinder

—

Boordevol persoonlijke verhalen van online daters

—

Voor iedereen die wil weten hoe relaties anno 2022 ontstaan en werken

Een tussenpartij inschakelen bij de zoektocht naar
een partner – dat doet de mens al sinds het begin der
tijden. Vroeger waren het priesters, opperhoofden en
wanhopige moeders die het geluk een handje hielpen,
of waagden singles een poging via een zoekertje in de
krant. Onze eenentwintigste-eeuwse variant daarvan?
Online dating!
Maar wie doet er eigenlijk precies aan online daten,
hoe daten ze, en welke lessen kunnen we trekken uit hun
ervaringen? Online dating: the good, the bad and the ugly
brengt het (liefdes)leven van de online dater in kaart. Aan
de hand van hun verhalen én wetenschappelijk onderzoek
ontdek je hoe je een succes kunt maken van jouw eigen
onlinedatingverhaal.
Maar ook voor zij die zich liever niet op de onlinehuwelijksmarkt begeven, is het een must-read: dit
boek bevat namelijk een schat aan informatie over hoe
relaties in de eenentwintigste eeuw tot stand komen, en
hoe je als ouder kunt omgaan met kinderen die net in
de dating scene duiken.

ISBN 9789463937528

150 x 220 mm / Softcover / 256 pagina’s / € 24,95 / Verschijning in december 2022 / NUR 450 / Thema VFVG
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L I F EST Y L E

DE KRACHT VAN NATUURLIJKE VERZORGING
40 DIY-recepten voor elke huid
Marion Naudts
—

Natuurlijke producten voor ieder huidtype en elke leeftijd

—

Met handig stappenplan om je eigen recept samen te stellen

—

Ontdek de logica en wetenschap achter cosmeticarecepten

Marion Naudts, bekend van website en Instagrampagina
Marion Maakt, brengt met haar tweede boek, De kracht
van natuurlijke verzorging een complete gids met DIY
natuurlijke en unieke verzorgingsproducten. Uit liefde
voor je huid en de planeet, kiest ze zeer bewust voor
biologische en pure ingrediënten.
In haar nieuwste boek geeft de auteur je kwalitatieve
en toegankelijke recepten mee die je meteen kan uit
proberen, ongeacht jouw huidtype of eventuele huidproblemen. Van micellair water en een serum tot een lotion
voor een gevoelige babyhuid. Er zijn mogelijkheden in
overvloed. Daarnaast bevat het boek een handig stappenplan om je huidtype te bepalen en op basis daarvan
eigen recepten samen te stellen. Het boek helpt je ook
om de logica achter cosmeticarecepten te doorgronden,
wat je motiveert om zelf aan de slag te gaan.
Marion Naudts organic skincare formulator en volgde
een opleiding herborist en aromatherapie. Ze geeft
workshops waarin ze mensen leert hoe ze zelf natuurlijke verzorgingsproducten kunnen maken en ontwikkelde haar eigen cosmeticalijn.

ISBN 9789463938587

190 x 245 mm / Softcover met flappen / 184 pagina’s / € 27,50 / Verschijning in november 2022 / NUR 450 / Thema WJH
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L I F EST Y L E

TINY HOMES
Een kleine oplossing voor een groot probleem
Laura Denoyelle
—

Auteur ontwierp en woonde zelf in een tiny house

—

Met praktische tips voor design, materiaalkeuze en inrichting

—

Voor iedereen die duurzaam wil wonen

Studeren in Denemarken is gratis. Op kot gaan in
Denemarken is echter peperduur. Om er haar master
ingenieur-architect te kunnen halen, moest auteur en
ingenieur-architecte Laura Denoyelle dus creatief zijn.
Ze kocht een tiny home en woonde er twee jaar lang. Dit
boek is het verhaal van de belevenissen in haar tiny home
en toont aan dat dergelijke woningen een belangrijke,
positieve rol kunnen spelen in de klimaatproblematiek.
In dit boek vind je praktische tips voor het ontwerp
van je eigen tiny home, informatie over duurzame
materialen en wetgeving in België en Nederland. Daarnaast inspireert de auteur je voor de inrichting van een
gezellige doch functionele thuis. Wil je duurzamer en
bewuster gaan leven, dan is dit boek de eerste tiny step.

ISBN 9789463939027

190 x 245 mm / Softcover / 184 pagina’s / € 25,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 454 / Thema AM
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L I F EST Y L E

ZIEK VAN LIEFDE
Van kleine manipulaties tot gaslighting in relaties
Vanessa Muyldermans
—

Auteur is veelgevraagd relatietherapeut en gespecialiseerd in narcisme

—

Doorbreekt het taboe rond emotioneel misbruik in relaties en gaat
dieper in op de gaslighting

—

Doorspekt met pakkende praktijkvoorbeelden

In Ziek van liefde doorbreekt relatietherapeute Vanessa
Muyldermans het taboe dat nog steeds rond emotionele
en psychische mishandeling hangt. Ondanks de vele
vormen, zogezegd onschuldige opmerkingen tot openlijke vernederingen, is psychisch geweld nog steeds veel
minder zichtbaar dan fysiek geweld en blijft het daarom
nog te vaak onder de radar. De auteur belicht zowel de
kant van de ‘pleger’ als het ‘slachtoffer’. Uiteraard is het
veel genuanceerder dan dat: een zogezegde dader kan
ook lijden onder de situatie, en een ‘slachtoffer’ draagt
soms ook verantwoordelijkheid. In dit boek is er ruimte
voor nuance, mildheid en openheid. Voor veel tinten
grijs tussen zwart en wit.
De auteur behandelt verschillende persoonstypes en analyseert of je vatbaarder bent om ‘dader’, dan
wel ‘slachtoffer’ te zijn. Wat maakt dat iemand in zo’n
situatie terechtkomt? Kun je psychisch misbruik voorkomen? Hoe maak je je los uit een toxische relatie? En
kun je helen na dader- of slachtofferschap? Het boek is
bovendien doorspekt met pakkende getuigenissen uit de
praktijk, die de theorie op interessante wijze illustreren.
Vanessa Muyldermans is criminologe, seksuologe
en relatietherapeute. Daarnaast verdiept ze zich onder
andere in de oplossingsgerichte psychotherapie.

‘In het begin dacht ik, het zijn maar
woorden, dat kan me niet raken, nu besef
ik dat die veel dieper kunnen raken dan
wat dan ook.’

ISBN 9789463938594
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L I F EST Y L E

ACT TO ATTRACT
Manifesteer like a badass
Karen Adriaenssen
—

Creëer meer geluk en geld, vrijheid en impact in je leven of onderneming

—

Zet moeilijke momenten om naar opportuniteiten

—

Auteur is succesvol manifestatiecoach en hielp reeds vele anderen
hun dromen waar te maken

Voel je dat je veel meer uit je leven en business kunt halen
dan je nu doet? Ben je klaar om je leven en onderneming
op een hele andere manier aan te pakken? Karen Adriaenssen vertelt je haar bewogen levensverhaal en hoe haar dat
tot een belangrijk inzicht bracht: you must act to attract!
Wil je de leider van je eigen leven worden? Dan
moet je bewust werken aan de kwaliteit van je gedachten en emoties en uitdagingen naar opportuniteiten
leren om te buigen. Anders leren denken en voelen
brengt je bij precies de juiste acties om te triomferen in
je leven en onderneming.
Via haar roadmap gidst de auteur je vastberaden
maar liefdevol naar een succesmindset. Zo leer jij stap
voor stap hoe je meer geluk en geld, vrijheid en impact
kan creëren. Met heldere uitleg, sprekende quotes en
handige oefeningen.
Karen Adriaenssen is breakthrough coach. Ze hielp al
honderden mensen op weg naar een gelukkiger leven en
succesvolle onderneming.

‘Dit boek geeft je inzicht in hoe je brein
werkt, hoe positief denken je gedrag
beïnvloedt, waardoor jij stap voor stap
jouw nieuw leven leert manifesteren.’

ISBN 9789463938013

© Nouchka
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L I F EST Y L E

ABSOLUTE AANRADER
ALCOHOLVRIJ
Cathérine Kools

—

Een harde en openhartige getuigenis

—

Met praktische recepten en tips & tricks

—

Voor de lezers van Sinds ik niet meer drink

We vinden het normaal om een glas te drinken. Eentje
na het werk. Eentje na het sporten. Eentje op een
zomers terras. Toch is alcohol minder onschuldig dan
we willen toegeven.
In Absolute Aanrader Alcoholvrij onderzoekt
Cathérine Kools waarom we zoveel drinken. Wat doet
alcohol met ons? Is alcohol een drug? Waarom is het zo
genormaliseerd? Wanneer steekt iemand de soms vage
grens over van een recreatief drankje naar een alcoholverslaving? Cathérine maakte het van dichtbij mee en
vertelt er openhartig over.
Daarnaast schotelt dit boek je een menukaart vol
alcoholvrije alternatieven voor en praktische tips om op
andere manieren plezier te beleven. Het leven is immers
te bijzonder om de zin ervan op de bodem van een glas
te zoeken.

© Alexander Daems

ISBN 9789463938211
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P O P C U LT U R E

DE DIKKE DELVAUX
De 500 mooiste verhalen uit
de Belgische popmuziek
Jan Delvaux
—

Jan Delvaux dé kenner bij uitstek

—

Het allerbeste uit de Radio 1-rubriek (al sinds 2009!)

—

Verhalen en weetjes die blijven verrassen!

Bart Peeters zegt dat hij meer parate kennis heeft over
de Belgische popmuziek dan Wikipedia. Jan Delvaux is
sinds jaar en dag dé Belpopkenner. Sinds 2009 (!!!) en al
meer dan 500 keer deelt hij die kennis met ons allen in
het Radio 1-programma De Dikke Delvaux.
Dit machtige boek verzamelt veel van alles wat Jan
weet over de Belgische muziek.
Grenzen of taboes zijn er niet: het gaat over Jacques
Brel én over Mauro Pawlowski, over Nicole & Hugo én
over Wim Mertens, over de Zingende Dokwerker én
over De Jeugd van Tegenwoordig. De geheimen achter
wereldhits en one-hit-wonders, de verhalen van Limburgse punkers en Antwerpse volkszangers, weetjes over
rare platen, verloren dromen, waargemaakte ambities en
al lang vergeten vedetten.

VAN DEZELFDE AUTEUR
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P O P C U LT U R E

HOUSE OF HOUSE
30 years Cherry Moon
—

Unieke inkijk op de bewogen geschiedenis van Cherry Moon

—

Must-have voor iedere liefhebber van de Belgische clubscene

—

Vergezeld van een grote campagne op StuBru én lanceringsfeest
in de Cherry Moon

Cherry Moon is en blijft een van de grootste namen in
de geschiedenis van de Belgische club-scene.
Sinds de club zich na de opening in 1991 focuste op
de beste techno, hard trance en house, groeide Cherry
Moon al snel uit tot van een van de eerste en internationaal meest bekende Belgische megadancings, waar ravers
en clubbers van over heel België, Frankrijk, Nederland,
Duitsland, en bij uitbreiding nog meer Europese landen
wekelijks verzamelden.
De club betekende de start voor een resem aan
legendarische parties met al even legendarische dj’s, en
de hele community die daarrond ontstond, is tot op de
dag van vandaag nog steeds even springlevend.
Dit boek geeft een inkijk op de bewogen geschiedenis van deze legendarische housetempel en op haar
plaats binnen de belgische muziek- en clubgeschiedenis,
maar zorgt vooral voor a trip down memory lane voor wie
in de jaren 90 en 2000 de house- en technoscene actief
mee beleefd heeft.
Een must-have voor de fans, een niet te missen
illustratief werk voor de echte liefhebbers van de Belgische clubscene, van toen en van vandaag.

ISBN 9789463938822
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P O P C U LT U R E

VIVE MA LIBERTÉ
Arno in zijn eigen woorden
Bart Steenhaut
—

Met de medewerking van de overleden volksheld

—

Journalist Bart Steenhaut interviewde Arno tientallen malen

—

Met exclusieve beelden van fotograaf Alex Vanhee

Wie was Arno? Een van de meest authentieke artiesten
die België tot nog toe heeft voortgebracht? Natuurlijk.
Een clown? Dat ook. Maar vooral een rasperformer die
elk concert speelde alsof er nooit nog een volgende zou
komen. Voor Arno was leven een kunst op zich. Hij had
lak aan conventies en sloot nooit compromissen.
Journalist Bart Steenhaut was meer dan vijfen
twintig jaar goed bevriend met de zanger, en gaandeweg
ontstond het idee voor dit boek, waaraan de zanger zijn
volledige medewerking verleende. Viva ma liberté laat
zien wat Arno echt bezighield: het leven, de nood aan
rock-’n-roll, passie, politiek, kunst en liefde. Het resultaat
is een persoonlijk portret waar de Lonesome Zorro zich
ook van een andere kant laat zien. Arno zoals weinigen
hem gekend hebben: zoals hij écht was.

ISBN 9789463938846
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ZIN

DE KRACHT VAN WAARHEID
Je authenticiteit als superpower!
Steffi Vertriest
—

Opvolger van de bestseller De kracht van gedachten

—

Auteur heeft een groot bereik op sociale media

—

Een verrassend, eerlijk relaas dat je leven zal veranderen

Populaire auteur Steffi Vertriest schreef eerder de bestseller De kracht van gedachten en komt nu met De kracht
van waarheid, een boek over de waanzinnige invloed van
authenticiteit en kwetsbaarheid op je persoonlijke groei.
In dit boek legt Steffi uit waarom het van groot
belang is om steeds de waarheid te spreken. Het kan je
helpen om vastgeroeste patronen te doorbreken en je
eigen capaciteiten beter te benutten. Liegen, zelfs het
kleinste leugentje om bestwil, weerhoudt ons van vooruitgang en de kans om ons potentieel ten volle te benutten.
Dit is een boek over op zoek gaan naar wie je echt
bent, achter de façade van schone schijn. De kracht
van waarheid pakt de diepgewortelde angst om niet te
voldoen aan andermans eisen aan en verandert die naar
het vertrouwen dat wie je echt bent, met alle perfecte
imperfecties, je allersterkste troef is in het leven. Dit
boek doet je groeien op verschillende vlakken en zal je
leven veranderen.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938143
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ZIN

VOELEN ZONDER FILTER
Een plattegrond van het emotionele landschap
Fleur van Groningen
—

60.000 exemplaren verkocht van Leven zonder filter

—

Werkte o.a. voor Knack, De Morgen, Het Nieuwsblad,

NRC Handelsblad
—

Moedig onderzoek naar emoties, Fleur is seismograaf van deze tijd

Word jij regelmatig overweldigd door emoties? Druk je
ze weg, tracht je ze te rationaliseren, verlies je de controle?
Vind je het moeilijk om te voelen wat er in je omgaat?
Loop je vaak tegen dezelfde pijnpunten aan? Wordt er
misbruik van je gemaakt of negeer je je grenzen? Raak je
overprikkeld, absorbeer je andermans emoties? Verlang je
naar verbinding, harmonie en zelfvertrouwen?
Fleur van Groningen moest al op jonge leeftijd
leren leven met verdriet, angst en woede. Ze doorleefde gebeurtenissen die haar tot op heden bijblijven,
maar gaandeweg leerde zij ook hoe ze constructief kon
omgaan met haar emoties en herstelde ze van trauma.
Voelen zonder filter is het ontroerende, confronterende
maar vooral inspirerende verslag van die lange zoektocht,
die uitmondt bij innerlijke rust. Het is een persoonlijk
verhaal dat kan dienen als leidraad voor anderen.
L E Z E RS OV E R F L EU RS W E R K

‘Leven zonder filter hielp me mijn destructieve relatie
loslaten en te verwerken. Ik leerde mijn gevoeligheid
omarmen en mezelf naar waarde schatten. Hiervoor ben
ik bijzonder dankbaar.’
— E L L E N S.

‘Leven zonder filter was als een warme deken. Ik kreeg
toestemming om te voelen en op adem te komen. Het is
de handleiding die ze bij mijn geboorte vergaten mee te
geven.’
— A M A RY L L I S L.

‘Dankzij Leven zonder filter zie ik mijn gevoeligheid
als troef. En ik leerde prikkels doseren, het heeft rust
gebracht. Iets wat ik graag als jonge gast al had meegekregen!’
— BA RT D.

© Kaat Pype

ISBN 9789463938372

150 x 220 mm / Softcover / 450 pagina’s / € 27,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 740 / Thema VSPQ

36

ZIN

OMDAT WE ALLEMAAL
DOODGAAN
Het belang van een menswaardige stervensbegeleiding
Lien De Metsenaere
—

Auteur is bekend van haar column in INFUUS, de gazet voor
de zorgprofessional, en heeft meer dan 15 jaar ervaring als
(palliatief) verpleegkundige

—

Vol verhalen en voorbeelden die aanzetten tot zelfreflectie

—

Met medewerking van prof. Wim Distelmans, dé autoriteit op vlak
van palliatieve zorg en euthanasie
Ons land heeft een van de best omlijnde wetgevingen
op het vlak van patiëntenrechten, palliatieve zorg en
euthanasie. Toch overlijden dagelijks heel wat patiënten
in oncomfortabele omstandigheden, onder andere door
therapeutische hardnekkigheid en een gebrek aan kennis
over levenseindezorg.
Deze gids schetst het belang van een professionele
en menswaardige palliatieve begeleiding. Alle aspecten
van deze specifieke zorgen komen daarbij aan bod: zwaar
ziek zijn, pijn lijden, afscheid nemen, beslissingen maken
rond het levenseinde... De auteur deelt haar kennis uit
de praktijk rond medicatie en behandeling, maar geeft
ook raad over hoe je als zorgverlener omgaat met patiënten, hun naasten én jezelf.
Omdat we allemaal doodgaan biedt bovendien
inspirerende reflecties van professor Wim Distelmans
en waargebeurde verhalen over bijzondere ontmoetingen
met patiënten, over hoe het eraan toegaat in de zorg
en over hoe het beter zou kunnen. Want iedereen heeft
recht op een waardig levenseinde.
Lien De Metsenaere werkte als verpleegkundige
tien jaar op de afdeling intensieve zorg en zeven jaar in
een palliatief supportteam. Nu specialiseert ze zich in
coaching rond stress, burn-out, rouw en verlies.

ISBN 9789463938860

150 x 220 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 870/897 / Thema MKB/MQCL9

37

ZIN

WORDT HET OOIT
WEER NORMAAL?
Jongeren over leven met gemis
Alexandra Hustinx & Missing you
—

Hoe moet je omgaan met dood op een moment dat je zelf
nog volop verkent wat leven is?

—

Warme verhalen van jongeren die een naaste verloren

ROBBIE

Wordt het ooit weer normaal? Het is een vraag die Rune
dag en nacht bezighield. Alles werd namelijk anders na
het overlijden van zijn papa. Lange tijd had hij gedaan
wat zijn omgeving van hem verwachtte, maar diep in
hem sluimerde het gevoel dat hij stilaan afgesloten
geraakte van de buitenwereld.
Dit boek biedt een inkijk in het leven van zes jongeren die afscheid moesten nemen. Loïc, Yaren, Amelie,
Rune, Laure en Sarah getuigen over gemis, verder leven,
overleven, stilstaan, eenzaamheid, vriendschap en troost.
Hun verhalen worden afgewisseld met quotes, lijstjes en
ruimte voor eigen ideeën.
Kortom: een toegankelijk boek voor jongeren die op
zoek zijn naar antwoorden, en tegelijkertijd een bron van
inspiratie voor iedereen die dicht bij jongeren staat.
Dit boek kadert in de jongerencampagne ‘Sharing =
caring’, een project van Missing You vzw met als doel het
taboe rond rouw en verlies bij jongeren te doorbreken.

ISBN 9789463939218
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ZIN

ERGENS IN HET MIDDEN
VAN NOWERS
Het verhaal van een vlucht door de wolken heen
Wim Willaert
—

Wim Willaert is een gevierd acteur, onder meer bekend van ‘Nonkels’

—

Een verhaal over een opgroeiende creatieve jongeman die vastzit

—

Vol metaforen die je wegblazen en laten nadenken over het leven

‘Zou een wolk naar meringue of naar suikerspin smaken?
Loop met je mond open in de mist en je zult het proeven:
het is een windje in een netzak.’
De jonge Saul tuurt vaak naar de wolken en vindt het
fantastisch dat er zoiets onmetelijk en ongrijpbaars kan
bestaan. Zijn vader meester Aimee daarentegen zou het
liefste van al de wolken ontleden, classificeren en in potjes
op het schap plaatsen. Kunnen ze elkaar ergens in het
midden van Nowers vinden?
Wim Willaert is acteur en muzikant van beroep, en
al 20 jaar gepassioneerd door wolken. Naast mannen die
door de lucht zweven in hun tuinstoel en aapjes in de
ruimte, krijg je in dit boek een kleine inkijk in het hoofd
van Wim.

ISBN 9789463935067
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GEZONDHEID

DE KLIK
Maak nu de juiste keuzes
Dr. Servaas Bingé
—

Servaas Bingé bekend van tv en meerdere bestsellers

—

Leer hoe je succesvol je dromen kunt bereiken

—

De menselijke geest als sterkste wapen én grootste vijand

De klik maken, het wordt zo vaak gezegd om het begin
van een nieuwe levensstijl aan te duiden. Maar hoe begin
je er nu precies aan? Hoe breek je met verslavingen,
sombere gevoelens, angsten… en word je de beste versie
van jezelf ?
Dr. Servaas Bingé legt je in heldere woorden uit hoe
onze menselijke geest werkt én tegenwerkt. Want weet
je eigenlijk waarom je steeds in die negatieve patronen
vervalt en – misschien nog belangrijker – hoe laat je ze
achter je? Dankzij concrete handvaten krijg jij inzicht in
hoe je die schakelaar in je hoofd moet aanzetten zodat
jouw pad naar succes verlicht wordt. Implementeer positieve gewoontes en blijvende gedragsveranderingen in
je dagelijkse leven en leer hoe je je eigen psychologische
code kunt kraken.
Stop dus met het zoeken naar excuses en realiseer
die ooit zo ongrijpbare dromen. Waar wacht je nog op?

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463939270

150 x 220 mm / Softcover / 280 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in december 2022 / NUR 770 / Thema JM

40

GEZONDHEID

START TO SLEEP
Opnieuw leren slapen zonder slaapmedicatie
Annelies Smolders
—

Totale make-over van succesboek van jaren geleden

—

Annelies Smolders is Vlaanderens meest gevraagde slaaptherapeute

—

Met een stappenplan dat je kan individualiseren voor je eigen slaaptherapie

Beter slapen kun je leren. Je kunt leren controle te krijgen
over je slaap. In dit boek leert Vlaanderens meest succesvolle slaaptherapeute Annelies Smolders je stap na stap
de vicieuze cirkel, die je slapeloosheid in stand houdt,
door te knippen: rust vinden, een goede slaap-mindset
hanteren, de juiste slaapkennis, gebruik van lichttherapie,
slaapangsten oplossen ... Er is niet één wondertip, wel
een combinatie van technieken en methoden.
Annelies leed de eerste helft van haar leven ook aan
slapeloosheid totdat ze kennismaakte met de aanpak van
professor Morin (Canada) en professor Espie (Schotland).
Ze deed voordien eigenlijk alles verkeerd, zonder het te
beseffen was ze bezig met ‘Start to Wake’.
Vandaag weet ze hoe ze haar slaap moet aanpakken,
en die van andere mensen. In dit boek legt ze nog meer
de nadruk op de eigen inbreng van de lezer. Ze geeft
handvaten en werktips in een stappenplan om je eigen
slaapcapaciteiten te ontdekken en te verstevigen.

LEER HET
VA N D E B EST E

VAN DEZELFDE AUTEUR
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GEZONDHEID

HOE HET LICHAAM
ONTHOUDT WAT JE ZELF
VERGETEN BENT
Word opnieuw de architect van je emoties
Tom De Prest
—

Verrassend boek over de impact van gebeurtenissen
en emoties op een lichaam

—

Doe meer kennis op over wat trauma’s doen met
je lichaam en wat je zelf kunt doen om deze los te laten

—

Auteur is veelgevraagd neurotherapeut

De invloed van emoties en ervaringen op ons leven wordt
maar al te vaak onderschat. Grote of kleine traumatische
gebeurtenissen uit het verleden bepalen zonder dat we het
merken ons gedrag. Tom De Prest, manueel neurotherapeut en kinesioloog, legt je in dit boek uit welke impact je
emoties, gedachten en gevoelens hebben op je lichaam en
hoe ze je denken beïnvloeden. Hoe vaker je een gedachte
hebt, hoe frequenter je lichaam hier fysiek op zal reageren. Je leeft met andere woorden op automatische piloot.
Dankzij dit boek kun je dat patroon herkennen en doorbreken. Je zal je niet meer laten leiden door gedachten en
emoties die onbewust terugkomen en je leven bepalen.
Kies bewust voor een fysiek en mentaal krachtig leven.
Wees opnieuw de architect van jouw leven.

‘When the body knows
it better than the mind.’

ISBN 9789463938808
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GEZONDHEID

REUMA, VAN 1 TOT 101 JAAR
Artritis, artrose, osteoporose…: oorzaken,
symptomen en behandelingen
Dr. Peggy Jacques
—

Probleem van miljoenen Belgen

—

Alles over de oorzaken,
de symptomen en de mogelijke behandeling

—

Auteur is experte in het vak

Miljoenen (!) Belgen krijgen tijdens hun leven te maken
met reuma, dat een koepelbegrip is voor aandoeningen
als artrose, artritis, osteoporose, jicht, tenniselleboog…
Vooral boven de vijftig is het een ziekte die bijna
niemand spaart, en die niet te genezen is. Maar de ziekte
kan helaas iedereen treffen, zelfs baby’s.
Prof. dr. Peggy Jacques (UZ Gent) weet er alles
over. Voor elk van de verschillende ziekten die onder het
verzamelbegrip ‘reuma’ vallen, schrijft ze in heldere taal:
- wat de oorzaak is (immuniteitsprobleem, botontkalking,
slijtage, erfelijke factoren…)
- wat de symptomen en de gevolgen voor de patiënt zijn
(pijn, minder mobiliteit, orgaanproblemen…)
- welke behandeling verlichting kan brengen: wat werkt
en wat werkt niet? (pijnstillers, ontstekingsremmers,
lichaamsbeweging, voeding, levenswijze…)

‘Reuma komt écht niet enkel voor bij
oude mensen, het is iets van alle leef
tijden. Schade aan gewrichten is on-
omkeerbaar; een goede behandeling is
daarom ontzettend belangrijk.’

ISBN 9789463937283
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GEZONDHEID

INTERMITTENT LIVING
De helende kracht van koude douches en lege ontbijttafels –
leidraad voor een kerngezond leven
Siebe Hannosset
—

De opkomende hype na intermittent fasting

—

Leer hoe stressprikkels ervoor zorgen dat je opnieuw kerngezond wordt

—

Auteur is Intermittent Living expert en kPNI-coach

Intermittent Living is het nauwgezet implementeren
van aloude prikkels in onze dagelijkse routine, net zoals
we die in onze evolutie als homo sapiens altijd hebben
ervaren. Door fysieke stressoren zoals dorst, honger,
koude en zelfs acute zuurstofnood kortstondig te activeren, stimuleren we de juiste cellen en maken we lichaam
en geest van binnenuit opnieuw kerngezond.
Gepassioneerd coach, docent en gezondheidsexpert
Siebe Hannosset mocht het aan den lijve ondervinden.
Na een jong en sportief leven vol blessureleed en pijnlijke
ontstekingen, bleek in 2010 dat hij al jaren aan een actieve
vorm van Lyme leed. De auteur vertelt nu hoe hij dankzij
Intermittent Living – het gezondheidsconcept van dr.
Leo Pruimboom (kPNI) – de hopeloze strijd tegen deze
lastige ziekte in amper drie maanden tijd kon winnen.
Een wonder? Niet helemaal. Intermittent Living
geeft een wetenschappelijk antwoord op de sluimerende
gevaren die onze moderne maatschappij met zich meebrengt – of je nu specifieke aandoeningen hebt of ‘blaakt’
van gezondheid. Een sedentaire levensstijl, zeer calorierijk voedingspatroon, emotionele stress en duizenden
andere toxines doen ons immuunsysteem wankelen. De
vraag is niet óf we ziek zullen worden, maar wanneer.
Bij Club Brugge deed Siebe Hannosset de nodige
ervaring op als physical coach. Vandaag begeleidt en
inspireert hij zowel high performers (topsporters, CEO’s,
artiesten) als gewone stervelingen.

ISBN 9789463938570

150 x 220 mm / Softcover / 192 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 860 / Thema VS
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ACT UA

DAILY LIVING WITH HIV
Visual Stories of Ugandan Youths
Sofie Vindevogel en Emmanuel Kimera
—

Uniek fotoboek over leven met hiv, met foto’s en verhalen
van Oegandese jongeren

—

Vormgegeven in co-creatie met deze jongeren

—

Resultaat van onderzoeksproject van HOGENT
en Mountains of the Moon University (Oeganda)

Youths represent a growing share of people living with
HIV – especially in Sub-Saharan Africa, where they
constitute 39% of all new cases. Thanks to impressive
medical advances, HIV has in recent decades transformed from a life-threatening disease to a chronic condition with near-normal life expectancy.
But what about these youths’ quality of life? And
has the public’s understanding of this health condition
advanced as well?
This photo book illuminates what it is like to live
with HIV, from the perspective of youths in western
Uganda. Through photography and stories, these youths
share their experiential knowledge and provide a unique
and intimate insight into everyday living with HIV.
The result is a bewildering but enlightening analysis
of how life with HIV is influenced – for better or for
worse – by the support and opportunities provided (or
denied) to these youths in their various social environments. The book raises critical questions that offer food
for thought and calls for change in the way that youths
with HIV are perceived, approached, and represented.

ISBN 9789463938150

215 x 230 mm / Hardcover met stofwikkel / 112 pagina’s / € 35 / Verschijning in december 2022 / NUR 653 / Thema AJF
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ACT UA

WELKOM IN DE METAVERSE
Hoe we straks gaan leven en werken in een virtuele wereld:
een blik op onze onvermijdelijke toekomst
Pieter Van Leugenhagen
—

Auteur is autoriteit op het vlak van VR, AR en Metaverse

—

Mede-oprichter van yondr, bedrijf dat merken begeleidt in
ontwikkeling van virtuele ervaringen

—

Must-read om te weten wat de digitale trends zullen worden

Nog een hype die we ons in 2025 nauwelijks gaan
herinneren? Toch niet. Metaverse wordt een blijver. Meer
zelfs, metaverse gaat ons leven op zijn kop zetten de volgende jaren. Zoals de smartphone dat ook al deed. Alleen
gaat metaverse dat nog tien keer drastischer doen.
Sciencefiction wordt realiteit. Metaverse verbindt
alle virtuele werelden met elkaar via het internet, via
virtual en augmented reality (VR en AR). En helpt ons
binnenkort vanuit onze zetel of van achter ons bureau
te ontsnappen aan de realiteit. Welkom in de mix van
videogames, 3D, VR en AR, blockchaintechnologie en
artificiële intelligentie.
In dit ophefmakend boek stelt Pieter Van Leugenhagen zijn wat-als-scenario’s voor de metaverse voor. En
belicht hij vanuit zijn jarenlange ervaring de opportuniteiten, maar ook de niet te onderschatten bedreigingen
voor de bedrijfswereld, het beleid en ons dagelijks leven.
Te futuristisch? Ook de iPhone klonk ooit als toekomstmuziek. En kijk nu.

ISBN 9789463938310

150 x 220 mm / Softcover / 192 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 980 / Thema UYQ
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ACT UA

PSYCHOPATEN, WIE ZIJN ZE?
MISVERSTANDEN EN DWALINGEN OVER DE PSYCHOPATHIE
Prof. dr. Kasia Uzieblo
—

Psychopaten: niet allemaal zware criminelen, vaak ‘gewone mensen’

—

Hoe met hen omgaan, hoe ze herkennen, hoe ze behandelen?

—

Absolute experte over wat psychopathie écht is

Er bestaan nogal wat misverstanden over de persoonlijkheidsstoornis ‘psychopathie’.
Zo zijn psychopaten lang niet allemaal moordenaars of zelfs criminelen. Velen leven een min of meer
normaal leven.
Zo klopt het ook niet dat veel psychopaten super
intelligent zouden zijn of machtige posities zouden
bezetten in bedrijven of politiek.
Toch lijden in België wel degelijk enkele tienduizenden mensen aan deze mentale aandoening die
maakt dat ze problematisch gedrag vertonen: ze zijn
vaak manipulatieve leugenaars zonder geweten of angst,
asociaal maar ook charmant.
Prof. dr. Katarzyna Uzieblo is in de Lage Landen
de grootste experte in de studie van de psychopathie.
Zij beschrijft de stoornis en wat haar kenmerkt, hoe je
psychopaten kunt herkennen, hoe je ermee kunt omgaan,
waarom sommigen ervan in de criminaliteit terecht
komen en of ze te behandelen of te genezen zijn.

‘Psychopaten kun je overal tegenkomen, op het werk, binnen je
gezin, op straat… Maar dat betekent niet dat we omsingeld zijn
door types als Ted Bundy en Marc Dutroux. Niet iedere psychopaat is namelijk een (serie)moordenaar, meer nog: niet alle (serie)
moordenaars zijn psychopaten. Maar wie zijn ze dan wel?’
ISBN 9789463937139

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 770 / Thema JMP
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ACT UA

EXTREEM ONLINE
Hoe de virale propaganda van Schild & Vrienden
en Vlaams Belang extreemrechts groter maakt
Tim F. Van der Mensbrugghe
—

Vooraanstaande getuigen ondervraagd

—

De technieken van Schild & Vrienden blootgelegd

—

Hoe extreemrechts zijn boodschap doet aanslaan

Er is een tijd geweest dat het Vlaams Belang/Blok een
ouderwetse partij was: holle retoriek, de IJzerbedevaart,
knokploegen, vaandels. Vandaag geeft geen enkele
partij zoveel geld uit aan advertenties en berichten op
de sociale media als het VB. De extreemrechtse partij
is extreem online en verspreidt haar boodschap als een
virus. Dat is niet alleen omdat ze geleid wordt door
iemand met een diploma communicatiemanagement,
maar ook omdat ze daartoe geïnspireerd werd door studentenvereniging Schild & Vrienden en haar oprichter
Dries Van Langenhove.
Auteur Tim F. Van der Mensbrugghe ondervroeg
talrijke vooraanstaande getuigen over hoe Schild &
Vrienden sinds 2017 jongeren wist te verleiden met haar
extreme en soms haatdragende boodschappen. En over
hoe het VB dat voorbeeld volgde en slim gebruikmaakt
van alle communicatietechnieken om zieltjes te winnen.

ISBN 9789463938495

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 906 / Thema JP
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ACT UA

ONDRAAGLIJK
LICHTE ZEDEN
Het verhaal van sekswerkster Alexandra Moreels
Alexandra Moreels
—

Mét happy ending!

—

Auteur is komend voorjaar te zien op televisie

—

Een ontroerend, hard en taboedoorbrekend verhaal

Het is het oudste beroep ter wereld en toch slagen we
er nog steeds niet in om het taboe rond de meisjes van
lichte zeden op te heffen.
Arabelle Moreels, bij haar cliënten beter gekend
als Alexandra, is sekswerkster. Ze verhuurt kamers en
geeft ook zelf erotische massages. Vandaag heeft zij
haar schaapjes op het droge, maar dat was niet altijd zo.
Arabelle doorleefde een harde jeugd. Met een moeder
die ook in de sector werkte en geregeld in aanraking
kwam met het gerecht, moest Arabelle knokken om iets
van haar leven te maken. Ondanks de miserie en de vele
vooroordelen is dat haar gelukt.
In Ondraaglijk lichte zeden vertelt ze ons hoe het
eraan toegaat in de glazen straatjes, hoe gevaar en escalatie nooit ver weg zijn, maar tegelijk hoe inspirerend en
menselijk het kan zijn.

ISBN 9789463938938

150 x 220 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 402 / Thema DNXZ
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ACT UA

DE VOLKSJURY 2
Nog meer spraakmakende moordzaken op
een onverantwoorde manier verteld
Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck
—

Het vervolg op de bestseller De Volksjury

—

Naar de gelijknamige immens populaire podcast

—

Met de medewerking van 20 experten

Hoe maak je een plaats delict schoon na politie
onderzoek? Hoe herken je een psychopaat? Zijn honden
betere speurders dan mensen? En hoe ga je om met het
feit dat je iemand hebt gedood?
De Volksjury gaat in dit tweede deel opnieuw op
zoek naar antwoorden op de meest prangende vragen
van true crime addicts. En dat doen ze op hun kenmerkende verfrissende manier: als volbloed speurneuzen
spitten ze 20 geruchtmakende misdaadverhalen, zowel
uit buiten- als binnenland, tot in de puntjes uit. Daarbij
krijgen ze de hulp van verschillende experten die hen
met raad en daad bijstaan.
Het resultaat is een ode aan de waargebeurde
misdaad die tegelijkertijd even ontspannend als nagel
bijtend spannend is.
Waarschuwing: dit boek kan het beste geconsumeerd worden met een glas cava of tijdens een roadtrip
naar Lunteren.

‘Als we zondag een “lijkentraining” met de honden
hebben, ontdooi ik maandag een stukje placenta
en laat ik dat rotten. Tegen het einde van de week
hebben we dan echte lijkgeur.’
‘ Wetsdokter Werner Jacobs vertelde ons al in het
eerste boek dat als je eenmaal lijkgeur hebt geroken,
je het voor de rest van je leven zal herkennen. Dat
beamen de baasjes en enkele seconden later hang ik
zonder te twijfelen met mijn neus boven een stukje
rottende placenta … Life goals.’

VAN DEZELFDE AUTEUR

Storytel-awards

ISBN 9789463938839

150 x 220 mm / Softcover / 240 pagina’s / € 23,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 339 / Thema DNXC
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ACT UA

MISDAAD & STRAF
IN ONRUSTIGE TIJDEN
Meningen en misvattingen over straf, recht en samenleving
Tom Daems
—

Evolutie van onze kijk op misdaad en straf

—

Visie van een expert op de zin van straffen

—

Wisselwerking veranderende samenleving en strafrechtssysteem

We leven in een wereld vol onrust, stress en chaos.
Via de media worden we voortdurend geconfronteerd
met misdaad, zelfs van de mensen die ons horen te
beschermen. Is er iets mis met onze maatschappij en ons
rechtssysteem?
In 42 stukken fileert Tom Daems het debat over
misdaad en straf: van Abdeslam tot Reuzegom, van stille
marsen tot overvolle gevangenissen, van naaktfouilles op
dance-festivals tot de verlokkingen van de viagrapolitiek.
Samen gelezen, bieden de gebundelde stukken een
unieke inkijk in hoe de discussie over misdaad en straf
in de samenleving evolueert. Het boek legt de vinger op
wat er fout loopt, maar toont ook hoe het anders kan. En
dat is van vitaal belang: een gezonde democratie heeft
baat bij een meerstemmig en genuanceerd debat over
misdaad en straf.
Tom Daems is criminoloog en hoogleraar verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen, KU Leuven. Hij doceert en
onderzoekt vooral op het gebied van de penologie, de
leer van het straffen. Binnen het Leuvens Instituut voor
Criminologie coördineert hij de onderzoekslijn ‘Bestraffing en controle’.

ISBN 9789463938716

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 824 / Thema LNF
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ACT UA

SYSTEEMCRISIS
Hoe de strijd tussen het Westen en Rusland de toekomst
van onze wereld kan bepalen
Prof. David Criekemans
—

De brede historische betekenis achter het optreden van Rusland

—

Wat is de stand en de toekomst van de wereld na de Oekraïne-oorlog?

—

Auteur is dé expert in de geopolitiek

Prof. David Criekemans is hoofddocent ‘internationale
politiek’ aan de UAntwerpen en een internationaal veelgevraagde expert in de geopolitiek.
In dit baanbrekende boek kijkt hij vooreerst naar de
geschiedenis. Waarom handelt Poetin zoals hij handelt?
De Russische frustratie, het gevoel van miskenning als
relevante wereldmacht, valt terug te brengen tot de 19e
eeuw, de Koude Oorlog, het uiteenvallen van de Sovjet
unie en de houding van het Westen in enkele geopolitieke
kwesties in het verleden. Dat alles leidde tot een wereldwijde systeemcrisis die Criekemans haarfijn ontleedt.
Maar hij kijkt ook vooruit. Naar hoe het nu verder
moet met de wereld. Krijgen we een nieuwe (koude)
oorlog? Gaan we naar een economische en energiecrisis?
Houdt de democratie stand tegen de autocratie? Wat is
de uiteindelijke ambitie van Rusland? Wat wordt de rol
van de VS, van China, van de NAVO, van de EU? Hoe
vindt elk machtsblok zijn plaats in de wereld? Welke
fouten mogen we niet meer maken en wat is de beste
strategie om uit deze systeemcrisis te geraken?

‘De wereld verkeert in een systeemcrisis waarbij alle machtsblokken
(Rusland, de EU, de Navo, de VS,
China…) hun plaats zoeken.’

ISBN 9789463938907

150 x 220 mm / Softcover / 296 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 906 / Thema JPSL
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ACT UA

DE KRACHT VAN
ONDERHANDELEN
Hoe professioneel een deal bereiken of een conflict oplossen
Theo De Beir
—

Het onderhandelingstraject van a tot z

—

Inzichten uit de wetenschap met een praktische leidraad

—

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Onderhandelen, we doen het allemaal – vaak uit de losse
pols en zonder enige structuur. Maar voor bedrijven,
organisaties en overheden die te maken krijgen met
complexe conflicten en moeilijk te overhalen partners is
dit niet voldoende. Emoties en trots staan ons vaak in de
weg, en sommigen zien een uitnodiging om rond de tafel
te gaan zitten zelfs als een teken van zwakte. Daardoor
missen veel onderhandelingen potentieel.
De kracht van onderhandelen legt uit hoe een onderhandeling werkt en hoe je structuur kan brengen in zo’n
traject. De auteur reikt je onderhandelingstechnieken aan
en maakt de werkwijzen concreet aan de hand van herkenbare situaties. Met dit boek heb je alle tools in handen
om efficiënt een conflictonderhandeling succesvol af te
sluiten of als dealmaker belangrijke onderhandelingen af
te ronden zoals het sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst, de overname van een bedrijf, de onderhandeling van een managementvennootschap, onderhandelen in
een familiebedrijf waar een conflict speelt…
Theo De Beir, advocaat, FBC-erkend bemiddelaar
in burgerlijke, handels- en sociale zaken, en docent
(KU Leuven, Ehsal Management School, Universiteit
Antwerpen...) is dé autoriteit in onderhandelen.

ISBN 9789463938877

150 x 220 mm / Softcover / 208 pagina’s / € 24,50 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 806 / Thema KJN
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SPORT

HET SYSTEEM D’ONOFRIO
Op het kruispunt van topvoetbal, big business en duistere zaken
Thomas Bricmont, David Leloup en Nicolas Taïana
—

Onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank

—

D’Onofrio heel bekend van Antwerp en Standard

—

Over zwart geld, fraude en andere financiële misdrijven

‘Mijn leven zou een film kunnen zijn.’ Zo omschreef
Luciano D’Onofrio het zelf ooit. Opgegroeid in Luik
als zoon van een Italiaanse mijnwerker werd hij in een
mum van tijd een internationaal gereputeerde voetbal
figuur. Eerst als algemeen directeur bij FC Porto. Daarna
als spelersmakelaar met sterren als Henry, Zidane en
Deschamps in zijn portefeuille en met Berlusconi en
Tapie als vrienden. Ten slotte als sportief directeur bij
Standard en Antwerp.
Tegelijk zweefde er altijd een duister aura rond zijn
activiteiten. Drie onderzoeksjournalisten beten zich vast
in D’Onofrio’s zaken, op het kruispunt waar voetbal en
big business elkaar ontmoeten. Ze kregen daarbij waardevolle documenten in handen, waaronder vonnissen in
Franse rechtszaken en rapporten die een internationaal
netwerk van fraude en financiële malversaties blootleggen.
Dit boek neemt de lezer mee naar de vier hoeken
van het D’Onofrio-sterrenstelsel, daar waar voetbal
geen sport meer is, maar alleen nog business waar veel
geld mee te verdienen valt, ook als daarvoor wetten en
normen moeten worden overtreden.

‘Terwijl ons kleine België sportief
gezien trots mag zijn op Hazard, De
Bruyne of Lukaku, is D’Onofrio een
van die ‘cultfiguren’ van een geheime
handelsmarkt in spelers, een wereld
waarin alles geoorloofd lijkt.’

ISBN 9789463938518

150 x 220 mm / Softcover / 208 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 489 / Thema SFB
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SPORT

EDDY!
Planckaert, altijd coureur geweest
Filip Osselaer
—

Focus op de wielrenner Eddy Planckaert: zijn liefde voor de koers

—

Populairder dan ooit dankzij TV-reeks rond zijn ‘château’

—

Humor, levenswijsheid, wielerkennis, sterke verhalen

Voor jongeren is Eddy Planckaert vooral ‘de vader van
de Planckaerts’, de TV-figuur die ‘dat château’ renoveert
in Frankrijk. Maar Eddy zegt het zelf in de intro van
de televisiereeks: ‘Mijn naam is Eddy Planckaert, altijd
coureur geweest’. Want de koers, dat is en blijft Planckaert
ten voeten uit.
Zijn twee oudere, ook koersende broers Willy en
Walter achterna reed hij een bepaald machtige erelijst
bijeen, met daarbij de Ronde van Vlaanderen, ParijsRoubaix en de Groene Trui in de Ronde van Frankrijk.
En ook na zijn actieve carrière bleef wielrennen belangrijk: als vader van Francesco die het niet waarmaakte als
prof, als grootvader van kleinzoons die het ook willen
proberen als coureur en als wieleranalist.
Bovenal is hij een verhalenverteller over de koers en
zijn eigen wedervaren op en naast de fiets. Met een lach
en een traan, met sterke anekdotes en pittige meningen.
De familiemens Eddy Planckaert is dezelfde als de
coureur Eddy Planckaert: boeiend, geestig en levenswijs.

VAN DEZELFDE AUTEUR

‘Ik ben van in de wieg grootgebracht
met de koers. In mijn papfles zat
geen melk, maar kettingolie.’

ISBN 9789463937771

128 x 200 mm / Hardcover / 248 pagina’s / € 27,50 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 491 / Thema SMQ
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SPORT

PHIL GILBERT, HET
OFFICIËLE HULDEBOEK
Het verhaal verteld door Philippe zelf, zijn leven, zijn loopbaan
Stéphane Thirion
—

Afscheid van een van de allergrootste wielrenners ooit

—

Zijn eigen verhalen bij alle grote momenten

—

Geïllustreerd met tientallen unieke foto’s

Philippe Gilbert is een van de succesrijkste wielrenners
aller tijden. Behalve Milaan-Sanremo won hij alle topklassiers. Reken daarbij nog een pak overwinningen in
andere eendagskoersen (de Amstel zelfs vier keer!), meer
dan 10 etappezeges in de grote ronden, de wereldtitel in
2012 en twee Belgische kampioenschappen… Phil was
een veelwinnaar, en altijd met panache. In oktober 2022
hangt hij de fiets aan de haak, op zijn veertigste. Tijd om
terug te blikken op een fantastische loopbaan!
Wielerjournalist Stéphane Thirion ondervroeg
Gilbert talrijke uren over zijn loopbaan en leven, aan de
hand van vele tientallen foto’s. Het resultaat is een prachtig geïllustreerd en ongemeen boeiend huldeboek waarin
de wielerfan heel veel nieuwe dingen zal lezen over een
stuk wielergeschiedenis.

ISBN 9789463938532

215 x 275 mm / Softcover met flappen / 192 pagina’s / € 27,50 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 491 / Thema SMQ
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DE RODE DUIVELS
Maak het waar in Qatar
Gürsel - Bultreys
—

28 steengoede grappen over de Rode Duivels

—

Ideaal humoristisch leesvoer bij de Wereldbeker
voetbal in Qatar

—

Gurcan Gürsel dé gelauwerde voetbalstriptekenaar

Maken de Rode Duivels het waar op de Wereldbeker in
Qatar? Daarover is in de voorbereiding op dit ‘toernooi
van de laatste kans’ nog lang niet het laatste woord
gezegd en geschreven.
Scenarist Daniel Bultreys en tekenaar Gürcan willen
het WK van de humoristische kant bekijken. Deze
unieke strip, uitgegeven in samenwerking met de Duivels
en de Belgische voetbalbond, biedt de lezer een verzameling heerlijke grappen die jong en oud tot een schaterlach
zullen verleiden.
Of onze Duivels nu zullen winnen of verliezen, deze
hilarische strip met de gekende gezichten zal sowieso
zorgen voor een hoop plezier in de huiskamers!

ISBN 9789463938525

210 x 280 mm / Softcover / 32 pagina’s / € 8,99 / Verschijning in augustus 2022 / NUR 361 / Thema SFB
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SPORT

DE GROTE ENCYCLOPEDIE
VAN DE RODE DUIVELS
Geert Lambaerts & Dominique Paquet

—

Een indrukwekkend naslagwerk én boeiend leesboek tegelijk

—

Alle interlands en alle Duivels sinds 1904 belicht

—

In volle samenwerking met de Duivels en
de Belgische voetbalbond

Op 1 mei 1904 speelde de Belgische nationale voetbalploeg zijn eerste interland, tegen Frankrijk in Ukkel.
Sindsdien kenden de Rode Duivels een lange geschiedenis, met meer dan 800 officiële wedstrijden waarin meer
dan 700 verschillende spelers aantraden.
Nog nooit werd de volledige geschiedenis van al die
wedstrijden met al die Duivels beschreven. Deze encyclopedie, samengesteld in samenwerking met de Belgische voetbalbond, blinkt uit in volledigheid! Informatie
over álle interlands, bio’s van álle spelers, de geschiedenis
van naaldje tot draadje.
Maar dit fantastische boek biedt ook enorm veel
boeiend leesvoer, met verhalen en weetjes die je nooit
eerder las. En een karrevracht aan schitterende foto’s uit
oude en nieuwe tijden. Dat maakt van deze klepper een
integraal naslagwerk én een onuitputtelijke bron van
kronieken en vertellingen.

ISBN 9789463937894

230 x 290 mm / Hardcover / 432 pagina’s / € 49,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 480 / Thema SFB
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SPORT

ROBERTO MARTINEZ
De bondscoach over zichzelf, anderen over de bondscoach
Benoît Delhauteur
—

Met de medewerking van Martinez zélf

—

Tientallen vooraanstaande getuigen ondervraagd

—

Verschijnt in de aanloop naar de Wereldbeker voetbal

Roberto Martinez werd in augustus 2016 aangesteld
als bondscoach van de Rode Duivels. In al die tijd won
hij drie van de vier interlands die hij leidde en was
België jarenlang nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst.
Bovendien werd Martinez alom geprezen om zijn vakmanschap, zijn coachtalent, zijn offensieve tactiek en zijn
minzaamheid. Maar wie is hij echt?
Auteur Benoît Delhauteur ondervroeg heel veel
mensen over Martinez: zijn familie, clubvoorzitters,
Rode Duivels, medewerkers, waarnemers. En natuurlijk sprak hij ook de Spanjaard zelf. Over zijn jeugd in
Catalonië, zijn loopbaan als profvoetballer en trainer
in Engeland en Schotland en zijn periode bij de Rode
Duivels met twee EK’s en twee WK’s.
Hoe denkt hij? Hoe gaat hij om met sterren als
Lukaku, De Bruyne en Hazard? Wat ging er fout met
Nainggolan? Wat is zijn visie op tactiek, pers en geld?
Waarom was België zo succesvol, maar pakte het toch
geen prijs?

ISBN 9789463938549

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 491 / Thema SFB
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SPORT

THIBAUT COURTOIS
DE MUUR
Mijn levensverhaal
—

Geautoriseerde autobiografie van een wereldster

—

Spreekt vrijuit over wereldberoemde trainers en ploegmaats

—

Zeldzame open getuigenis over de absolute top van ons voetbal

Als er al enige twijfel over bestond, dan is die sinds de
Champions League van 2022, met de winst van Real
Madrid, helemaal weg: Thibaut Courtois is de beste
doelman van de wereld. ‘De Muur’ wordt hij genoemd –
hij lijkt wel onklopbaar soms, een vesting waar je voorbij
moet, die aanvallers wanhopig maakt.
Courtois legde een hele weg af van Bilzen, over
Genk, Atletico Madrid, Chelsea en Real Madrid. Met
tussendoor natuurlijk de Rode Duivels. In dit boek
vertelt hij zijn verhaal, hoe hij van gewone Limburgse
jongen uitgroeide tot een wereldster in keepersplunje.
Een autobiografie waarin hij vrijuit praat over de wereldberoemde trainers die hij had (Simeone, Mourinho,
Conte, Ancelotti, …) en de fantastische ploegmaats met
wie hij speelde op het allerhoogste niveau. Daarmee
biedt hij in zijn eigen woorden een inkijk in de fabuleuze
wereld van het absolute topvoetbal.

ISBN 9789463939225

150 x 220 mm / Softcover / 224 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 491 / Thema DNBS1
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GESCHIEDENIS

BRUGGE, STAD VAN WATER
BIOGRAFIE VAN EEN STAD
Jo Berten
—

Auteur is populaire en zeer ervaren stadsgids in Brugge

—

Boeiende en essentiële geschiedenis in verhalen en duiding

—

Van het Zwin over de Reien, de kunst en de handel: water is overal

Jo Berten gidst al vele jaren toeristen, belangstellenden
en jongeren doorheen zijn stad, Brugge. Hij is een vat
vol kennis én anekdotiek. Wat hij weet en wat hij te
vertellen heeft over Brugge, deelt hij nu met het publiek.
De essentie van zijn geliefde stad Brugge is voor hem
‘water’, in al zijn vormen en aspecten. Er is de verbinding
met de zee natuurlijk, via het Zwin en via Zeebrugge
dat uitgegroeid is tot een Europese tophaven. Er zijn
natuurlijk de reien, ooit handelswegen, nu een bron van
vaarplezier. Er was altijd de handel over het water die
luxe, grondstoffen, weefsels en beursactiviteiten in de stad
bracht. Er is de architectuur van de stadsgebouwen weerspiegeld in het water en de literatuur die uit het water
put om over de stad te vertellen. En er is het wijwater dat
symbool staat voor de roomse natuur van de stad ooit.
Dat alles samen maakt(e) van Brugge een stad van
water.

ISBN 9789463938501

150 x 220 mm / Softcover / 248 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in december 2022 / NUR 680 / Thema NHD
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GESCHIEDENIS

GENT, STAD VAN OPSTAND
BIOGRAFIE VAN EEN STAD
Lut De Paepe
—

Auteur is populaire en ervaren Gentse stadsgids

—

Boeiende en essentiële geschiedenis in verhalen en duiding

—

Van Artevelde tot Walter De Buck: Gentse rebellie doorheen de eeuwen

Lut De Paepe gidst al vele jaren toeristen, belangstellenden en jongeren doorheen haar stad, Gent. Ze is een
vat vol kennis én anekdotiek. Wat ze weet en wat ze te
vertellen heeft over Gent, deelt ze nu met het publiek.
De essentie van Gent is voor haar dat het een stad
van opstand is. De weerbarstige, rebellerende, eigenzinnige, stijfkoppige, tegendraadse Gentenaars hebben de
voorbije 1000 jaar steeds weer gerevolteerd tegen koningen en keizers, wereldlijke en religieuze machthebbers.
Omdat die hun rechten onderdrukten, hun vrijheid
beknotten om handel te drijven zoals zij dat wilden of al
of niet belastingen te betalen zoals zij dat wilden of het
leven te leiden en de gedachten uit te spreken zoals zij dat
wilden. Van de volksmennerij van Jacob van Artevelde tot
de opstand tegen Keizer Karel, van de Beeldenstorm tot
het orangisme, van de arbeidersopstanden tot de hippies.
Die opstandigheid heeft Gent vaak vooruit gestuwd,
maar ze heeft ook bloed en leed en tranen gekost…

ISBN 9789463938648

150 x 220 mm / Softcover / 256 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 680 / Thema NHD

62

GESCHIEDENIS

WAAR IS JOHNY?
De zoektocht naar een Congolese Belg in Dachau
Wannes Peremans
—

Een meeslepende zoektocht

—

Een onwaarschijnlijk levensverhaal

—

Wannes Peremans is al jaren een toonaangevende
researcher en eindredacteur voor VRT en Netflix

Wanneer de Amerikanen op het einde van WOII het
beruchte concentratiekamp van Dachau bevrijden is
Johny Vosté een van de tienduizenden slachtoffers. Desondanks viel hij op tussen zijn lotgenoten. Johny had een
donkere huid en zwart kroeshaar. Op het document dat
in het kamp werd opgesteld, stond eerst dat hij ariër was,
maar dat werd botweg vervangen door ‘neger’.
Hoe kwam de jonge Congolese Belg terecht in
het Beierse concentratiekamp? En wat is er met Johny
gebeurd na zijn bevrijding? Die vragen probeert Wannes
Peremans in dit boek te beantwoorden. Hij vertelt een
verhaal dat ons van de goudmijnen van Kilo-Moto naar
de gevangenis van Antwerpen meeneemt en uiteindelijk
naar de hel van Dachau. Zo huldigt de auteur Johny’s
ongelooflijke levensverhaal, net als de generatie moedige
Belgische weerstanders die samen met Johny tussen de
plooien van de geschiedenis zijn verdwenen.

ISBN 9789463938631

150 x 220 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 689 / Thema DNXM

63

GESCHIEDENIS

XVIII, DE ADEMBENEMENDE
18e EEUW
Revolutionairen, avonturiers, libertijnen & puriteinen;
het tijdperk dat de wereld voorgoed veranderde
Francis Weyns
—

Opvolger van de bestseller XVI

—

Geschiedschrijving op zijn best: duiding, verhalen, feiten, inzicht

—

Internationaal perspectief: van de VS tot de Nederlanden, Frankrijk, Oostenrijk…

De achttiende eeuw was een eeuw van grondige verandering. Alles wat voordien onwrikbaar leek, kwam op de
helling te staan: de macht van de Kerk en de adel, het absolutisme van de heersers, de rechteloosheid van het volk.
De Amerikaanse grondwet trad in werking en had
mondiaal een grote invloed op begrippen als democratie
en burgerrechten. De Franse revolutie wierp de alleenheerschappij van de monarch omver. De eerste versie van
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en de Burger kwam tot stand. Verlichte ideeën rond
vrijheid en gelijkheid werden rondgestrooid.
In onze streken was er de Brabantse Omwenteling,
maar die mislukte – België moest nog een hele tijd wachten
tot ook hier de verlichte waarden naar voren traden.
Dit alles kwam er niet zonder slag of stoot. Want
terwijl revolutionairen en avonturiers stormden, boden
puriteinen, slavenhandelaars en machtshebbers weerstand.
Francis Weyns beschrijft dit historische keerpunt in
al zijn internationale aspecten, inbegrepen sterke verhalen.

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938556

150 x 220 mm / Hardcover / 416 pagina’s / € 35 / Verschijning in december 2022 / NUR 680 / Thema NH

64

FINANCIËN

HET FAMILIEBEDRIJF
In goede en kwade dagen
Johan Lambrecht
—

Auteur is expert in familiebedrijven, ondernemerschap en
KMO-beleid

—

Het eerste en enige allesomvattende werk over familiebedrijven

—

Vol inspirerende voorbeelden van hoe het wel en niet moet

Familiebedrijven intrigeren. Niet alleen op het kleine
scherm, maar ook voor onderzoekers zijn familiebedrijven al decennialang een dankbaar onderwerp. Toch
blijven er veel misvattingen over bestaan. Zo stond een
familiaal karakter veertig jaar geleden gelijk aan onprofessionaliteit, terwijl familiebedrijven nu om hun lange
termijngerichtheid, kennis en inzet geprezen worden.
Maar klopt dat wel? Zijn familiebedrijven crisisbestendiger,
degelijker, duurzamer? Of kan een emotionele band met
het bedrijf ook schade berokkenen?
In dit boek biedt professor Johan Lambrecht een
nuchtere blik op familiebedrijven. Hij bespreekt hun
troeven en kwetsbare plekken en laat zien hoe familie
bedrijven hun sterktes kunnen behouden en hun zwaktes
kunnen aanpakken. Dit alles wordt rijkelijk geïllustreerd
met talrijke voorbeelden van Belgische en buitenlandse
familiebedrijven. Eigenaars, bestuurders, leidinggevenden en adviseurs, ook van niet-familiebedrijven, zullen
veel opsteken van dit unieke werk.
Johan Lambrecht is doctor in de economische wetenschappen en hoogleraar aan KU Leuven (Campus
Brussel), waar hij familiebedrijven, ondernemerschap en
kmo-beleid, en economie doceert. Studenten verkozen
hem al meermaals tot beste prof. Hij is auteur van meer
dan driehonderd publicaties en heeft meer dan dertig jaar
onderzoeks- en praktijkervaring met familiebedrijven.

‘Opnieuw slaagt professor Johan
Lambrecht erin om op een briljante
manier zijn kennis en ervaring inzake
familiebedrijven over te brengen op
de lezer. Een overzichtelijk boek
geschreven in klare taal, geschikt
voor alle belangengroepen.’

ISBN 9789463938693

150 x 220 mm / Softcover / 250 pagina’s / € 24,95 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 801 / Thema KJ
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FINANCIËN

GELD OPHALEN VOOR
JOUW ONDERNEMING?
DAT DOE JE ZO
Matthias Browaeys & Aelbrecht Van Damme

—

Auteurs zijn oprichters van het succesvolle financieringplatform WinWinner

—

Laagdrempelig boek dat elke ondernemer klaarstoomt om
financiering te zoeken

—

Meer dan 300 ondernemers haalden via deze weg al
50 miljoen euro op

De tijd dat je als ondernemer alleen geld kon tanken
bij je huisbankier is voorbij. Er is een hele batterij aan
mogelijkheden bijgekomen voor ondernemingen die
willen groeien: van crowdfunding en vriendenaandelen
tot business angels en investeringsfondsen.
Dit boek gidst (toekomstige) ondernemers door het
moderne financieringslandschap. Welke geldbronnen
kun je aanboren? Wat zijn de troeven van al die financieringskanalen? Zitten er addertjes onder het gras? En hoe
stapel je de juiste bouwstenen op elkaar?
De auteurs doen wat ze beloven, en meer: ook zaken
als pitchen, rapporteren, investeerders belonen, op zoek
gaan naar meer dan geld en zelfs je bedrijf verkopen
komen aan bod. Zo ben je klaar om jouw onderneming
naar een hoger niveau te tillen.
Matthias Browaeys en Aelbrecht Van Damme richtten
samen WinWinner en The Harbour op. WinWinner is
een crowdlendingplatform dat ondernemers met groeiambities in contact brengt met potentiële investeerders;
de adviseurs van The Harbour helpen je onderneming
aan groeifinanciering. Op deze manier hebben de auteurs
de voorbije jaren al honderden ondernemers ondersteund
in hun zoektocht naar investeringen.

ISBN 9789463938976

170 x 220 mm / Softcover / 200 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 801 / Thema KJH
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FINANCIËN

ONTERF DE FISCUS
Alles over fiscaalvriendelijk erven en schenken
Michel Maus
—

Tips om zo weinig mogelijk successierechten te betalen

—

Aangepast aan de nieuwe regels op vlak van erfrecht en
de nieuwe technieken inzake schenkingen

—

Door fiscaal expert Michel Maus

Het geld dat je kinderen later zullen erven, wordt in
België bij die erfenis zeer zwaar belast. Dat zijn de
‘successierechten’. De fiscus gaat na je dood lopen met
een flink stuk van het spaargeld waar jij zo hard voor
gewerkt hebt en waar je tijdens je leven ook al belastingen op hebt betaald. Wees dus slim, denk aan je erfgenamen en kies voor formules die maken dat zij veel minder
belastingen zullen moeten betalen dan als je niets doet.
Professor Michel Maus, dé fiscaal expert van dit
land, legt uit hoe dat kan, eenvoudig, stap voor stap. Zo
zijn er heel wat opties om nog voor je overlijden een deel
van je vermogen te schenken. Zo kan je ook via je huwelijkscontract, via een levensverzekering, via een testament
en andere formules veel geld besparen. Onterf liever de
fiscus dan je erfgenamen.
Michel Maus is advocaat aan de balie van Brugge en
Gent en professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar
hij verschillende fiscale vakken doceert. Hij schrijft als
fiscaal expert regelmatig bijdragen en opiniestukken voor
kranten en tijdschriften.

ISBN 9789463938853

150 x 220 mm / Softcover / 208 pagina’s / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 793 / Thema LNUT
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THRILLER

OFFER
Vier meisjes verdwijnen in het woud.
Het dorp zwijgt... tot ze gevonden worden.
Toni Coppers
—

Van de gelauwerde auteur Toni Coppers (Hercule Poirotprijs,
LangZullenWeLezen-trofee)

—

Een onweerstaanbaar misdaadverhaal in een mysterieus, Ardeens woud

—

Coppers lezen is verslavend

Caroline Bingenheim, een Luxemburgse studente, wordt
vermoord teruggevonden in het Woud van Anlier. Ze
ligt naakt uitgestald op een boomstronk, misbruikt en
gewurgd. Vijf jaar eerder is een andere jonge vrouw,
Laura Keyzer, in dezelfde omstandigheden en in
hetzelfde woud gevonden. De moord is nog steeds niet
opgehelderd. Ondertussen zijn ook een Nederlandse
toeriste en een meisje uit de buurt vermist en is er van
hen geen enkel spoor.
Er is duidelijk iets aan de hand in het Woud van
Anlier, zozeer dat twee jonge studenten al een tijdje een
bijzonder populaire podcast hebben lopen, ‘De verdwenen meisjes van Anlier’, waarin ze als pseudo-Sherlocks
de verschillende zaken onderzoeken. Het onderzoek
concentreert zich rond Suxy, een dorpje van niks midden
in het woud, zonder internet of telefoon, afgesloten van
de wereld. Een dorp van oude mensen, zonderlingen,
outcasts en wiccans. Het wordt al snel duidelijk dat het
immense woud alle antwoorden kent, als je tenminste
weet wat je moet vragen…
Ex-rechercheur Alex Berger duikt onder in het duistere bos en wordt, net als zovelen voor hem, geconfronteerd met zijn eigen angsten en demonen.

‘Dat Coppers een van de weinige misdaad
schrijvers is die van zijn vak kan leven,
komt omdat hij dat vak beheerst.’
– HUMO

‘Coppers schrijft onmenselijk mooi.’
– K N AC K

VAN DEZELFDE AUTEUR

‘Coppers lezen is een feest.’
– L E SO I R

ISBN 9789463938396

140 x 215 mm / Softcover / 336 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 332 / Thema FH
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THRILLER

HET VERBORGEN
DECENNIUM
Dirk Vanderlinden en Beatrijs Vermaercke

—

Het tiende boek in de thrillerreeks rond de Vandiesel Company

—

Wordt meegesleurd in een web van intriges in de
academische wereld

—

Kan het team ook deze keer de waarheid achterhalen?

Het is een jubileumjaar, want de Vandiesel Company
opereert nu al 10 jaar vanuit de Brusselse Marollen om
de misdaad te bestrijden. En dat moet gevierd worden.
Alleen moeten ze nog overeenkomen hoe dat zal gebeuren, want de voorstellen liggen mijlenver uit elkaar en
zorgen voor de nodige spanning binnen het team.
Intussen maakt de Goldsmiths Universiteit van
Londen zich klaar voor de plechtige proclamatie. Een
stoet van professoren, met de rector op kop, trekt naar
de grote aula om de laatstejaarsstudenten uit te zwaaien.
Rector Nick Bishop loopt er echter bijzonder gespannen
bij op deze heuglijke dag. Zijn eigen verleden dat hij een
decennium lang verborgen kon houden, lijkt hem nu plots
in te halen. Hij staat voor een aartsmoeilijk dilemma dat
zijn academische carrière kan maken of kraken.

ISBN 9789463938136

150 x 220 mm / Softcover / 352 pagina’s / € 22,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 330 / Thema FH
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HUMOR

WENSKAARTEN
Sociaal Incapabele Michiel

—

Inclusief uitgebreide handleiding met tips van
Sociaal Incapabele Michiel

—

Bekend van HUMO en van Belle Perez

—

Onnavolgbaar geestig, geschikt voor werkelijk alle gelegenheden

OMDAT ER IN MIJN VORIG DOOSJE
MAAR 30 KAARTJES.
ZATEN EN ER 11 MILJARD MENSEN
ZIJN OP DE WERELD.
ZIJN ER NOG VEEL MENSEN DIE
GEEN KAARTJE HEBBEN GEHAD
DUS DAAROM EEN NIEUW DOOSJE!!
VEEL OPSTUUR_PLEZIER!
GROETJES, MICHIEL

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938884

148 x 105 mm / Kartonnen doosje / Boekje (16 p.) + dertig wenskaarten / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 372 / Thema WH
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HUMOR

VROLIJK KERSTFEEST
30 kerstkaarten van Lectrr
Lectrr
—

Warme boodschappen voor het warmste feest van het jaar

—

Van de dagelijks scherpe cartoonist van De Standaard en zoveel meer

—

30 kaarten én een boek

It’s the most wonderful time of the year! Nu nog meer dan
anders, dankzij de kerstkaarten van ’s lands meest geliefde
cartoonist Lectrr. Het hele jaar door tekent hij de pagina’s
van onder andere De Standaard vol, en speciaal voor de
feestdagen steekt hij nog een tandje bij.
In dit prachtige pakket vindt u naast 30 kleurrijke
kerstkaarten ook een hartverwarmende en dolkomische
selectie van Lectrrs beste kerstcartoons. Verblijd je geliefden met een ontroerende boodschap, of met een flauwe
cliché, de voorkant van je kerstkaart zal er in ieder geval
goed uitzien. Dit jaar verspreiden we de vrede op aarde
samen met Lectrr!

VAN DEZELFDE AUTEUR

ISBN 9789463938402

105 x 148 mm / Kartonnen doosje / Boekje (16 p.) + dertig wenskaarten / € 24,99 / Verschijning in oktober 2022 / NUR 372 / Thema WH
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HUMOR

HET SPELBOEK
Voor vrouwen die nog kunnen lachen tijdens de zwangerschap
Nele Reymen en Jenny Stieglitz
—

Onmisbaar in het materniteitskoffertje

—

Boordevol herkenbare illustraties

—

Ondeugende en speelse puzzelpret

Een zwangerschap is een wonder der natuur, maar
evengoed een uitgerekt ongemak dat negen maanden
duurt. Bol van clichés! Met dit spelboek voor vrouwen
die nog kunnen lachen tijdens de zwangerschap, geeft
Nele Reymen een unieke inkijk in de absurditeit van die
bijzondere periode.
De doolhoven, woordzoekers, raadsels en andere
spelvormen zijn een feest van (h)erkenning en zullen
moeders in hun broek laten plassen van plezier. Tenzij
hun bekkenbodemspieren wél nog goed werken.

ISBN 9789463939010

200 x 280 mm / Softcover / 80 pagina’s / € 17,99 / Verschijning in september 2022 / NUR 851 / Thema WHJ
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HUMOR

HET WAS DIT OF BLOEMEN
MAT

—

Auteur MAT is al jarenlang niet toevallig de standaard
der cartoonisten in DS Weekblad

—

Bloemen zijn zo twintigste-eeuws als cadeau,
dit is het perfecte alternatief

—

Voor de liefhebbers van standaardwerken en de betere humor

Wie kent ze niet? De roze, vlezige figuurtjes die cartoonist MAT onder andere in De Standaard de wereld
in stuurt. In dit monumentale boek bundelt hij de oogst
van de de voorbije vijf jaar. Meer dan tweehonderd van
zijn beste comics, dat staat garant voor minstens evenveel uren bulderlachen.
Ontmoet ze voor het eerst, of herontdek ze, de
bonte stoet aan MATs geesteskinderen: Hardhorige
Heidi, Kapper Luk, Familie Trekpaard, Geert en Greet,
David de Domme Dolfijnentemmer, Blackbeauty het
Paard, Narcistische Nancy, Mugje Mireille, Burnout Bart
en alle anderen.
Of alle cartoons autobiografisch zijn, laat de tekenaar liever in het midden, maar het volmondig ontkennen doet hij ook niet.

ISBN 9789463938914

150 x 300 mm / Hardcover / 224 pagina’s / € 29,99 / Verschijning in november 2022 / NUR 372 / Thema X
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