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KO K E N O P D E
De Big Green Egg kan al jaren op een grote schare trouwe fans
onder de barbecue-experts rekenen. In tijden waarin de tuin nog
belangrijker wordt, ontdekken steeds meer mensen hoe veelzijdig en
praktisch deze unieke barbecue is. Dankzij de vorm en de keramiek,
die bestand is tegen extreme temperaturen, ontstaat een perfecte
luchtcirculatie in de EGG, waardoor voedsel gelijkmatig gaart op
de gewenste temperatuur.

Koken op de Big Green Egg laat zien wat er allemaal mogelijk is
met deze buitenkeuken.
In dit boek vind je informatie over de EGG set-up, het aansteken
en gebruiken van de EGG, brandstof en tools. Daarna word je
in twaalf stappen ingewijd in de bereidingstechnieken.

DAGELIJKSE
KOST

Met de tips en receptuur van James Whetlor kun je
70 verschillende gerechten met vlees, gevogelte, vis en groenten
bereiden. De verrukkelijke rubs, marinades en sausjes zorgen
voor de finishing touch.

Dankzij Koken op de Big Green Egg verander je in een mum van tijd
van een beginner in een EGGpert en geniet je het hele jaar door
van heerlijke gerechten.

JA M E S
W H E T LO R

JA M E S W H E T LO R
VA N S E T- U P TOT B E R E I D I N G ST EC H N I E K E N ,
M E T 70 R EC E P T E N

www.standaarduitgeverij.be
9 789022 337882

Jeroen Meus

Jeroen Meus

James Whetlor

Emma Wright

Dagelijkse kost

10 jaar Dagelijkse kost

Koken op de

Toffe truien breien

scheurkalender
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‘Helder, informatief, met veel humor en vanuit het hart geschreven.’ – WEEKEND KNACK
‘Grondig en humoristisch handboek voor moestuinmaagden.’ – GAZET VAN ANTWERPEN
‘Twee kilo boek waar je vanaf dag één, en tot aan je oude dag, plezier aan hebt.’ – VELT

Tuin: KIM LEYSEN

Foto’s: ELS MENTEN

±

Een boek vol seizoensvriendelijke, vegetarische
hoofdgerechten met suggesties om ze aan te passen.

Een jaar
zaaien,
koken en
proeven

Voor elke dag: makkelijk genoeg om er na een
vermoeiende werkdag nog aan te beginnen, maar
verrassend genoeg om er goesting in te krijgen.

de

Met bijgerechten voor de dagen waarop het wat meer
mag zijn.
Met tips voor moestuiniers, viesneuzen, vegans en
kaasmijders.

MOESTUIN
van Mme
Zsazsa
DORIEN KNOCKAERT
KIM LEYSEN

KIM LEYSEN (MME ZSAZSA) schrijft en tekent voor

kranten en magazines. Maar het liefst van al maakt
ze haar handen vuil in de moestuin terwijl ze
mijmert over het avondeten. Haar keuken is zoals
het leven: de ene keer wat beter dan de andere.
Honger! is een bundeling van haar lekkerste
recepten.
geeft les aan toekomstige
vormgevers in PXL-MAD. Ze fotografeert en
maakt de boeken van Mme Zsazsa, die dat met
niemand anders zou willen doen.

ELS MENTEN (ELZA D.)

honger!

Recepten: DORIEN KNOCKAERT

±

~ een volledige handleiding voor ecologisch moestuinieren
~ de basis voor beginners, het grondigere werk voor
ervaren tuiniers
~ 75 groenterecepten
~ kooktips waarmee je een leven lang voort kunt

±

Slim tuinieren, ongecompliceerd koken, tijd overhouden om in de zon te zitten tussen de courgettes
en de kolen: dat is de filosofie in de Moestuin van
Mme Zsazsa. Welkom.

KIM LEYSEN

DE MOESTUIN van Mme Zsazsa

Een jaar zaaien, koken en proeven

Voor wie vaker vegetarisch wil koken en voor wie dat
altijd al deed, voor wie houdt van veel groenten bij zijn
vlees en voor wie dat nog moet leren, voor mensen met
een groentepakket, voor mensen met een moestuin, voor
kleine en grote mensen, voor kleine en grote gezinnen.
Kortom, voor iedereen met honger!

±

Zsazsa

KIM LEYSEN

De
moestuinbijbel

Gewoon lekker eten
uit de keuken & moestuin
van

DORIEN KNOCKAERT
KIM LEYSEN

de MOESTUIN
van Mme

honger!

Papercutting kaarten

Dorien Knockaert &

Kim Leysen

Hartjes & Bloemen

Kim Leysen

Honger!
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‘In the end, life is all about advertising.’
— Freddy Heineken
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BUBBEL
Bruno Vanspauwen

Satire met een vlijmscherp randje die zich
afspeelt in het blitse reclame- en zakenmilieu.
Amusant en luchtig als een bubbelgum

Ca. 224 blz. / 14 x 21,5 cm

Bruno Vanspauwen werkte dertig jaar

artikelen publiceren over het belang

algemeen / Populaire fictie

Mei 2021
Ca. € 22,99 (paperback)
NUR 300/340 – Literaire fictie

in de reclamewereld, afwisselend als

van kauwgom (‘branded content’)

algemeen

gestreste participant en geamuseerde

tot reality-tv die betaald en bepaald

Omslagontwerp: Leen Depooter –

observator. In dit boek – zijn debuut

wordt door de kauwgomfabrikant

quod. voor de vorm.

als romanschrijver – vertelt hij het

(‘branded entertainment’).

ISBN 978 90 223 3789 9

verhaal van een bedrijf dat kauwgom produceert en de slabakkende

Geestig boek dat zeker niet alleen

verkoop wil aanzwengelen, geholpen

ingewijden zal doen (grim)lachen.

door een reclamebureau dat uitpakt
met het nieuwe wonderwapen van de

Bruno Vanspauwen (1959) begon

marketing: 360 graden. In een gon-

in 1983 in de reclamesector en

zend universum van ononderbroken

richtte in 1990 samen met zijn ven-

reclame, entertainment en digita-

noot Gerard Govaerts het Brusselse

lisering wordt de kauwgombubbel

reclamebureau GV Company op.

opgeblazen tot hij uit elkaar dreigt

In samenwerking met een interna

te spatten.

tionaal netwerk ontstond in 1998 een
van de grootste communicatiegroe-

Hoofdpersonage Abel Artman is

pen van het land. Tegenwoordig

CEO van een bekend reclamebureau

werkt hij als wijn- en culinair jour-

met grote klanten, die zijn sector

nalist voor De Standaard en Knack

razendsnel ziet veranderen door de

Weekend. Hij schreef eerder al de

digitalisering. Frank Lamarck is de

non-fictieboeken Waarom reclame

nieuwe Vice President Marketing van

niet werkt, De reclamejongens en

kauwgommultinational Chew Inc., die

De miljoenen van De Morgen.

zijn campagne ‘helemaal anders wil’,
de strategie moet ‘alle mogelijke com-

» Auteur is beschikbaar

municatiekanalen’ omvatten. Met de

voor interviews

uitwerking van hun campagne krijg

»

je een blik achter de schermen van

»

Online leesfragment

de media- en reclamewereld, en een

»

Pr- en mediacampagne

inkijk in de nieuwste technieken van

»

Social-mediacampagne

commerciële verleiding: van kran-

»

ten en magazines die tegen betaling

Online campagne met boektrailer

Facebook- en Instagram
advertenties
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SMITH - DOE MAAR GEWOON
Jonas Boets

Een thriller vol humor voor een
onmogelijke doelgroep: de millennials

Juni 2021
Ca. 192 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 19,95 (paperback)
NUR 330 – Spannende

Wanneer Sam Smith door de MI6

Sam gaat op zoek naar de waarheid

in Londen voor een ogenschijnlijk

achter de moorden en krijgt daarbij

boeken algemeen

eenvoudige opdracht wordt uitge-

hulp van zijn oude vriendin Daphné.

Omslagontwerp: Herman
Houbrechts

stuurd, loopt het mis. Het komt tot
een confrontatie met een collega en

Jonas Boets (1981) werd bekend

wanneer die achteraf dood wordt

met de succesvolle reeksen Sam

teruggevonden, wijst iedereen Sam

Smith en Little Liars Club. In de Sam

aan als de schuldige. Hij besluit de

Smith-reeks verschenen negen boe-

dienst te verlaten en naar Antwerpen

ken die in meerdere talen vertaald

te vertrekken.

werden. Met Smith – Doe maar gewoon

Sam heeft het moeilijk om te

lanceert hij zijn eerste boek voor

wennen aan zijn nieuwe leven.

volwassenen waarin hetzelfde ouder

Hoe doe je dat eigenlijk, op eigen

geworden personage aan bod komt.

benen staan? Hoe ga je als ex-spion

Hij mikt daarmee op een onmogelijke

om met de onbenulligheden van

doelgroep: de millennials, twintigers

het volwassen bestaan? Hij vult zijn

die niet lezen. Een thriller vol hu-

lege dagen met rotjobs en gamen bij

mor, waarin de auteur op zoek gaat

de buurman. Net wanneer hij zijn

naar een nieuwe manier om lezen te

leven op de rails lijkt te krijgen en de

benaderen.

mooie Naomi leert kennen, loopt het
opnieuw mis. De vrouw die hij moest
beveiligen, wordt vermoord en opnieuw wordt hij verdacht.
» Auteur is beschikbaar
voor interviews
»

Online campagne met
boektrailer

»

Pr- en mediacampagne

»

Social-mediacampagne

ISBN 978 90 223 3787 5
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DODE BLOEMEN LEVEN FOREVER
Ringo Gomez-Jorge

Ringo maakt komaf met de fake wereld
van vandaag en doet dat op harde doch
licht verteerbare wijze

Juni 2021

Dode bloemen leven forever is het

Overdag verdient Ringo Gomez-

algemeen

autobiografische relaas van een life

Jorge (37) zijn brood als lifestyle

Omslagontwerp: Inge Rylant

stylejournalist die zijn habitat van de

journalist bij De Morgen Magazine

ISBN 978 90 223 3799 8

stedelijke, hippe middenklasse in haar

en De Standaard Magazine. ’s Nachts

Ca. 304 blz. / 11,5 x 19 cm
Ca. € 22,50 (paperback)
NUR 300 – Literaire fictie

blootje zet. Het boek geeft niet alleen

bindt hij de strijd aan met de demo

kritiek op de middenklasser met zijn

nen die eigen zijn aan de haast on-

first world-dromen en -problemen,

draaglijke lichtheid van dat bestaan.

het graaft eveneens diep. Angst, lui-

Dode bloemen leven forever is zijn

heid en escapisme maar evengoed

debuutroman.

trends, hypes en het internet worden
met veel zin voor humor neergesabeld.
Dode bloemen leven forever is rechttoe
rechtaan en pretentieloos.

» Auteur is beschikbaar voor
interviews
»

Social-mediacampagne

»

Pr- en mediacampagne

Row row row your boat
Gently down the stream
Merrily, merrily,
merrily, merrily
Life is but a dream
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GROND
Eva De Groote

Een prikkelend verhaal over zoeken naar
je plek in een vaak onbegrijpelijke wereld

Mei 2021
Ca. 304 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,50 (paperback)
Ca. € 11,99 (e-book)

Een jonge studente die opgroeide in

Eva De Groote debuteerde in

Frankrijk is op zoek naar haar biolo-

2018 met de roman Na de regen.

NUR 301 – Literaire roman

gische wortels en belandt in Brussel.

Naast verhalen maakt ze ook pod-

Omslagontwerp:

Gravend in de familiegeschiedenis

casts. Pas na het afronden van Grond

Katrien Annys /
JacquesBooks

ontdekt ze niet alleen sporen van de

besefte ze hoeveel verlangen erin

vrouw die haar grootmoeder was,

school om meer te weten over haar

Paperback

maar ook van haar mysterieuze,

eigen geschiedenis. Ze ging op zoek

ISBN 978 90 223 3803 2

jonggestorven oom Léon. Hij blijkt

naar de grootmoeder die nooit groot-

E-book

de schakel om beter te begrijpen

moeder werd en vond antwoorden

ISBN 978 94 604 1672 9

waarom de jonge vrouw als zuigeling

over de relatie met haar eigen moeder.

in een adoptiegezin terechtkwam en

Het relaas van deze zoektocht kun je

waarom haar biologische moeder zo

beluisteren in de podcast Nabij.

onbereikbaar is. Maar de zoektocht

www.evadegroote.be

van de jonge vrouw zet een aantal

www.selkie.be
E-book

gebeurtenissen in gang die niet alleen
haar eigen geschiedenis beïnvloeden.
Een verhaal over een zoektocht én

»

Boekvoorstelling in Gent

over de kracht waarmee overleden

»

Podcast Nabij

familieleden ook vandaag soms

» Auteur is beschikbaar voor

nog de touwtjes in handen lijken te
hebben. Over onverwachte verwant-

interviews en lezingen
»

Online campagne

schappen op al even onverwachte
plaatsen. En over de natuur, die er

© Thomas Sweertvaegher

altijd is om naar terug te keren.
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STERVEN MET TUSSENPOZEN
Filip Keyaert

Sterven met tussenpozen vertelt over een woelige
en vaak donkere periode die een worstelende
generatie voortbracht, in een tijd waarin
alles zoveel simpeler en buigzamer leek

Juni 2021

Aalst, halverwege de jaren tachtig.

Filip Keyaert woont en werkt in

Omslagontwerp:

De stad kreunt onder werkloosheid,

Denderleeuw. Al van jongs af aan

Pascal Van Hoorebeke /

verstarring en onbehagen. Danny

heeft hij een grenzeloze fascinatie

Studio Gestaag

aanschouwt dit alles vanachter

voor strips, films en subculturen.

Paperback

de toonbank van zijn videotheek.

Zijn warme herinneringen aan de

ISBN 978 90 223 3804 9

Zijn toevluchtsoord, de plek waar

vele videotheken waarvan hij een

E-book

hij onopgemerkt door het leven

lidkaart bezat, vormen de insteek

ISBN 978 94 604 1673 6

kan strompelen, waar het een ko-

voor zijn debuutroman.

Ca. 272 blz. / 14 x 21,5 cm
Ca. € 22,50 (paperback)
Ca. € 11,99 (e-book)
NUR 301 – Literaire roman

men en gaan is van een zootje van
diverse pluimage: magere nachtra-

» Auteursinterviews

ven, enthousiaste B-filmfanaten en

»

Pr-campagne

tandeloze pornokijkers.

»

Online leesfragment

»

Social-mediacampagne

Samen met zijn enige vriend Barry

E-book

brengt Danny het grootste deel van de
dag door tussen muffe videobanden
en loeiharde punkplaten. Zijn manier
om zich luchtdrummend een weg te
banen door het leven. Worstelend met
onmacht én met de onvoorwaarde

‘Deze roman heeft me doen huiveren en
grijnslachen, en na de lezing ervan dacht
ik: eindelijk krijgt de Vlaamse literatuur
een verlossende nieuwe injectie.’
— Herman Brusselmans

© Thomas Sweertvaegher

lijke liefde van zijn vrouw.

Meesters in misdaad
EEN ZOMER VOL SPANNENDE BOEKEN
‘Moord, het Engelse platteland en
het interbellum: het zijn de klassieke
ingrediënten voor een spannend verhaal.
Chris De Bruyn gebruikt ze met succes
in zijn debuutroman. Het verrassende
Een onschuldige moord treedt helemaal in
de voetsporen van de prachtige Engelse
whodunit-traditie.’
— Harry De Paepe, auteur Stiff Upper Lips

Een onschuldige moord
Chris De Bruyn
ISBN 978 90 223 3771 4

DEB

€ 22,50

DEB

UUT

UUT
Cupido
Kristiaan Vandenbussche
ISBN 978 90 223 3745 5
€ 21,99

‘De advocaat schreef met Cupido een
sterk debuut, een thriller met een hoog
tempo.’ — Het Nieuwsblad
‘Kristiaan Vandenbussche gaat met
zijn debuut, Cupido, de harten van vele
lezers veroveren! Spanning ten top!’
— Perfecte Buren

18
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‘Toni Coppers schrijft in zijn
nieuwste thriller Val onmenselijk
mooi over het kwaad dat ons
leven vergiftigt.’ — Knack

‘Dit boek doet wat een goeie
thriller moet doen: je bij je
nekvel grijpen, alle puzzelstukjes
op tafel leggen en ze dan, één
voor één, in elkaar laten vallen.’

De zaak Magritte
ISBN 978 90 223 3767 7
€ 14,99

— Libelle

Val
ISBN 978 90 223 3724 0
€ 21,99

Boem Boem 1
Jan Van der Cruysse
ISBN 978 90 223 3613 7
nu aan € 15

‘Van der Cruysse schrijft vooral
sterke dialogen en zorgt voor
vaart. […] Boem Boem 2 toont dat
Van der Cruysse een spannend
verhaal naar zijn hand kan
zetten.’
— Het Nieuwsblad

ISBN 978 90 223 3650 2

‘Boem Boem 2 laat zich moeilijk
lezen zonder deel 1 erbij te
nemen, maar aangezien
ook dat boek voor erg korte
vingernagels zorgt, is dat geen
onoverkomelijk probleem.’

€ 21,99

— Humo

Boem Boem 2
Jan Van der Cruysse

Meesters in misdaad
‘Met Rode nevel heeft Dirk Speelman
een intrigerende sf-thriller neergezet.
[…] Dirk Speelman heeft al zijn
kennis uit de kast gehaald om een
spectaculair debuut neer te zetten.’
— Perfecte Buren

‘Dit boek is een stevige aanrader voor
ieder zin-zoekend en zin-gevend mens.’
— Ine Desplinter (blog)

DEB

UUT

Rode Nevel
Dirk Speelman
ISBN 978 90 223 3710 3
€ 21,99

DEB

UUT
Eternal
Steven Van Belleghem
ISBN 978 90 223 3738 7
€ 22,50

‘Van Belleghems toekomstwereld vol
technologische snufjes is boeiend
genoeg om bijna 400 pagina’s lang je
aandacht vast te houden.’
— Het Laatste Nieuws

‘Interessante inzichten over hoe onze
wereld er later zou kunnen uitzien.’
— Het Nieuwsblad

20
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‘Het wel en wee van slapjanus-wordt-
hercules Pieter Vindevoghel en de vele
overige figuren zijn zeer bourgondisch
opgeschreven en overgoten met een
scheut schunnige ironie.’ — VN Thrillergids
‘Diamantwereld levert Vlaams pareltje op.’
— De Telegraaf

Om dringende reden
Peter Franck
ISBN 978 90 223 3670 0
nu aan € 14,99

TRUE CRIME
Met zijn accurate en meeslepende pen weet voormalig gerechtsjournalist
José Masschelin iedereen te boeien en laat hij zijn lezers een glimp opvangen
van de donkerste hoeken van onze samenleving.

José Masschelin
Verzachtende
omstandigheden

José Masschelin
Moeder, waarom doden wij?
ISBN 978 90 223 3672 4

José Masschelin
& Werner Jacobs
De doden praten

ISBN 978 90 223 3734 9

€ 22,99

ISBN 978 90 223 3586 4

€ 22,99

€ 22,99

NONFI
Ward Hulselmans
Anntje Peeters
Katrien Geeraerts & Louis Van Nieuland
Dajo De Prins
Georgina Wilson-Powell
Tanith Carey & dr. Angharad Rudkin

ICTIE

‘Alle brieven in dit boek zijn echt. Ze brengen
een boodschap van hoop en vertrouwen. Ze zijn
een getuigenis van liefde voor hen die in deze wereld
verdwalen. Iedereen kan gered worden.
Als je het echt wilt.’

24
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MORGEN WORD IK NUCHTER
Brieven van een vader aan zijn stiefzoon
Ward Hulselmans

Keihard maar liefdevol verslag dat iedereen
die met verslavingen te maken heeft,
zou moeten lezen

Ca. 192 blz. / 14 x 21,5 cm

Ward Hulselmans leverde vele jaren

non-fictie algemeen / Literaire

Mei 2021
Ca. € 22,99 (paperback)
NUR 320 / 300 – Literaire

Ward Hulselmans was zeventien

een gevecht tegen de alcohol. Als zijn

jaar beroepsjournalist voor hij in

fictie algemeen

stiefzoon Pi zwaar verslaafd blijkt

1989 tv-reeksen begon te schrij-

Omslagontwerp: Leen Depooter –

aan cocaïne en drank grijpen hij en

ven. Voor successeries als Niet voor

quod. voor de vorm.

Pi’s moeder hard in. Ze sturen de

publikatie, Heterdaad, Stille Waters,

ISBN 978 90 223 3781 3

jongen voor drie maanden naar een

Witse en Salamander ontving hij

ontwenningscentrum in Zuid-Afrika.

tal van prestigieuze tv-prijzen,

Hij ondergaat een streng regime.

waaronder de Prix Italia en de Bert

Het contact is minimaal.

Leysen-prijs. In 2020 verscheen zijn
eerste boek, Enkele reis realiteit.

Ward besluit een bijzondere vorm
van communicatie te hanteren.

»

Hij stuurt Pi wekelijks per mail een
brief. Hij vertelt hem over zijn eigen

Ruime aandacht in dag-,
week- en maandbladen

» Auteur en stiefzoon zijn

leven als verslaafde, maar dan als

beschikbaar voor interviews

een tv-feuilleton, als een avontuur in

»

afleveringen, zoals Pi die ’s nachts op

»

Social-mediacampagne

Netflix bingede. De inhoud is een mix

»

Pr- en mediacampagne

van realiteit en fictie en zo spannend

»

Facebook- en Instagram

dat ook andere verslaafden op nieuwe
afleveringen zaten te wachten.
Hulselmans: ‘Ik had mijn verslaving
altijd voor Pi verborgen. Nu was het
tijd voor de waarheid. Ik moest hem
steunen. Als ik de strijd had gewonnen, kon hij dat ook.’

Online campagne met boektrailer

advertenties

Een indringend en zeer persoonlijk boek,
geschreven op z’n Hulselmans: hartverscheurend
hard en meedogenloos mooi

‘

Lees hier de eerste pagina’s:

Soms

kijk je in de spiegel en zie je iemand anders. De onschuldige
jongen die je vroeger was, de miljonair die je nooit zal

worden of – als je ouder wordt – je eigen vader.
Die zondagochtend, toen ik me klaarmaakte om Pi op het vliegtuig naar
Kaapstad te zetten om hem daar onder streng regime te doen afkicken van zijn
cocaïneverslaving, keek ik in de spiegel en ik zag twéé mensen: op de voorgrond
de alcoholverslaafde die ik zelf jaren was geweest en daarnaast, iets naar achter,
de gebruinde, relaxte en ongeschoren veertiger die ik in mijn verbeelding écht
had willen zijn: mijn betere, maar onbestaande ik.
Zijn linnen hemd stond open en zijn haar was afgebleekt door de zon. Het was
lang geleden dat ik hem had gezien, maar die ochtend was hij dichterbij dan ooit,
alsof hij vermoedde dat ik hem nodig had.
Hij bestond weliswaar enkel in mijn verbeelding, maar toen ik jaren geleden
met vallen en opstaan van de drank probeerde af te raken, was de rol die mijn
betere ik speelde, doorslaggevend geweest. Tijdens mijn slechtste momenten
klampte ik me aan hem vast als een duivel aan een ziel en uiteindelijk redde hij
me ook, omdat ik bleef geloven dat ik in hem zou reïncarneren.
Als u zelf verslaafd bent geweest, begrijpt u zeker wat ik bedoel, maar
misschien heeft iedereen wel zo’n betere ik, wiens uitgestoken hand je al dan
niet kunt grijpen.
Om bij mijn eigen alter ego te blijven: ik stelde me hem voor als een piloot die,
nuchter geworden, aan de kost kwam door in een knalgeel vliegtuigje de post te
bezorgen op de Polynesische eilandjes in de Stille Zuidzee. Hoe ik aan dit beeld
kwam, herinner ik me niet, maar net zo fanatiek als hij gevaarlijke landingen
maakte op de tropische atollen, geloofde mijn piloot dat er iets goeds in mij
verborgen lag. Iets wat me op hem deed lijken en dat me in staat zou stellen uit
mijn verslavingshel te kruipen. Hoewel niets tussen ons echt is gebeurd en alles
op verbeelding berustte, ben ik vooral dankzij hem nuchter geworden en tot
vandaag leeft er een stukje van hem in mij.
Enkele jaren geleden kwam ik in Brussel voorbij een speelgoedwinkel die
uitverkoop hield. In de etalage stond een schaalmodelletje van een Piper J3C,
precies het toestel waarin mijn held rondvloog boven de Stille Zuidzee. Ik ging
de winkel binnen, ik kocht het en het staat nog altijd op mijn bureau.
Terwijl ik die zondagochtend van Pi’s vertrek de trap afkwam en mijn hemd
dichtknoopte, scheen het ochtendlicht schuin binnen en één straal viel recht op
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het knalgele vliegtuigje op mijn bureau. Ik bleef verrast staan op de voorlaatste
trede. Plots wist ik hoe ik mijn eigen ervaring kon toepassen op Pi.
Terwijl hij die drie maanden probeerde af te kicken, moest ik hem vertellen
dat ook ik verslaafd was geweest; niet aan coke, maar aan alcohol. Ik had mijn
boven te halen. Hij moest beseffen dat hij niet alleen was.
Maar ik zou nog verder gaan, ik zou hem betrekken in de wereld van mijn
piloot, die zelf ook verslaafd was geweest. Ik zou precies vertellen hoe mijn piloot
in de Stille Zuidzee terecht was gekomen, hoe hij zich in Tahiti in het diepst van
zijn wanhoop probeerde dood te drinken en hoe hij net op tijd de juiste persoon
ontmoette, die hem aan het vliegtuigje hielp.
Ik nam me voor dit verhaal in stukjes te vertellen. Elk stukje zou Pi helpen en
steunen. Ja, dat was het: ik ging hem elke week per mail een brief sturen. Ik zou
mijn eigen leven en dat van mijn alter ego vertellen in feuilletonvorm, als een
avontuur in afleveringen, zoals hij die ’s nachts op Netflix bekeek.
Ik keek op mijn horloge. Ik had nog een uur. Ik zocht papier en een omslag en
begon aan de eerste brief die ik tussen zijn bagage zou verbergen en waarin Pi
mijn plan zou vernemen – en nog veel meer van wat hij nu nog niet wist.

‘

verslaving altijd voor hem verborgen, maar nu was het tijd om de waarheid

Ook beschikbaar

‘Dit is een boek dat niet mis zou staan tussen de andere
delen van de Privé-domein-reeks. Maar bovenal is dit een
kennismaking met een mens.’ — Carlos Alleene
‘Dankzij de vlotte schrijfstijl van Hulselmans raak je
als lezer onmiddellijk geboeid door de rauwe, heldere
kijk die hij heeft op het leven. We hopen alvast dat
Hulselmans niet snel beslist om te stoppen met non-fictie.
Wij willen meer van dat!’ — Yves Haeck
‘Het mag klef klinken, maar dit is een eerlijk boek vol
levenswijsheid van een man die al een eind onderweg
is, maar heeft besloten daar nog behoorlijk wat (zee)
mijlen aan toe te voegen.’ — Jo De Ruyck

Enkele reis realiteit
Ward Hulselmans

‘Het meest fascinerende en ontroerende portret dat

ISBN 978 90 223 3743 1

Ward Hulselmans ooit schreef.’ — Erika Van de Perre

€ 22,99

» Wil je voorgoed komaf
maken met de valkuilen van
voedingshypes die initieel lijken
te werken, maar na een tijdje
niet meer? Lees dan Boost je
metabolisme van Anntje Peeters.
»

Om goed voor jezelf te kunnen
zorgen is kennis van voeding
van groot belang.

»

Een goed werkend metabolisme
is belangrijk voor een slanke
lijn, je energieniveau, je
gemoed, je slaapkwaliteit…

»

De (digitale) workshops
van Anntje Peeters over het
metabolisme zijn steevast
volgeboekt.

Ook beschikbaar

Puur natuurlijk vrouw

Superbuikgevoel

ISBN 978 90 223 3096 8

ISBN 978 90 223 3366 2

€ 24,99

€ 17,50

Puur natuurlijk door
de menopauze
ISBN 978 90 223 3607 6
€ 22,50
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BOOST JE METABOLISME
Zonder dieet naar een energiek, gezond en slank leven
Anntje Peeters

Als je overweldigd bent door alle

Wat velen niet weten is dat ze door

Augustus 2021

tegenstrijdige berichten over voeding

bepaalde voedings- en levensstijlkeu-

Ca. 192 blz. / 17 x 20 cm

of als je relatie met voeding in de loop

zes hun metabolisme net tegenwer-

Ca. € 22,50 (paperback)

der jaren ingewikkeld geworden is

ken. Dat komt omdat het gros van de

NUR 450 / 860 – Lifestyle

(door chronisch diëten of overmatig

diëten of gezondheidssystemen voor-

algemeen / Gezondheid

bezig te zijn met wat al dan niet ‘ge-

bijgaat aan het belang van een goed

algemeen

zond’ is), dan is het heel moeilijk om

functionerend metabolisme. In deze

Omslagontwerp:

écht gezond te eten. Eten wordt dan

onwetendheid brengt Boost je metabo-

Dominic Van Heupen

immers eerder een mentale aangele-

lisme definitief verandering. Je maakt

ISBN 978 90 223 3646 5

genheid. De hamvraag is: wat heeft je

kennis met de basisprincipes van

lichaam precies nodig om optimaal te

een goed metabolisme en leert welke

kunnen functioneren? Een essentieel

voeding je metabolisme ondersteunt

begrip daarbij is metabolisme. Een

en welke voeding het net tegenwerkt,

goed metabolisme is belangrijk voor

waarom het apart eten van kool

een slanke lijn, maar het is ook een

hydraten en eiwitten je metabolisme

sterk bepalende factor voor een goe-

kan schaden, waarom ‘gezonde

de gezondheid:

voeding’ soms meer kwaad dan goed
doet, waarom het stabiliseren van je

» Je hebt veel energie.

bloedsuiker een cruciale rol speelt…

» Je hebt een uitstekende

Wie wil er nu niet goed uitgerust,

spijsvertering.
» Je bent rustig, stress heeft

slank, energiek en ontspannen door
het leven gaan? Het kan.

weinig vat op je.
Anntje Peeters is gezondheidscoach en herboriste. Haar passie

» Je slaap is verkwikkend en diep.

voor de kracht van de natuur deelt

» Je hebt een pijnloze menstruatie.

ze via haar website kruidigleven.be,

» Je doorloopt de menopauze

via nieuwsbrieven, workshops en

zonder al te heftige klachten.
» Je blijft moeiteloos op een
gezond gewicht.

webinars. Ze is auteur van de succesvolle boeken Puur natuurlijk vrouw,
Superbuikgevoel en Puur natuurlijk
door de menopauze.
© Elke Elsen

» Je emoties zijn stabiel.
» Je kunt je goed concentreren.

»

In deze angstige, stressvolle tijden

»

Grondige herwerking van de

is dit boek actueler dan ooit.
bestseller Blijven ademen, meer dan
10.000 exemplaren verkocht!
»

Gebaseerd op de nieuwste weten
schappelijke inzichten m.b.t. stress
en hartcoherentie.

» Aandacht voor hartcoherentie
bij kinderen.

Over Blijven ademen:
‘Het boek beschrijft in zeer verstaanbare taal de fysieke impact van stress
en burn-out. Eerst begrijpen wat
er in je omgaat om daarna “er iets
aan te doen”. Praktische en nuttige
tips. Wetenschappelijk onderbouwd.
Hoofdstukken herlezen en herhalen is
geen verveling. Wie uit een burn-out
komt, zal hier veel in herkennen.’
‘Fantastisch realistisch wordt
beschreven hoe het stressmechanisme
in ons lichaam te werk gaat. Door
eenvoudige ademhalingsoefeningen
toe te passen kan je hier ook iets
aan doen.’

Ook beschikbaar

Werkboek Hyperventilatie,
angst en paniek
Katrien Geeraerts & Nicole Smit
ISBN 978 90 223 3768 4
€ 22,50
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BLIJVEN ADEMEN
Hartcoherentie als antwoord op burn-out, hyperventilatie en stress
Katrien Geeraerts & Louis Van Nieuland

Toen Blijven ademen in 2017 ver-

» Er wordt nog meer aandacht

Augustus 2021

scheen was hartcoherentietraining

besteed aan de beleving en stadia

Ca. 192 blz. / 17 x 24 cm

als stressbeheersingstechniek nog

van iemand met een burn-out

Ca. € 22,50 (paperback, full colour)

onbekend. Inmiddels wordt de tech-

en hoe hartcoherentie hier een

NUR 740 / 770 / 860 – Mens

niek algemeen erkend – de bekende

ondersteuning kan bieden.

en maatschappij algemeen /

neuroloog Steven Laureys wijdt er

» Het belang van een goede

Psychologie algemeen /

drie bladzijden aan in Het no-nonsense

levensstijl – voldoende ont

Gezondheid algemeen
Omslagontwerp:

meditatie oefenboek –, heeft Louis

spanning, slaap, gezonde

Van Nieuland een nieuwe generatie

voeding, beweging – wordt

Dominic Van Heupen

hartcoherentiecoaches opgeleid en

in de verf gezet.

ISBN 978 90 223 3798 1

staan de wetenschap en techniek niet
stil. Een grondige actualisering drong
zich op.

» Ook kinderen kunnen veel
baat hebben bij hartcoherentie
of ritmisch leren ademen.
» En de techniek staat niet stil.

De nieuwe editie van Blijven ademen

Nieuwe biofeedbackapparatuur

» Bevat de laatste stand van het

zoals de Moonbird en Monoa

wetenschappelijk onderzoek op

wordt besproken.

een begrijpelijke wijze uitgelegd
– want inzicht leidt tot herstel.
De auteurs gaan onder andere
in op de polyvagaaltheorie van

Katrien Geeraerts is licentiate in de biomedische

Stephen W. Porges, een theorie

wetenschappen en medisch laboratoriumtech-

die probeert te verklaren waarom

nologe. Ze is fulltime hartcoherentietrainer met

veel mensen met een chronisch

als specialisatie angst en hyperventilatie, en heeft

stresssyndroom en/of burn-out

een eigen praktijk in Zemst. Ze is coauteur van

tekenen vertonen van innerlijke

Werkboek Hyperventilatie, angst en paniek, dat in

onrust, angst door momenten van
verstarring of heftige emotionele

© David Legreve

2020 verscheen.

uitbarstingen. Het blijkt een puur

Louis Van Nieuland traint hartcoherentie-

fysiologisch gegeven te zijn waar

coaches en doceert hartcoherentie aan profes-

je dankzij hartcoherentie iets

sionals. Op die manier creëert hij een kwalitatief

aan kunt doen.

netwerk van hartcoherentiecoaches in Vlaanderen.
Sinds 2012 geeft hij ook hartcoherentietraining
in AZ Rivierenland in Bornem. Van de kust tot
Limburg geeft hij lezingen en workshops over
© Frank Croes

hartcoherentie. Hij bedacht het vierstappenplan
dat de basis vormt van dit boek.

» Razend actueel, nu corona
onze manier van werken
helemaal heeft veranderd.
» Hallucinante cijfers: maar
liefst negen op de tien
mensen zeggen dat ze zich
niet betrokken voelen bij
hun baan.
» Veel ‘werkongeluk’ valt
te vermijden, dit boek
vertelt hoe.
» Gebaseerd op weten
schappelijk onderzoek,
vertaald naar de praktijk.
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WERKGELUK
De fabels voorbij
Dajo De Prins

Toen Dajo De Prins plannen maak-

Het goede nieuws is dat het model

Mei 2021

te voor dit boek was er nog totaal

dat de auteur in Werkgeluk gebruikt –

Ca. 256 blz. / 14 x 21,5 cm

geen sprake van corona, lockdown,

geluk bestaat uit vier componenten

Ca. € 22,50 (paperback)

verplicht thuiswerk. Intussen heeft

(tevredenheid, meer goede dan slech-

NUR 740 / 770 – Mens en

covid het werken van mensen sterk

te gevoelens, een gevoel van actief

maatschappij algemeen /

veranderd, en een belangrijk deel

engagement en van zinvolheid), die

Psychologie algemeen

van die veranderingen zal blijven

op hun beurt afhangen van twintig

Omslagontwerp:

bestaan. Dat kon de auteur van

factoren (zoals interessant werk,

Dominic Van Heupen

Werkgeluk uiteraard niet negeren.

goede interpersoonlijke relaties, een

ISBN 978 90 223 3740 0

WFH (Working From Home) en

goed loon, evenwicht werk-privé, vei-

WFA (Working From Anywhere) zijn

ligheid, gezondheid, werkzekerheid,

de buzzwoorden op basis waarvan

autonomie, kunnen doen wat je graag

bedrijven de toekomst van werk

doet en goed kunt...) – hier perfect op

hertekenen. Een van de belangrijkste

toepasbaar is.

factoren voor werkgeluk – fijne contacten en vriendschappen met colle-

Dajo De Prins is doctor in de rech-

ga’s – verdwijnt daardoor of verandert

ten en geluksexpert. Zijn fascinatie

van karakter. Veel mensen geven aan

voor geluk ontstond toen hij in de

dat ze in afwezigheid van collega’s

politieke wereld werkte als raadgever

inzien dat hun ‘naakte’ werk hen niet

en speechschrijver. Zijn studiewerk

interesseert, motiveert of zinvol lijkt.

mondde uit in een wetenschappelijke

Anderen lijden onder de verandering

publicatie over hoe je in de huidige

van hun taken in de digitale wereld.

wereld het best naar geluk kunt stre-

Velen hebben het moeilijk om werk

ven. Om zijn ideeën over (werk)geluk

gescheiden te houden van privé, wer-

te verspreiden ging hij aan de slag als

ken langer en kunnen moeilijker het

trainer en coach. Vandaag begeleidt

werk afschakelen.

hij organisaties en individuen.

Covid is zo een katalysator voor
wat werken zal zijn in de rest van
de 21ste eeuw: minder persoonlijk
afkalven van low skilled jobs, het
verdwijnen van beroepen… Gelukkig
worden van je werk in die context is
geen sinecure.

© Frank Croes

contact, meer digitaal werk, het

‘Dit is een schitterend boek. Het is heel educatief en

‘Dit boek is net wat ik nodig had om te beseffen dat ik

informatief zonder belerend te zijn. Het is overtui-

toch een klein verschil kan maken door mijn steentje

gend geschreven, zodat je direct naar een duurzamer

bij te dragen aan het klimaat of tenminste ervoor te

levensstijl wilt switchen. […] Ik heb meteen drie exem-

zorgen dat mijn impact op de planeet zo klein mogelijk

plaren voor mijn nichtjes gekocht (hoewel de auteur

is. Vol verstandig, goed geschreven, duidelijk advies,

oproept om haar boek uit te lenen). […] Ik denk dat

met een positieve insteek.’

wanneer alle auteurs met zoveel warmte en sympathie
over duurzaamheid zouden schrijven, mensen veel
rapper geneigd zouden zijn om duurzamer te leven.’
— Amazon
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FACTCHECK. IS HET ECHT DUURZAAM?
140 vragen en antwoorden voor een ecologischer leven,
met praktische tips
Georgina Wilson-Powell

Wat is groener: een papieren zak, een plastic of een stoffen tas?

Augustus 2021

Moet je je yoghurtpotjes uitwassen voordat je ze recyclet?

Ca. 224 blz. / 13,5 x 19,8 cm

Doe je het best de vaat met de hand of met de machine?

Ca. € 19,99 (paperback,

Welke poetsproducten koop je beter niet?

2 kleuren)

Mag je nog vis op het menu zetten?

NUR 450 / 740 – Lifestyle

Wat is het groenste alternatief voor melk? Sojamelk, havermelk, kokosmelk,

algemeen / Mens en maat-

amandelmelk, rijstmelk?

schappij algemeen

Moeten we echt allemaal bio beginnen te eten?

Omslagontwerp:

Hoe vaak moet ik mijn kleren wassen?

Dominic Van Heupen

Is een vegan schoen echt duurzamer dan een lederen schoen?

ISBN 978 90 223 3793 6

Welke kamerplanten filteren het best de lucht?
Iedereen – zelfs Joe Biden en Bill

Het is niet de bedoeling je hele leven

Gates – is het erover eens dat de

om te gooien. Het is veel duurzamer

coronacrisis klein bier is tegenover

om kleine stapjes te zetten die je kunt

de klimaatcrisis. Niemand koestert

volhouden. Zo kun je echt blijvende

nog de illusie dat persoonlijk gedrag

veranderingen in je levensstijl aan-

de klimaatcrisis kan keren, maar

brengen die het milieu op lange ter-

als individuen zijn we natuurlijk wel

mijn goeddoen. Laat Factcheck. Is het

betrokken partij. Om de juiste groene

echt duurzaam? hierbij je gids zijn.

keuzes te maken is kennis noodzakelijk, want er circuleren heel wat fake

Georgina Wilson-Powell is jour-

news en tips die elkaar tegenspreken.

naliste en oprichter van Pebble, een

In Factcheck. Is het echt duurzaam?

online ecologisch lifestylemagazine

probeert journaliste Georgina Wilson-

dat groene onderwerpen behandelt,

Powell antwoorden te vinden op

zoals zero-waste living, ethische mode

140 ecodilemma’s waar we allemaal in

en duurzaam reizen. Georgina geeft

ons dagelijks leven mee te maken heb-

ook workshops over sustainability

ben. Ze gaat op zoek naar de groenste,

en schrijft voor diverse bladen als

eenvoudigste oplossing of, als die er

The Times en The Evening Standard.

niet is, naar een verklaring waarom.
Dat doet ze op een overtuigende,
enthousiaste manier, niet belerend

» 140 ecodilemma’s met soms verrassende antwoorden.

en niet fanatiek, en met wetenschap-

» Boeiend, heel informatief, met veel infographics en cijfers.

pelijk onderbouwde antwoorden.

» Wij, als individuen op deze planeet, zijn betrokken partij
in het klimaatverhaal.

‘Ik heb al zoveel opvoedboeken gelezen,
maar dit boek is als een teug verse
lucht. Het is niet te woordenrijk (heel
belangrijk, want ik heb nog steeds veel
slapeloze nachten door mijn jongste
kind), zodat ik er vlug even in kan
duiken. Het boek helpt me alledaagse
situaties te tackelen. Ik reageer rustiger op uitdagend gedrag, begrijp beter
hun emotionele noden en (ver)oordeel
(hun gedrag) minder snel. Het is echt
het beste opvoedboek dat ik ooit heb
gelezen.’ — Amazon
‘Als moeder van een twee jaar oude
peuter vond ik dit boek uiterst waardevol. Het is opgedeeld in interessante
hoofdstukken per leeftijd en de lay-out
In het najaar beschikbaar

van de scenario’s maakt het heel erg
leesbaar. Leuk geïllustreerd en weten-

Wat denkt mijn tiener
nu echt?

schappelijk (maar behapbaar).’
— Amazon

ISBN 978 90 223 3809 4
€ 23,50
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WAT DENKT MIJN KIND NU ECHT?
100 situaties uit het leven van alledag om
je kind beter te begrijpen en te helpen
Tanith Carey & Dr. Angharad Rudkin

‘Nee, nee, nee!’
‘Ik wil uit de blauwe beker drinken, niet uit de rode.’
‘Ik wil geen jas aan. Ik wil geen muts op.’
‘Wanneer is het morgen?’
‘Ik wil nog niet gaan slapen, ik ben nog niet moe.’
‘Maar je hebt het beloofd.’

Augustus 2021
Ca. 224 blz. / 19,5 x 23,3 cm
Ca. € 23,50
(integraalband, full colour)
NUR 854 – Opvoeding van
kinderen en jongeren
Omslagontwerp:

Herkenbare situaties voor veel gezin-

Tanith Carey is journaliste en

Dominic Van Heupen

nen én normaal gedrag van kinderen

auteur. Ze schrijft over de uitdagingen

ISBN 978 90 223 3808 7

op een bepaalde leeftijd. Maar hoe

waarmee ouders de dag van vandaag

interpreteer je dat gedrag als ouders?

geconfronteerd worden. Ze publiceer-

En hoe reageer je op de beste manier?

de meer dan acht boeken, vertaald

Wat denkt mijn kind nu echt? schetst

voor The Daily Telegraph, The Times,

100 levensechte situaties die je als

The Guardian en New York Daily News.

in vijftien talen, en schrijft artikelen

ouder met je kind kunt meemaken.

Ze is ook regelmatig te horen en te

Je leert in het hoofd van je kind te

zien op radio en tv.

kruipen – peuters, kleuters en jonge
kinderen denken namelijk anders

Dr. Angharad Rudkin is klinisch

dan volwassenen –, zodat je rustig en

psycholoog. Ze werkt al meer dan

op de juiste manier kunt reageren.

vijftien jaar met kinderen, adolescen-

Alle mogelijke situaties komen aan

ten en gezinnen. Ze doceert Klinische

bod: slapen, eten, koppigheid, emoties,

psychologie van het kind aan de uni-

feestjes, maar ook ernstige thema’s

versiteit van Southampton, schrijft

als ziekte en dood.

artikelen in kranten en magazines en

Wat denkt mijn kind nu echt? is een

en tv.

is als expert vaak te horen op radio
nieuwe manier om naar de (denk)-
wereld van je kind te kijken. Het helpt
moderne ouders om hun kind(eren)

»

Praktische psychologie van het kind, gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek.

te begrijpen en accuraat te reageren.
»

Survivalgids voor moderne ouders met kinderen
van 2 tot 7 jaar.

»

Internationaal succes: vertaald in meer dan 17 talen
(waaronder Frans, Duits, Italiaans, Zweeds, Deens,
Grieks, Russisch en Chinees).

CULIN
LIFES

&
NAIR

STYLE
Jeroen Meus
James Whetlor
Emma Wright
Papercutting kaarten
Dorien Knockaert & Kim Leysen
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DAGELIJKSE KOST
SCHEURKALENDER

2022

Jeroen Meus

De lekkerste kalender van het jaar

September 2021
Ca. 768 blz. / 13 x 18 cm

Dagelijkse kost, dat is niet alleen meer

»

Spotcampagne op Eén

Ca. € 18 (paperback,

dan 2400 recepten en 500.000 kijkers

» Advertentie- en retailcampagne

full colour)

per dag, of 300.000 Facebookvolgers

»

Tafeldisplays

NUR 440 / 14 – Eten en drinken

en 146.000 Instagramvolgers, maar

»

Online contentcampagne

algemeen / Kalenders

ook een jaarlijkse Scheurkalender,
met 365 recepten, die je je nooit
meer doen afvragen: ‘Wat eten we
vandaag?’

ISBN 978 90 223 3796 7
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Eerder dit jaar verschenen

10 JAAR DAGELIJKSE KOST
Jeroen Meus

Het unieke kookboek, met
250 nieuwe recepten, naar
aanleiding van het tienjarig
bestaan van Dagelijkse kost
op Eén

Maart 2021
576 blz. / 17,5 x 25 cm
Ca. € 39,99 (hardcover)
NUR 440 – Eten en drinken
algemeen
Omslagontwerp: Seb De Roover /
Trouble Agency
ISBN 978 90 223 3779 0

Koken op de Big Green Egg is een complete belevenis:
de warmte van die groene bol, de geur en het geknetter
van houtskool, het eten dat geschroeid of heel
langzaam gerookt wordt
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KOKEN OP DE BIG GREEN EGG
Van set-up tot bereidingstechnieken, met 70 recepten
James Whetlor

De Big Green Egg kan al jaren op een

Dankzij Koken op de Big Green Egg

Mei 2021

grote schare trouwe fans onder de

verander je in een mum van tijd

Ca. 208 blz. / 18,7 x 24,8 cm

barbecue-experts rekenen. In tijden

van een beginner in een ‘Egg-pert’

Ca. € 29,99 (hardcover,

waarin de tuin nog belangrijker

en geniet je het hele jaar door van

full colour)

wordt, ontdekken steeds meer men-

heerlijke gerechten.

NUR 440 – Eten en drinken
algemeen

sen hoe veelzijdig en praktisch deze
unieke barbecue is – BGE kende een

»

Geautoriseerd door BIG GREEN

Omslagontwerp:

omzetgroei van 74% in België in 2020.

EGG®, wereldmarktleider in

Dominic Van Heupen

Dankzij de keramiek, die bestand

kamado’s.

ISBN 978 90 223 3788 2

is tegen extreme temperaturen (de

»

techniek is ontwikkeld door NASA), én
de vorm (een groen reuzenei) ontstaat

De Big Green Egg is het buiten
kooktoestel par excellence.

»

Barbecueën op de Big Green

een perfecte luchtcirculatie in de Egg,

Egg beantwoordt perfect aan

waardoor voedsel gelijkmatig gaart op

de huidige behoefte aan meer

de gewenste temperatuur.

kwaliteit en gezelligheid.

Koken op de Big Green Egg laat zien
wat er allemaal mogelijk is met
deze buitenkeuken.
In dit boek vind je informatie over
de Egg-set-up, het aansteken en
gebruiken van de Egg, brandstof
en tools. Daarna word je in twaalf
stappen en gerechten ingewijd in

James Whetlor werkte twaalf jaar

de bereidingstechnieken.

lang als chef-kok in Londen, waarna
hij terugkeerde naar het dorp in

Met de tips en receptuur van James

Devon waar hij opgroeide en in River

Whetlor kun je 70 verschillende

Cottage aan de slag ging. Zijn zaak

gerechten met vlees, gevogelte, vis en

Cabrito levert geitenvlees van een

groenten bereiden. De verrukkelijke

netwerk van boerderijen in het hele

rubs, marinades en sausjes zorgen

land aan slagers en restaurants.

voor de finishing touch.
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‘De snelste weg naar mindfulness
bereik je met twee naalden.’
— Feeling
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TOFFE TRUIEN BREIEN
15 modellen om te combineren tot jouw unieke trui
Emma Wright

Herfst, winter, lente, frisse zomer

Emma Wright is mode-, brei-

Augustus 2021

avonden: een heerlijke trui komt

en haakontwerper. Ze wordt sterk

Ca. 160 blz. / 20,1 x 25,3 cm

altijd van pas. Tijdens dit moeilijke

geïnspireerd door kleuren- en bloe-

Ca. € 22,50 (paperback met

coronajaar hebben veel mensen hun

menpatronen, wat je terugziet in

flappen, full colour)

breihobby weer opgenomen of heb-

de speelsheid van haar ontwerpen.

NUR 474 – Handwerken,

ben ontdekt dat breien een fantasti-

Sinds haar afstuderen in 2014 heeft

naaien en naaldkunst als hobby

sche manier is om geconcentreerd en

ze van emmaknitted een fulltime

Omslagontwerp: Dominic

creatief bezig te zijn en je hoofd leeg

bedrijf gemaakt. Ze ontwerpt brei-

Van Heupen

te maken. Als je het eenmaal in de

en haakpatronen voor garenmerken

ISBN 978 90 223 3791 2

vingers hebt, levert het nog een mooi

en handwerktijdschriften, en won

resultaat op ook, waarmee je direct

de prijs voor Britain’s Next Top

kunt pronken.

Knitwear Designer van Lovecrafts.

Toffe truien breien levert je inspiratie

»

Mix en match, en creëer je

om je eigen lievelingstrui te breien:

eigen kleurencombinaties en

met streepjes, kabels, opgezette

truiontwerpen met de informatie,

zakken, raglanmouwen, Fair Isle,
kleurrijk of sober… de mogelijkheden
zijn eindeloos. Het is geen boek voor
absolute beginners, maar voor wie de
basis van het breien al onder de knie

technieken en ideeën uit dit boek.
» Je eigen trui breien met duurzame garens past bij de slow
fashionbeweging.
» Wie het breien heeft ontdekt

heeft en een stapje verder wil gaan.

tijdens de lockdown blijft

Want dit boek is zo opgezet dat je je

breien.

eigen trui kunt ontwerpen. De vooren achterpanden en mouwen in de
hoofdstukken ‘Recht’ en ‘Ingezet’ bijvoorbeeld zijn onderling inwisselbaar.
Binnen de projecten is alle ruimte om
zelf strepen te ontwerpen en je eigen
stekenpatronen te gebruiken. Je kunt
zelfs garens van verschillende diktes
en in andere kleuren combineren.
Laat je fantasie de vrije loop!
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon
beginnen met een van de vijftien
prachtige modellen uit dit boek.
Kiezen wordt moeilijk.

Papercutting kaarten
BLOEMEN
Papiersnijkunst is een ideale manier
om je hoofd leeg te maken en je te
ontspannen.
Zoek een comfortabele en veilige plek.
Kies een kaart en leg ze op een stabiele
ondergrond. Volg met de cutter de contouren van de witte figuren en snijd ze
een voor een voorzichtig uit.
Tip: als je de kaart voor een lichtbron
plaatst, creëer je je eigen Chinees
schaduwspel.
»

Na de kraskaarten, nu de paper
cutting-kaarten.

» 10 uitneembare kaarten met
gratis cutter.

P001-024-9782501157087_CORR.indd 20
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HARTJES
Juni 2021
Ca. 24 blz. / 19 x 19 cm
Ca. € 12,50 (hardcover)
NUR 400 – Non-fictie /
vrije tijd algemeen
Omslagontwerp:
Dominic Van Heupen
Bloemen
ISBN 978 90 223 3806 3
Hartjes
ISBN 978 90 223 3807 0

Bloemen

Hartjes

Een ideale manier om geconcentreerd
bezig te zijn en de wereld om je heen
te vergeten.

P001-024-9782501157094_CORR.indd 12
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P001-024-9782501157094_CORR.indd 6
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Opnieuw leverbaar

» Vijfde druk, meer dan
20.000 exemplaren verkocht!
» De ecologische moestuinbijbel.
» Met meer dan 75 recepten van
Dorien Knockaert.
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DE MOESTUIN VAN MME ZSAZSA
Een jaar zaaien, koken en proeven
Dorien Knockaert & Kim Leysen

Slim tuinieren, ongecompliceerd koken, tijd overhouden om in

Reeds verschenen

de zon te zitten tussen de courgettes en de kolen: dat is de filosofie

Ca. 320 blz. / 22,1 x 27,8 cm

in De moestuin van Mme Zsazsa. Welkom.

Ca. € 34,99 (hardcover, full colour)
NUR 423 / 440 – Moestuin /

»

Een volledige handleiding voor ecologisch moestuinieren.

Eten en drinken algemeen

»

De basis voor beginners, het grondigere werk voor ervaren tuiniers.

Omslagontwerp: Els Menten

»

75 groenterecepten.

ISBN 978 90 223 2894 1

»

Kooktips waar je een leven lang mee voort kunt.

‘Helder, informatief, met veel humor en vanuit
het hart geschreven.’ — Knack Weekend
‘Grondig en humoristisch handboek voor moestuinmaagden.’ — Gazet van Antwerpen
‘Twee kilo boek waar je vanaf dag één, en tot aan
je oude dag, plezier aan hebt.’ — Velt
‘Zsazsa all the way. Heel volledig boek
om te starten met een moestuin!
Aangenaam geschreven (helemaal
in zsazsa-stijl ) Veeeeel info,
maar gelukkig overzichtelijk en
verstaanbaar.’ — Bol.com

Opnieuw leverbaar

‘Mijn absolute nummer één in mijn lijstje familiekookboeken tegen-

‘Meer dan wat dan ook toont dit boek

woordig. Dit boek zorgt er zelfs voor dat mijn wederhelft content is

dat wie een moestuin heeft, een rijk

met enkel een bord vol groenten zonder dat hij zit te zagen achter zijn

mens is. Dat wat de natuur je dan

stukske vlees. Ik heb ook nog nooit zo gelachen met een kookboek.

biedt, wonderlijk en eindeloos is.

Alleen maar hartjes voor Mme Zsazsa, want jij helpt mee aan mijn

Elke dag is weer een avontuur in de

missie om mijn kinderen gezonder te laten eten zonder dat ze te veel

moestuin-jungle, achter elke hoek

moeten zagen hierover, een welgemeende merci dus!’

schuilen mogelijkheden om er een

— Leukewereld.be

feest van te maken. Ik word er heel
jaloers en dromerig van…’
— Kookeetleef.wordpress.com
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HONGER!
Gewoon lekker eten uit de keuken en moestuin van Mme Zsazsa
Kim Leysen

Een kookboek voor wie vaker vegetarisch wil koken en voor wie dat

Reeds verschenen

altijd al deed, voor wie houdt van veel groenten bij zijn vlees en voor wie

Ca. 240 blz. / 17 x 24 cm

dat nog moet leren, voor mensen met een groentepakket, voor mensen

Ca. € 26,50 (hardcover,

met een moestuin, voor kleine en grote mensen, voor kleine en grote

full colour)

gezinnen. Kortom, voor iedereen met honger!

NUR 440 – Eten en drinken
algemeen

‘Mme, sinds vanmiddag ben ik in

‘Ik wou dat het leven wat meer leek

Omslagontwerp: Els Menten

Honger! aan het lezen en ik heb

op de schrijfstijl en de recepten van

ISBN 978 90 223 3461 4

zonet besloten dat Jamie O. niet

Mme Zsazsa: verrukkelijk, com-

meer mijn favoriete kok is, maar u!’

plexloos en grappig. Erg erg grappig.’

— Gina

— Marie S

‘Geen ellenlange ingrediëntenlijsten

‘Als je dit jaar nog maar één kook-

die mij rillingen bezorgen, geen

boek zou mogen kopen, laat het

ingewikkelde beschrijvingen die mij

dan Honger! zijn. [...] Honger! is een

doen oogrollen. Zo lust ik een kook-

boek met alleen hoofdgerechten

boek wel!’

(en talloze bijgerechtjes). De focus

— Kookeetleef.wordpress.com

ligt op groenten (van het seizoen en/
of uit de moestuin), die ongelofelijk

‘Iedereen die voor het eerst alleen

goed op smaak worden gebracht

gaat wonen zou een exemplaar van

met heerlijke kruiden en specerijen.

Honger! moeten krijgen.’

Het leuke aan de recepten is dat

— Boekhandel Boekarest

ze vrij snel klaar zijn. Dat kan al
eens handig zijn als werkende jonge mama met een peuter aan het
been tijdens het koken…’
— Fiekefatjerietjes.wordpress.com

HERDRUKKEN

Het moois dat we delen (15de druk)
Ish Ait Hamou

ISBN 978 90 223 3695 3
€ 21,99
Cécile (19de druk)
Ish Ait Hamou

ISBN 978 90 223 3049 4
€ 19,99
Bruna (3de druk)
Hannelore Bedert

ISBN 978 90 223 3753 0
€ 22,50
Eternal (3de druk)
Steven Van Belleghem

ISBN 978 90 223 3738 7
€ 22,50
De ontdekking van Urk (3de druk)
Matthias M.R. Declercq

ISBN 978 90 223 3765 3
€ 21,99
Mijn moestuin (6de druk)
Wim Lybaert

ISBN 978 90 223 3364 8
€ 29,99
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Het hoofd weegt zwaarder dan de benen (3de druk)
Olivier Verhaege

ISBN 978 90 223 3612 0
€ 22,50

egankelijk, geestig boek
r de werking van onze
en. Over de beperkingen
s denken, en vooral hoe
e komen. Over de evolutie
ze hersenen, die worden
eken met een flesje cola.
ook: over kleuren, god,
se ﬁlosofen, creativiteit
en positief denken

ge Veerle Visser-Vandewalle wilde
sper voor zijn achttiende verjaardag een
deau geven: ‘Ik heb hem op deze planeet
n lichaam en een stel hersenen, en in dit
hem daarvoor de gebruiksaanwijzing
fgelopen pakweg veertig jaar heb ik in
e leven dingen geleerd over ons denken.
e het leven aangenamer zouden hebben
cht ik die kennis hebben gehad toen ik
s hij nu is.’

-Vandewalle laat je kennismaken met
evoluties en onderzoeken in haar vakoe die verrassend genoeg een inspiratie
het dagelijks leven. Ze is een wereldhet gebied van Deep Brain Stimulaektrische stimuli die via fijne elektroden
gebracht in de hersenen van patiënten
n bewegingsstoornissen (o.a. parkinson)
che stoornissen (zoals tourette of smet-

Prof. dr. Veerle
Visser-Vandewalle
is neurochirurge en
diensthoofd van de
afdeling Stereotaxie
en Functionele Neurochirurgie aan de
Uniklinik in Keulen.
In 2019 werd ze ridder
in de orde van Leopold II
voor haar uitzonderlijke
verdiensten in haar
vakgebied. Ze is bij
het grote publiek bekend
als topdokter in de
gelijknamige serie
op VIER.

jk kunnen we elke dag bij onszelf een
voeren’, stelt ze. ‘Want je kunt het kader
nkt echt wijzigen, als je dat maar wilt.
je de inspiratie kunt vinden voor een
enkmodel, dat is waar het op aankomt.’

Plato & Cola of het geheim van jouw brein (5de druk)

Plato
& Cola
of het geheim
van jouw
brein
Over god,
vrĳe wil,
creativiteit en
hersenonderzoek,
als inspiratie van
een neurochirurge
voor haar
adolescente
zoon

Veerle Visser-Vandewalle

ISBN 978 90 223 3755 4
€ 19,99

Veerle Uit ‘Topdokters’
Visser-Vandewalle

www.standaarduitgeverij.be
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Het zeeboek (3de druk)
Sarah Devos

ISBN 978 90 223 3645 8
€ 24,99
Alle dagen soep (4de druk)
Anna Decock

ISBN 978 90 223 3370 9
€ 19,99
Cupido (3de druk)

eugdzonde. Getekend door het verleden.

dinstelling. Een uit de hand gelopen grap
e vijf schuldigen besluiten de waarheid vermaar blijft hun geheim bewaard, ook als
ruk komt te staan?
nden waren nog kinderen toen ze in de
bleven, jaren later moeten ze als volwasseun daden en wordt hun band opnieuw op de
nieuw ongeval, een moord, en een nieuwe
ht. Maar het lijkt erop dat iemand het op de
ft gemunt.

Kristiaan Vandenbussche

UT VAN EEN BEKENDE STRAFPLEITER
Kristiaan Vandenbussche stamt
uit een familie van magistraten
en is zelf sinds 2000 advocaat
aan de balie van Gent, gespecialiseerd in strafrecht en fiscaliteit.
Zijn eerste assisenzaak pleitte
hij in 2003. Sindsdien stond hij
als strafpleiter in moordzaken
al tientallen keren voor het hof
van assisen en de correctionele
rechtbank, zowel aan de kant
van de slachtoffers als van de
dader.
isbn: 978 90 223 3745 5

www.standaarduitgeverij.be

THRILLER

ISBN 978 90 223 3745 5
€ 21,99
Werkboek hyperventilatie, angst en paniek (2de druk)
Katrien Geeraerts & Nicole Smit

ISBN 978 90 223 3768 4
€ 22,50
100 tapas & andere creatieve hapjes (2de druk)
ISBN 978 90 223 3403 4
€ 15

Haal meer uit je broodbakmachine (3de druk)
Marco Bakker

ISBN 978 90 223 3768 4
€ 24,99
Het laatste oordeel (4de druk)
Toni Coppers

ISBN 978 90 223 3132 3
€ 14,99
Engel (6de druk)
Toni Coppers

ISBN 978 90 223 2386 1
€ 14,99
De geheime tuin (3de druk)
Toni Coppers

ISBN 978 90 223 3288 7
€ 14,99
Niets is ooit (6de druk)
Toni Coppers

ISBN 978 90 223 2229 1
€ 14,99
Het vergeten meisje (4de druk)
Toni Coppers

ISBN 978 90 223 3620 5
€ 14,99
De zaak Magritte (7de druk)
Toni Coppers

ISBN 978 90 223 3767 7
€ 14,99
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Macramé (5de druk)
Fanny Zedenius

ISBN 978 90 223 3368 6
€ 19,99
Geneeskrachtige planten- & kruidengids (2de druk)
Gérard Debuigne & François Couplan

ISBN 978 90 223 3527 7
€ 29,99

ger!

KIM LEYSEN

Honger! (3de druk)

Gewoon lekker eten
uit de keuken & moestuin
van

koken en voor wie dat
van veel groenten bij zijn
t leren, voor mensen met
en met een moestuin, voor
kleine en grote gezinnen.
onger!

ndelijke, vegetarische
esties om ze aan te passen.

genoeg om er na een
g aan te beginnen, maar
oesting in te krijgen.

dagen waarop het wat meer

rs, viesneuzen, vegans en

geeft les aan toekomstige
vormgevers in PXL-MAD. Ze fotografeert en
maakt de boeken van Mme Zsazsa, die dat met
niemand anders zou willen doen.

ELS MENTEN (ELZA D.)

nieur en doctoraat verdiepte Joke Monteny
ver het gedrag, de opvoeding en de traiwetenschappelijke inzichten toetst
ekeerd onderbouwt ze haar opwetenschappelijke studies. In
orm (www.hondinform.be)
info en hulp over de aaning van honden.

KIM LEYSEN

e pup! Naast
b je wellicht
e laat je hem
uwe thuis en
je hem zindeje nieuwe sofa
Dit boek helpt
om van de opvoemooie periode te mannis over hoe je pup in
hat aan praktische kennis, tips
et grappige anekdotes en levensechte
den een aantal hardnekkige mythes doorprikt. Je ontdekt
van je pup en je zal versteld staan hoe anders hij die err stap je pup beter begrijpen, waardoor de opvoeding een
en jullie samen een liefdevolle band kunnen opbouwen.

honger!

KIM LEYSEN (MME ZSAZSA) schrijft en tekent voor
kranten en magazines. Maar het liefst van al maakt
ze haar handen vuil in de moestuin terwijl ze
mijmert over het avondeten. Haar keuken is zoals
het leven: de ene keer wat beter dan de andere.
Honger! is een bundeling van haar lekkerste
recepten.

Kim Leysen

ISBN 978 90 223 3461 4
€ 26,50
De moestuin van Mme Zsazsa (5de druk)
Dorien Knockaert & Kim Leysen

ISBN 978 90 223 2894 1
€ 34,99
Welkom puppy! (5de druk)
Joke Monteny

ISBN 978 90 223 3357 0
€ 22,50

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST
MEI

JUNI

AUGUSTUS

BUBBEL

SMITH - DOE MAAR GEWOON

BOOST JE METABOLISME

Bruno Vanspauwen

Jonas Boets

Anntje Peeters

ISBN 978 90 223 3789 9

ISBN 978 90 223 3787 5

ISBN 978 90 223 3646 5

GROND

DODE BLOEMEN LEVEN FOREVER

BLIJVEN ADEMEN

Eva De Groote

Ringo Gomez-Jorge

Katrien Geeraerts &

ISBN 978 90 223 3803 2

ISBN 978 90 223 3799 8

Louis Van Nieuland
ISBN 978 90 223 3798 1

MORGEN WORD IK NUCHTER

STERVEN MET TUSSENPOZEN

Ward Hulselmans

Filip Keyaert

FACTCHECK. IS HET

ISBN 978 90 223 3781 3

ISBN 978 90 223 3804 9

ECHT DUURZAAM?
Georgina Wilson-Powell
ISBN 978 90 223 3793 6

WERKGELUK

PAPERCUTTING

Dajo De Prins

Bloemen

ISBN 978 90 223 3740 0

ISBN 978 90 223 3806 3

WAT DENKT MIJN KIND NU ECHT?
Tanith Carey &
dr. Angharad Rudkin
ISBN 978 90 223 3808 7

Hartjes
KOKEN OP DE BIG GREEN EGG

ISBN 978 90 223 3807 0

James Whetlor
ISBN 978 90 223 3788 2

TOFFE TRUIEN BREIEN
Emma Wright
ISBN 978 90 223 3791 2

SEPTEMBER

REEDS VERSCHENEN

E-BOOKS

DAGELIJKSE KOST

10 JAAR DAGELIJKSE KOST

MEI

SCHEURKALENDER

Jeroen Meus

Jeroen Meus

ISBN 978 90 223 3779 0

ISBN 978 90 223 3796 7

GROND
Eva De Groote
ISBN 978 94 604 1672 9

DE MOESTUIN VAN MME ZSAZSA
Dorien Knockaert & Kim Leysen
ISBN 978 90 223 2894 1

JUNI
HONGER!

STERVEN MET TUSSENPOZEN

Mme Zsazsa

Filip Keyaert

ISBN 978 90 223 3461 4

ISBN 978 94 604 1673 6
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