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Code Kimono 2
 MISSIE MOWANDA

Serie:  Code Kimono
Deel:   2
Titel:  Missie Mowanda
Tekst:            Jean-Yves Brouard
Tekeningen:   Francis Nicole
Blz.:  48
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: Mei 

Uitvoering 1: SC, in kleur
Prijs:  € 8,95
ISBN:  978-90-343-0819-1

Uitvoering 2: HC, in kleur
Prijs:  € 18,95
ISBN:  978-90-343-0820-7

  

Toen op 8 maart 1988 het eerste verhaal van wat later de stripreeks Code Kimono zou 
worden in weekblad Kuifje verscheen, zou niemand hebben kunnen voorspellen dat dit 
het begin zou zijn van een inmiddels negentien delen tellende stripserie! Kimono is de 
code, de roepnaam, van de 11e Franse vloot en de hoofdpersonen van de in deze reeks 
beschreven avonturen zijn de marinepiloten die hun basis aanvankelijk op het vliegdek-
schip Clemenceau hadden, en later op de grond op vliegbasis Landivisieau.  
In Missie Mowanda begint een lang avontuur dat zich afspeelt in Afrika, waar Frank-
rijk nog altijd grote belangen heeft in de voormalige Franse kolonies. In het inmiddels 
zelfstandige Bowanda voert de gekozen regering een bloedige strijd met een rebellen-
groep die het op de bauxietmijnen van het land voorzien heeft. Vanaf het vliegdekschip 
Clemenceau, dat voor de kust ligt, ondersteunen de Franse piloten de lokale troepen, 
maar dat gaat beslist niet zonder gevaar, aangezien de rebellen de beschikking krijgen 
over steeds gevaarlijker wapens! 
Dit album verschijnt tijdens het Stripspektakel 2020 in Eindhoven, waar tekenaar Francis 
Nicole aanwezig zal zijn.



Jan Kordaat Integraal 5: 1959-1965

Collectie:     Klassiekers 
  gebundeld
Serie:          Jan Kordaat 
  Integraal
Deel:           5
Titel:           1959-1965
Tekst:          Philip, Jijé
Tekeningen:  Jijé en Mouminoux
Blz.:              312
Genre:           Avonturenstrip
Verschijning: Juni

Uitvoering:     HC, in kleur 
  (met dossier)
Prijs:     € 39,95
ISBN:           978-90-343-0823-8

De verzamelde avonturen van Jan Kordaat zijn met dit vijfde deel gevorderd tot de jaren zestig. In de jaren ’59-’65 besteedt Jijé veel tijd aan Jan 
Kordaat en maakt vijf lange verhalen, waarbij collega Guy Mouminoux hem soms assisteert. Neptunus’ geheim, Afspraak aan de Yukon, De terugkeer 
van Jan Kordaat, De grote rush en Duel der Idolen volgen elkaar in hoog tempo op, tot het in de loop van 1965 ineens afgelopen is, als Jijé het teken-
werk van Tanguy en Laverdure overneemt van Albert Uderzo en hij geen tijd meer heeft voor andere reeksen. Al deze verhalen zijn in dit boek opgeno-
men. Een bijna vijftig pagina’s dik dossier (geschreven door de journalist Jérôme Dupuis) begeleidt deze verhalen, en als toegift zijn ook nog de twee 
nooit eerder gepubliceerde pagina’s scenario opgenomen van een volgend verhaal, Paniek in de Noordzee, van de hand van Jijé’s zoon Philippe Gillain.  
De uitvoering van het boek is hetzelfde als de eerder bij uitgeverij Scratch verschenen delen.



Kapitein Kreiss COMPLEET, deel 1 - 5

Deze speciale bundeling van de vijf delen van de 
Kapitein Kreiss-reeks verschijnt in een zeer kleine 
oplage en is voorzien van een speciale genummer-
de en gesigneerde ex-libris. Daarnaast bevat de 
bundeling nog 4 extra pagina’s met niet eerder 
gepubliceerde schetsen.

Serie:   Kapitein Kreiss
Titel:   Kapitein Kreiss, deel 1 - 5
Tekst+tekeningen:       John Heijink
Blz.:   244 (incl. extra schetsen)
Genre:	 	 	 Sciencefiction
Verschijning:   Eerste kwartaal 2019
Uitvoering:    HC
Prijs:        € 39,95
ISBN:   978-90-343-0763-7

In 2242 wordt de wereld geregeerd door banken en de multinationals Nexon en Newnuke. Het is 
een tijd waarin elk levend wezen, inclusief de door Nexon genetisch gemaakte mensen, een iden-
tificatiechip	geïmplanteerd	heeft	gekregen.	Controle	van	de	bevolking	vindt	plaats	door	Cyclops,	
wandelende reuzen die eveneens door het almachtige Nexon zijn gefabriceerd. Maar... het rommelt 
in deze verre van perfecte wereld, splintergroeperingen nemen het hoe langer hoe vaker op tegen 
de alomtegenwoordige overheid en kapitein Kreiss krijgt daarin een steeds belangrijker rol …
Met	de	sciencefictionserie	Kapitein Kreiss heeft Eindhovenaar John Heijink na zijn terugkeer in de 
stripwereld laten zien wat hij kan! Het tekenwerk brengt de toekomstwereld tot leven en de vele 
grote, drukke scenes blinken uit in gedetailleerdheid!  Deze bundeling bevat de volledige eerste 
cyclus van Kapitein Kreiss.
John Heijink werkt momenteel aan de spannende historische zeevaartserie Piet Heyn, waarvan in-
middels al drie delen zijn verschenen. 



Wild is the wind

Serie:    --- 
Deel:    ---
Titel:   Wild is the wind
Tekst/Tekeningen:   Geert van der Pol
Blz.:   54
Genre:   Symbolistische graphic novel
Verschijning:  Reeds verschenen

Uitvoering:  HC, in zwart/wit
Prijs:   € 29,95
ISBN:   978-90-343-0818-4
Oplage:  100 stuks, genummerd 
   en gesigneerd

Aanleiding van dit boek is het nummer Wild is 
the wind van David Bowie, die het nummer leer-
de kennen in de versie van Nina Simone (de oor-
spronkelijke versie is van Johnny Mathis). Geert 
liet zich erdoor inspireren en dat leverde deze 
sfeervolle tekstloze graphic novel op. 

Geert van der Pol (Rotterdam, 1962) studeerde 
aan de kunstacademie St. Joost in Breda en deed 
Vrije	 grafiek	 in	Den	 Bosch.	Hij	 is	 in	 1990	 afge-
studeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten 
in Arnhem (HKA), richting vrije kunst. Sindsdien 
heeft hij in binnen- en buitenland geëxposeerd, 
met name in Frankrijk en de USA. Veel van zijn 
werk bevindt zich in privécollecties en sommige 
van zijn monumentale beeldhouwwerken staan 
in openbare ruimten en parken, veelal in een 
natuurlijke omgeving. Al zijn werk is verhalend, 
emotioneel geladen en heeft meerdere lagen die 
vaak pas na nadere beschouwing zichtbaar wor-
den. 
Hij gebruikt beeldverhalen, strips en graphic no-
vels om emoties vorm te geven die meer ruim-
te nodig hebben dan één tekening, waarbij het 
concept van een beeldverhaal vaak heel letterlijk 
is. Bij deze verhalen, die veelal zonder tekst zijn, 
beelden de pagina’s veelal een gebeurtenis en de 
daarbij horende emoties in de belevingswereld 
van de hoofdpersoon uit. Vaak is een tekst - en 
dit kan een songtekst, gedicht, sprookje of le-
gende zijn - een voor hem intrigerende sculptuur 
of schilderij of een emotie de aanleiding voor het 
tekenen van een beeldverhaal. In dat opzicht zijn 
al zijn verhalen dan ook enigszins autobiogra-
fisch.



De complete Baard en kale 8

De eerste avonturen

Collectie: Klassiekers gebundeld
Serie:  De complete Baard en Kale
Deel:  8
Titel:  De eerste avonturen
Tekst:            Dineur, Bermar en Ben
Tekeningen:   Will
Blz.:  368
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: Juni

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0821-4

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en ex-libris) 
De luxe versie is in linnen gebonden met een losse, van de normale HC afwijkende omslag. De 
oplage is maximaal 150 exemplaren, genummerd en gepreegd, en bevat een speciale ex-libris, eveneens met preeg.
Prijs:  € 79,95
ISBN:  978-90-343-0822-1

Deze achtste bundeling van de avonturen van Baard en Kale is een buitenbeentje, zowel qua inhoud 
als qua omvang. We gaan hierin terug naar de allereerste verhalen die Will van Baard en Kale gete-
kend heeft, dus naar de periode direct nadat hij het tekenwerk van Dineur had overgenomen. Het 
eerste Baard en Kale-verhaal dat Will ooit tekende is zelfs nog nooit eerder in het Nederlands ver-
schenen, aangezien het wel is aangekondigd in Robbedoes, maar nooit geplaatst: Het mysterie van 
Beersel! Het 32 pagina’s tellende verhaal wordt in dit boek in zijn geheel afgedrukt, gevolgd door de 
verhalen De stad der robijnen, Koenraad Vlamoog komt terug (beide in het Nederlands ook nooit in 
een normale uitgave verschenen), San Salvador, Het Spook der Duinen, Villa zonder zorg, De schat 
van Alarik en Oscar en zijn geheimen. Bovendien bevat dit zeer dikke (368 bladzijden, meer dan twee 
keer zo dik als normaal) boek een zeer uitgebreid dossier over de makers.



POKEREILAND 7
Openbaring

Serie:   Pokereiland
Deel:   7
Titel:   Openbaring
Tekst+tekeningen:  Michele Condosta
Blz.:   48

Uitvoering 1:  SC
Prijs:   € 8,95
ISBN:   978-90-343-0824-5

Uitvoering 2:  HC
Prijs:   € 18,95
ISBN:   978-90-343-0825-2

Genre:   Fantasy
Verschijning:  Mei

Al sinds de mist der tijden voeren vier koningen in vrede en harmonie het bewind over hun deel 
van het eiland Poker. Alles lijkt volmaakt in balans, tot de dag waarop het Orakel verschijnt aan de 
dwerg Jinx… en hem opdraagt de vier heersers te gaan waarschuwen voor een grote tragedie. Het 
tijdperk van chaos staat op het punt te beginnen en het is absoluut noodzakelijk dat de vier konin-
gen elkaar treffen op het vierlandenpunt op het eiland. In de eerste vier delen konden we lezen hoe 
de vier vorsten tijdens hun tocht met talloze moeilijkheden af te rekenen kregen, maar inmiddels is 
het perspectief verschoven naar MiKon, een klein jongetje dat woont in een van de dorpen in het 
rijk Schoppen en steeds meer in het middelpunt van de gebeurtenissen komt te staan. Zijn tekenin-
gen hebben grote invloed op de gebeurtenissen en in deel 7 lezen we hoe dat mogelijk is. Dit album 
verschijnt op het Stripspektakel 2020 in Eindhoven, waar Michele Condosta aanwezig zal zijn.



De Huurling definitieve editie 7
De reis

Serie:						 	 De	Huurling	–	definitieve	editie
Deel:                  7
Titel:             De reis
Tekst+tekeningen:  Vicente Segrelles
Blz.:                    64
Genre:                Fantasy
Verschijning:       Juni

Uitvoering 1:     Luxe HC op zwaar papier, formaat 
   23 x 32 cm, in kleur (met dossier)
Prijs:           € 18,95
ISBN:                978-90-343-0828-3

Uitvoering 2:      Luxe HC in kleur 
De luxe versie is in linnen gebonden met een losse omslag. De 
oplage is gelimiteerd op 90 genummerde exemplaren en bevat 
een speciale ex-libris, die gesigneerd is door de auteur.
Prijs:            € 39,95
ISBN:                 978-90-343-0829-0

Op een routinereis is de huurling verdwaald geraakt. Hij heeft de Indische Oceaan overgestoken 
met zijn vliegende draak en ontdekt een eiland dat niet op zijn kaarten voorkomt, wat verbazend 
is gezien de geavanceerde navigatiemethoden van de monniken van de krater. De huurling vindt 
een fascinerende en onbekende wereld, op het eerste gezicht een paradijs, maar wel een waar 
veel radioactieve straling voorkomt. De evolutie heeft ervoor gezorgd dat de straling op de le-
vende wezens van het eiland geen invloed meer heeft, maar de Huurling beschikt niet over een 
dergelijke	weerstand.	En	als	hij	na	een	paar	uur	vliegen	een	flinke	hoeveelheid	radioactief	water	
gedronken heeft, begint hij te hallucineren...

Bij de eerste verschijning viel het prachtige schilderwerk van Huurling-tekenaar Vicente Segrelles 
al enorm op en de dertien in de afgelopen jaren bij uitgeverij Arboris verschenen albums van de 
reeks zijn dan ook vele malen ongewijzigd herdrukt. Nu de scan- en druktechnieken de afgelopen 
jaren veel beter geworden zijn, heeft Segrelles al zijn pagina’s met de beste apparatuur opnieuw 
laten digitaliseren, wat een veel gedetailleerder beeld oplevert, en alle albums voorzien van een 
zestien pagina’s dossier met unieke illustraties en achtergrondinformatie. Van deze versie verschij-
nen nu tegelijk deel 7 en 8, met nieuwe vertalingen en letteringen, gedrukt op zwaar kunstdruk-
papier en gebonden in harde kaft. 



De Huurling definitieve editie 8
HET JAAR 1000

Serie:													 De	Huurling	–	definitieve	editie
Deel:              8
Titel:               Het jaar 1000
Tekst:               Vicente Segrelles
Tekeningen:     Vicente Segrelles
Blz.:                   64
Genre:               Fantasy
Verschijning:     Juni

Uitvoering 1:  Luxe HC op zwaar papier, formaat 23 x 32 cm, in kleur (met dossier)
Prijs:            € 18,95
ISBN:              978-90-343-0830-6

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en ex-libris) 
De luxe versie is in linnen gebonden met een losse, van de normale HC afwijkende omslag. De oplage 
is gelimiteerd op 90 genummerde exemplaren en bevat een speciale ex-libris, die gesigneerd is door 
de auteur.
Prijs:           € 39,95
ISBN:    978-90-343-0831-3

In de christelijke traditie werd 
gezegd dat het einde van de 
wereld zou plaatsvinden in 
het jaar duizend van onze 
jaartelling. Die datum nadert 
en de monniken van de Orde 
van de Krater weten dat het 
waar is: het gaat gebeuren 
en het is onomkeerbaar. De 
Huurling zal uit de eerste 
hand te weten komen wat de 
ramp veroorzaakt, als hij naar 
een wereld reist die sterk lijkt 
op de Aarde. Er zijn daar nog 
anderen, vreemde wezens die 
ooit de aarde domineerden 
tot ze werden verbannen en 
de Huurling krijgt al snel met 
hen te maken. 
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Verspreiding Nederland:
Strips in voorraad (info@stripsinvoorraad.nl)

Van Ditmar Boekenimport BV (info@vanditmar.audax.nl)
Enkele titels zijn ook verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis.
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Pinceel Stripverspreiding (orders@pinceel.be)


