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‘Kluitman-boeken:
wie is er niet mee opgegroeid?'
In deze onzekere tijden is er juist veel behoefte aan mooie, leuke, fijne,
herkenbare, troostende verhalen. Met een goed boek hoef je je nooit te
vervelen. Ook dit najaar zal Kluitman weer met een gevarieerd aanbod
komen voor alle leeftijden.
Voor de jongsten brengen we nieuwe Bobbi-boeken. Na de everseller
Bobbi viert sinterklaas verschijnt nu Bobbi zet zijn schoen, waar de Bobbifans weer geen genoeg van zullen krijgen. En een nieuw geluidenboek van
deze populaire beer over voertuigen, vroem vroem!
Vader en zoon Römer komen met een prachtig voorleesboek over een
dromendief. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen heerlijk wegdromen bij de
beeldende illustraties, waar veel op te zien is.
Overleven na de Holocaust (12+) is een indrukwekkende roman over overleven in de oorlog en hoe het leven op te pakken na alle verschrikkingen.
Wij zijn er trots op dat we dit wederom belangrijke boek kunnen toe
voegen aan de indrukwekkende lijst oorlogsboeken van Kluitman.
Er komen maar liefst twee nieuwe titels van de succesvolle makers van
Alles wat ik voel en Alles wat was, Stine Jensen en Marijke Klompmaker.
Troostfilosofie wordt een prachtig cadeauboek voor alle leeftijden, met
voor elke dag een filosofische troostende vraag of gedachte. En in januari
2021: Alles over wie ik ben, een filosofisch handboek over identiteit.
Opsporingsdeskundige Marcel van de Ven, bekend van het tv-programma
Hunted, verwerkte zijn ervaringen als recherche- en politiedeskundige in
een spannende mix van fictie en non-fictie. Onder de radar is voor lezers
vanaf 11 jaar.
Na het succes van Alles wat je moet weten over scheten van Sanne de Bakker
is er nu een opvolger: Het handboek voor viezeriken! Dat wordt weer smullen (of, nou ja, eigenlijk liever niet).
Verder verschijnen er dit najaar een spannend avontuur over rappende
jongeren (Doe of sterf), nieuwe delen in de populaire paardenboekenseries
Gouden paarden en Star Stable, dubbel veel leesplezier in een dikke bindup van Manege de Zonnehoeve, een spannende novelle van Eva Burgers,
een nieuwe Koen Kampioen (7+) en een nieuwe titel van Heksje Lilly (7+).
Daarnaast zijn de AVI-series van Kluitman mateloos populair en deze
zullen in het najaar weer aangevuld worden met de beste en leukste
titels voor de jongste lezers.
Wij wensen u veel leesplezier en blijf gezond!
Mariska Budding Uitgever Kluitman

Eerder zijn verschenen:
De jongen die tien concentratiekampen overleefde
€ 15,99 | 978 90 206 5451 6

Ruth Gruener werd geboren als Aurelia Gamser in
het Polen van de jaren 30. Ruth en haar ouders overleefden de Holocaust door onder te duiken bij niet-
Joodse gezinnen. Toen de Tweede Wereldoorlog voorbij
was, verhuisden Ruth en haar familie naar de Verenigde Staten. Ruth trouwde met Jack Gruener, ook een
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‘Een indrukwekkend, prachtig geschreven

Holocaust-overlevende, met wie ze in Brooklyn leefde

relaas dat niemand onberoerd zal laten.

tot hij in 2017 overleed. Ze hebben twee kinderen en

Vele boeken zijn er al over de Holocaust

vier kleinkinderen. Ruth werkt als docent in het Museum
of Jewish Heritage in Manhattan en reist de hele wereld

geschreven en vele zullen nog volgen, maar

over om op scholen te vertellen over haar en Jacks erva-

het verhaal van Yanek moest verteld

ringen tijdens de Holocaust.

worden. Een aangrijpend boek over de wil
om te overleven en het behoud
van menselijkheid in een onmenselijke tijd.’
NBD Biblion

Een meisje op Schindler's list € 13,99 | 978 90 206 5468 4

'Een meisje op Schindler’s list is echt een
must-have voor kinderen! Hij hoort zeker
in de boekenkast thuis om hem minimaal
één keer per jaar eens uit de kast te pakken
en deze tijd onder de aandacht te brengen,
zodat we nooit zullen vergeten wat deze
mensen in die tijd doorstaan hebben.’
Boekenblog Perfecte Buren
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€ 13,99
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GEBONDEN
ca. 208 pag. C 13,5 x 21 cm
NOVEMBER 2020

Overleven na de
Holocaust

Het waargebeurde v
 erhaal
van Ruth Gruener

Ruth Gruener
vertaling Carla Hazewindus
isbn 978 90 206 5471 4
nur 283 bisac JUV016060
thema YFY / YXZW
usp

→ Met een voorwoord van Alan
Gratz
→ Co-auteur van De jongen die tien
concentratiekampen overleefde
→ Voor jongeren en volwassenen
→ Met foto’s uit Ruths persoonlijke
collectie
pr

→ (Online) advertenties
→ Gratis lesbrief beschikbaar
→ Leesexemplaren
→ Backcard beschikbaar
→ Online promotiecampagne
e-book € 9,99 isbn 978 90 206 3134 0

Een aangrijpend
waargebeurd verhaal
over overleven, zowel
tijdens als na de oorlog
Ruth Gruener is pas vijf jaar oud als Duitsland Polen binnenvalt. Als
Joods gezin zijn zij en haar ouders constant in gevaar en ze moeten
dan ook jarenlang onderduiken. Ruth en haar ouders weten de oorlog
te overleven en zijn dolgelukkig om weer vrij te zijn, maar worstelen
met het herpakken van hun levens. Nu ze in Polen niets meer te zoeken hebben, vertrekken ze naar Amerika, voor een nieuwe start. Daar
blijft Ruth vechten tegen de nachtmerries en flashbacks van haar leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Overleven na de Holocaust is niet alleen het aangrijpende verhaal van
een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog, maar laat ook zien met
wat voor moeilijkheden iemand te maken krijgt in de lange nasleep
van een groot trauma. Ruth Gruener is de vrouw van Jack Gruener,
de hoofdpersoon uit het boek De jongen die tien concentratiekampen
overleefde.

Eerder zijn verschenen:
Afgesloten 978 90 206 0943 1
#SweetSixteen 978 90 206 5464 6
Moordgeheim 978 90 206 5461 5
Gruwelijk spel 978 90 206 5465 3

€ 8,95

Stief 978 90 206 0957 8
De verleiding 978 90 206 0958 5
Opgepast! 978 90 206 0959 2
Maar ik ben jou niet 978 90 206 0961 5
Grenzeloos 978 90 206 0962 2

↘
Kluitman-novelles:
niet dik, niet duur,
wel spannend
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Eva Burgers werkte jarenlang als rechercheur op de afdeling zware
criminaliteit en is bekend als auteur van jeugdboeken. Ook bedenkt
en schrijft ze tv-programma’s zoals het basisidee voor Kroongetuige.
Van haar laatste jeugdthrillers Fataal en Complot werden al meer dan
15.000 exemplaren verkocht.
evaburgers.info
@auteurevaburgers

@EvaBurgers

@evaburgersxx
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€ 8,95
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GEBONDEN
ca. 96 pag. C 12,8 x 19,7 cm
OKTOBER 2020

Undercover
Eva Burgers
omslag Sproud
isbn 978 90 206 0963 9
nur 284 bisac YAF062000 /
YAF029000
thema YFCB / YFCF
usp

→ Geschreven door
oud-rechercheur
→ Gebonden boek voor
een toegankelijke prijs
→ In succesvolle Kluitmannovelleserie
→ Van Eva Burgers al meer dan
25.000 boeken voor jongeren
verkocht
pr

→ Auteur geeft lezingen op scholen
→ Interviews online en offline
→ Winacties
→ Flyer met alle novelles ingestoken
→ Prijssticker
→ Online promotiecampagne
e-book € 5,- isbn 978 90 206 3135 7

Spannende novelle van
populaire thrillerauteur
Als Amy ’s avonds laat naar huis fietst, ziet ze een groepje jongens een
woning binnengaan. Ze besteedt er weinig aandacht aan, tot ze hoort
dat er in dat huis een overval is gepleegd, waarbij een man om het
leven is gekomen. Ze staat voor een lastige keuze. Ze weet wie dit op
hun geweten hebben, maar kan niks bewijzen. Amy besluit om zelf op
onderzoek uit te gaan door contact te leggen met een van de daders.
Haar vrienden Boris en Sophie vinden dit geen goed idee en zien hoe
Amy steeds meer toetrekt naar deze Ivar. Ze denken dat Amy gevaar
loopt en stappen naar de politie, iets wat Ivar niet ontgaat. Ze moeten vluchten en ondertussen raakt ook Amy steeds meer in de knel.
Hoe moeten ze een moordenaar ontmaskeren als ze hun eigen levens
niet zeker zijn?

De pers over Alles wat was:

‘Dit is het boek dat we altijd gemist hebben.
Een klassieker. Nu al.’
DWDD Boekenpanel

‘Een rijk geïllustreerd, mooi uitgegeven,
integer en informatief standaardwerk.’
Pjotr van Lenteren in de Volkskrant

‘Waardevolle steun in de rug,
goed afgestemd op kinderen.’
Bas Maliepaard in Trouw

Eerder zijn verschenen:
Lieve Stine, weet jij het?
€ 14,99 | 978 90 206 2107 5
Alles wat ik voel. Het grote emotieboek
€ 18,99 | 978 90 206 2212 6
Een box vol emoties
€ 14,99 | 978 90 206 9549 6
Filosofiebox
€ 16,99 978 90 206 2260 7
Feestje in mijn hoofd. Het boek over geluk
€ 14,99 | 978 90 206 2216 4
Vriendschap is alles
€ 17,50 | 978 90 206 2234 8
Hoe voed ik mijn ouders op?
€ 17,50 | 978 90 206 1843 3
Alles wat was. Hoe ga je om met afscheid?
€ 18,99 | 978 90 206 2243 0
De verleiding
€ 8,95 | 978 90 206 0958 5

9
€ 18,99
9+ NON-FICTIE
GEBONDEN FULL COLOUR
128 pag. C 18 x 24 cm
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Alles over wie ik ben
Stine Jensen
illustraties Marijke Klompmaker
isbn 978 90 206 2246 1
nur 210
bisac JNF070000 / JNF040000
thema YXD / YNRA
usp

→ Van de makers van Alles wat ik
voel en Alles wat was
→ Alles wat was getipt door DWDD
Boekenpanel
→ Al meer dan 60.000 kinderboeken
van Stine Jensen verkocht
pr

→ Boekpresentatie
→ Televisie- en radio-interviews
→ Promotie- en etalagemateriaal
op aanvraag
→ Lesbrief gratis beschikbaar
→ Aandacht in dagbladen en
magazines
→ Google Ads-campagne

Nieuw boek van de
makers van bestseller
Alles wat was
Ken jezelve, dat is een bekende uitspraak uit de filosofie. Maar hoe
weet je nou wie je bent? En of je jezelf kent? Ligt je karakter al vast bij
je geboorte of bepaalt je omgeving wat of wie je bent en wordt? Wat
zegt je naam over jou? En als iedereen uniek is, waarom willen we dan
toch zo graag ergens bij horen?
Met deze vragen gaat Stine Jensen aan de slag in Alles over wie ik ben.
Op haar inmiddels kenmerkende wijze laat ze haar lezers nadenken,
voelen, praten en filosoferen. Dit prachtig uitgevoerde boek voor jong
en oud is geïllustreerd door Marijke Klompmaker. Stine en zij werkten
eerder samen aan Alles wat ik voel - Het grote emotieboek (ruim 13.000
exemplaren verkocht) en Alles wat was - Hoe ga je om met afscheid?
(ruim 10.000 exemplaren verkocht).
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Stine Jensen is filosoof, schrijver en programmamaker. Haar eerste
filosofische kinderboek Lieve Stine, weet jij het? werd bekroond met een
Zilveren Griffel, Vriendschap is alles met een Zilveren Penseel, Alles wat
ik voel stond wekenlang bovenaan op de Kinderboeken bestsellerlijst
en Alles wat was werd getipt door het DWDD Boekenpanel.
stinejensen.nl / lievestine.nl

@Stine_Jensen

Marijke Klompmaker heeft al tientallen boeken en tijdschriften
geïllustreerd in Nederland en België. Ze tekent voor zowel kinderen
als volwassenen. Het leukste aan illustreren vindt zij: de lezer verrassen, een nét iets andere invalshoek kiezen, als het kan met een beetje
humor en fantasie die zij in de illustraties voor kinderen kwijt kan. Voor
Kluitman illustreerde zij eerder o.a. Alles wat was, Alles wat ik voel en Een
box vol emoties.
marijkeklompmaker.com

@marijkeklompmaker

F ot

o:

11
€ 18,99
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ALLE LEEFTIJDEN
NON-FICTIE
GEBONDEN FULL COLOUR
IN SLIPCASE
128 pag. C 21 x 21 cm
NOVEMBER 2020

Troostfilosofie

Voor elke dag een inspirerende gedachte

Stine Jensen
illustraties Marijke Klompmaker
vormgeving Mariska Cock
isbn 978 90 206 2247 8
nur 730 / 740
bisac PHI000000 / JNF040000
thema QD / YXLD6
usp

→ Prachtig filosofisch cadeauboek
→ Troostend en inspirerend
→ Van de makers van Alles wat ik
voel en Alles wat was
→ Al meer dan 60.000 kinderboeken
van Stine Jensen verkocht
pr

→ Televisie- en radio-interviews
→ Promotie- en etalagemateriaal
op aanvraag
→ Aandacht in dagbladen en
magazines
→ Online promotiecampagne

Het mooiste
filosofische cadeauboek
voor de feestdagen
Aan het begin van de lockdown wilden we graag iets doen voor kinderen en ouders die opeens geconfronteerd werden met een nieuwe
thuissituatie. Iets wat zou inspireren én troosten.
Twee weken lang plaatsten we elke dag een prachtige illustratie van
Marijke Klompmaker online met een filosofische vraag en reflectie van
Stine Jensen. Een dagelijkse filosofische overpeinzing voor hoofd, hart
en geest, onder het mom van dat wie niet veel naar buiten kan, wel
naar binnen kan keren om vanuit daar de buitenwereld te bekijken.
Er kwamen zo veel mooie reacties op het initiatief, dat we besloten
tot dit cadeauboek.
Troostfilosofie. Voor elke dag een inspirerende gedachte bestaat uit prachtige illustraties, vragen en filosofische overpeinzingen om elkaar te
helpen, te troosten en te praten over wat je bezighoudt.

Marcel van de Ven is ruim tien jaar onderdeel geweest van de Unit Specialistische Operaties
(USO) van de landelijke eenheid waarbij hij wereldwijd geheime, zeer risicovolle undercoveroperaties uitvoerde. Deze operaties maakten deel uit van onderzoeken in de strijd tegen zware georganiseerde criminaliteit en terreur. Vervolgens was Marcel leidinggevende van diverse specialistische
hij onderhandelaar bij gijzelingen, afpersingen en ontvoeringen. Marcel heeft gewerkt aan diverse
spraakmakende rechercheonderzoeken op het gebied van liquidaties en ontvoeringen, alle gerelateerd aan de zware georganiseerde misdaad.

© foto: Nico Kroon

rechercheafdelingen, zoals het observatieteam, forensische opsporing en zedenzaken. Tevens was
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€ 15,99
11+
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GEBONDEN
ca. 176 pag. C 13,5 x 21 cm
NOVEMBER 2020

Onder de radar
De jacht is geopend…

Marcel van de Ven
omslag Sproud
isbn 978 90 206 2248 5
nur 283 bisac JUV021000 /
JUV001000 / JNF030000
thema YFCF / YNKC
usp

→ Bekend van televisie
→ Auteur werkte mee aan spraakmakende rechercheonderzoeken
→ Boek voor een brede
leeftijdsgroep
→ Fictie en non-fictie gecombineerd
pr

Razendspannend
jeugdboek door televisie-
opsporingsdeskundige

→ Radio- en televisie-interviews

Hanna is nieuw op school en heeft nog maar weinig vrienden. Een gemene prank van een groep populaire klasgenoten zet haar leven zo op
z’n kop dat ze in paniek vlucht. Ze probeert zo lang mogelijk onder de
radar te blijven, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. Zeker wanneer Alex haar op het spoor komt…

→ Perspresentatie
→ Aandacht in dagbladen en
magazines
→ Schoolbezoeken
→ Backcard beschikbaar
→ Social media-campagne
→ Winacties
e-book € 9,99 isbn 978 90 206 3136 4

Naast een spannend verhaal is Onder de radar een overlevingsgids
voor jongeren: hoe moet je omgaan met groepsdruk? Wat is sexting?
En wat moet je doen als je een geheim hebt dat gevaarlijk wordt?
Marcel van de Ven, bekend van o.a. het tv-programma Hunted, verwerkte zijn ervaringen als recherche- en politiedeskundige in een
spannende mix van fictie en non-fictie.

Maurits van Huijstee is naast kinderboekenschrijver ook leraar in
groep zeven. Hij kent de doelgroep van zijn boeken dus maar al te goed!
In eigen beheer gaf Maurits de vierdelige serie uit over Diego Zonnesteek, spannende boeken over een jongen die strijdt tegen klimaat
verandering. Hij verkocht daarvan meer dan 40.000 exemplaren.
mauritsvanhuijstee.com

@mauritsschrijft

@Maurits0812

fragment
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Ik zit op mijn bed. Dylan heeft de grote spiegel van mijn vaders
kamer gehaald en voor mij neergezet.
‘Oké broertje, luister goed. Er zijn drie belangrijke regels. Regel
één: als je een spit battle wilt winnen moet je je voorbereiden.
Iedereen doet alsof hij zijn raps daar ter plekke verzint, maar dat
is niet zo. Duidelijk?’
Ik kan mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Snake improviseerde
helemaal niet. Hij was voorbereid. Natuurlijk was hij dat. Toen
ik die eerste keer op het Donderplein kwam wist hij al van mijn
loensende linkeroog.
‘Regel twee: ken je zwakke plekken. Maak daar zelf grapjes over
en dis meteen je tegenstander. Bijvoorbeeld:
Ik kijk misschien wel scheel, maar ik rap tenminste recht
Jij hebt helemaal geen flow man, jouw teksten zijn zo slecht
En ja mijn vader, die wil niet dat ik rondhang op dit plein
Waarom? Hij is bang dat ik net zo’n loser word als jij!’
Met een spottende blik in zijn ogen kijkt Dylan naar zijn denkbeeldige tegenstander. Zijn woorden schieten als kogels van zijn
lippen.
‘Snap je? Mooi zo. Oefenen maar. En denk eraan: je moet het
zeggen alsof je het gelooft. Duidelijk?’

15
€ 14,99
10+
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GEBONDEN
128 pag. C 13,5 x 21 cm
SEPTEMBER 2020

IN HET HART VAN DE BEAT

Doe of sterf
Maurits van Huijstee
omslag Sproud
isbn 978 90 206 2497 7
nur 283
bisac JUV031040 / JUV023000
thema YFC / YFN
usp

→ Stoere serie voor jongens
en meisjes
→ Vol snelle raps en spannende
battles
→ Eerste deel van een nieuwe serie
pr

→ Samenwerking met influencers
→ Aanbeveling van bekende rapper
→ Leesexemplaren beschikbaar
e-book € 9,99 isbn 978 90 206 3133 3

Nieuwe serie voor stoere
jongens en meiden
Donnie kan zich niet goed concentreren op zijn nieuwe school.
En sinds zijn moeder is overleden en zijn broer niet meer thuis woont,
is het met zijn vader ook niet meer zo gezellig. Donnie vindt af
leiding in de muziek. Hij is gek op snelle teksten, beats en flow. Hij wil
rapper worden.
Op het pleintje in zijn nieuwe buurt houden kinderen rapbattles met
elkaar. Wie wordt dit jaar de Keizer van het Plein? Donnie wil graag
meedoen, maar zijn vader haat rapmuziek en verbiedt Donnie om op
het pleintje te komen.
Gaat Donnie voor zijn droom of zijn familie?

Helena Dahlgren is een Zweedse auteur, vertaler en blogger. Ze
bracht boeken uit voor zowel volwassenen als kinderen. Het liefst
schrijft ze fantasyboeken of horrorromans. Van de boeken over de
Soul Riders zijn er in Zweden al meer dan 40.000 exemplaren verkocht en deel één werd genomineerd voor de Storytel Awards en de
Crimetime Award 2019 / Best Children’s book in Zweden.

‘Avontuur, vriendschap, paarden en magie
in een spannend én goedgeschreven verhaal.’
De Borås Tidning krant

‘Paarden + fantasy = perfectie!
Dit boek speelt zich af vóór de gebeurtenissen
van de online game Star Stable, en is leuk
voor zowel spelers als niet-spelers.’
De Kamratposten – kindermagazine

‘Ongelooflijk spannend en meeslepend,
zelfs voor wie niet bekend is
met de wereld van games en paarden.’
De Dagens Nyheter krant, door Lotta Olsson
(de meest prominente recensent van kinderliteratuur in Zweden)

Star Stable is een online game, waarin spelers paarden kunnen verzorgen en avonturen kunnen
beleven op het eiland Jorvik, dat vol zit met geheimen en magie. Wereldwijd zijn er maar liefst 15
miljoen spelers uit 180 verschillende landen. In Nederland zijn er zo’n 35.000 spelers maandelijks actief. De wereld van Star Stable beperkt zich niet alleen tot de game, ook op social media weten de
makers hun fans te bereiken. Ze werken samen met kunstenaars, muzikanten en ook enthousiaste
fans leveren een bijdrage. De Star Stable-wereld wordt nu uitgebreid met de Soul Riders-trilogie,
die inmiddels in zes landen verschijnt.
starstable.com

@starstableonline

@StarStable

17
€ 14,99
10+
GEBONDEN
ca. 240 pag. C 13,5 x 21 cm
SEPTEMBER 2020

SOUL RIDERS

De legende ontwaakt
Helena Dahlgren
vertaling en bewerking
Gertrud Jetten
isbn 978 90 206 2407 6
nur 283 bisac JUV002130
thema YNNJ24 / YFH
usp

→ Het tweede boek bij de populaire
game Star Stable
→ Vertaald door paardenboeken
auteur Gertrud Jetten
→ Gemiddeld 35.000 maandelijkse
spelers in Nederland
→ Van deel 1 al 5.000 exemplaren
verkocht
pr

→ Aandacht in paardenmagazines
→ Samenwerking met Star Stable
→ Leesexemplaren deel 1
→ Social media-campagne
→ Dubbele backcard
→ Samenwerking met
paarden-Instagrammers
ebook € 9,99 isbn
978 90 206 3132 6
Eerder is verschenen:
Het eiland van de paarden
978 90 206 2406 9

Deel twee in de
succesvolle
Star Stable-trilogie
De legende ontwaakt is het tweede deel in de spannende fantasy-
trilogie Soul Riders, gebaseerd op de wereld van de online paardengame Star Stable. Het eerste boek, Het eiland van de paarden, eindigde
superspannend, dus lezers kunnen niet wachten om te weten hoe het
verdergaat met de Soul Riders. Lisa, Anne, Linda en Alex zijn ieder hun
eigen weg gegaan in de strijd tegen het kwaad. Maar ze komen erachter dat ze in groot gevaar zijn. Ze moeten hun magische krachten
meer onder controle krijgen en beter gaan samenwerken om de strijd
tegen het kwaad te kunnen winnen. De vriendinnen gaan hiervoor in
training bij de druïden en leren wat het werkelijk betekent om een
Soul Rider te zijn.
Magie, vriendschap en paarden. Een spannende serie voor elke
paardenliefhebber!

‘Als er een aparte Griffel zou zijn
voor schetenboeken, dan was dit mijn favoriet.’
Volkskrant-recensent Pjotr van Lenteren
over Alles wat je moet weten over scheten

Eerder is verschenen:
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Alles wat je moet weten over scheten
978 90 206 9169 6
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Als kind schreef Sanne de Bakker samen met haar vader haar eerste boek. Inmiddels heeft ze als kinderboekenauteur al zo’n 45 boeken
op haar naam staan, waaronder Alles wat je moet weten over scheten en
de succesvolle AVI-serie 'Het kleine draakje'. Naast het schrijven geeft
Sanne muzikale voorstellingen op scholen en in bibliotheken, is ze docent jeugdboeken schrijven aan de Schrijversvakschool en schrijft ze
boeken voor het onderwijs.
sannedebakker.nl

Wilbert van der Steen begon zijn carrière als illustrator en cartoonist bij diverse Nederlandse en buitenlandse uitgeverijen. Hij
schreef en illustreerde o.a. Pension Kat. In 2017 won hij met zijn graphic
novel Zon de Willy Vandersteenprijs en de prijs voor Album van het
Jaar, uitgereikt door Het Stripschap. Wilberts illustraties kenmerken
zich door humor, beweging en een beperkt kleurpalet. Voor Kluitman
illustreerde hij Billy de binnenjongen.
wvds.net

wilbert.vandersteen

@wilbertvandersteen_wvds_comics

Wist je dat?
Wc-papier bestaat pas sinds 1957.
Dat betekent waarschijnlijk dat jouw
opa en oma nog een tijd zonder wc-
papier hebben meegemaakt. Vraag ze
maar eens hoe dat ging!
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Het handboek
voor viezeriken
Sanne de Bakker
illustraties Wilbert van der Steen
vormgeving Mariska Cock
isbn 978 90 206 9178 8
nur 210
bisac JNF024000 / JNF024060 /
JNF028000
thema YNU / YXA / YNG
usp

→ Door de auteur van Alles wat je
moet weten over scheten (ruim 7000
exemplaren van verkocht)
→ Onderwerp dat elk kind meteen
aanspreekt
→ Vol leuke en interessante weetjes
→ Hilarisch en rijk geïllustreerd
pr

→ Supervies promotiemateriaal
→ Aandacht in tijdschriften
→ Online promotiecampagne
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Het smerigste boek voor
de allerergste viezeriken
Heb je er wel eens over nagedacht hoe vies mensen zijn? Of dieren?
Vast niet! Ander zou je nooit meer je mobieltje aanraken, op een
vreemd toilet gaan zitten of naar het zwembad gaan. Je bestaat zelf
voor een groot gedeelte uit bloed, slijm, vocht, snot en bacteriën. Hoe
smerig het ook allemaal is, het is heel leuk en grappig om over vieze
dingen te lezen. En vaak nog erg interessant ook!
Het handboek voor viezeriken staat vol met weetjes, records, moppen,
dilemma’s en vieze feiten. Een humoristisch, kleurrijk en mooi uitgevoerd boek voor smeerlappen van elke leeftijd! Sanne de Bakker
schreef eerder met veel succes Alles wat je moet weten over scheten.

Samen koken
met kookboeken
van Kluitman!
~ de leukste kookboeken
voor kinderen ~
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Deze brownies zijn
heerlijk zoet, en in de
magnetron heb je ze
zo gemaakt. Hoe lekker
is dat?
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→ Per boek meer dan 50 recepten

Koken is leuk!

→ Met duidelijke foto’s en stapvoor-stap beschrijvingen

vertaling Aimée Warmerdam

pr

→ Met gratis promoboekje met
recepten uit alle drie de boeken
→ Google Ads-campagne
→ Bij inkoop van alle drie de titels
50% inkoopkorting

isbn 978 90 206 9167 2
Lijkt het jou leuk om een keer zelf iets lekkers te koken? Met
dit boek leer je koken als een echte chef-kok! Van de perfecte pastasaus en lunchwraps tot de heerlijkste smoothies,
toetjes en tussendoortjes. Aan de hand van duidelijke foto’s
en stappenplannen hak, snij en bak jij de leukste en lekkerste gerechten, zelfs als je nu nog geen ei kunt bakken.
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Het vegetarische
kinderkookboek
vertaling Sander Buesink

isbn 978 90 206 9177 1
Ben jij dol op lekker eten? En wil je graag zelf heerlijke gerechten maken zonder vlees en vis? Dat kan met de geweldige recepten in dit boek! Of je nou zin hebt in een stevig ontbijt, een fruitig drankje, een kleurrijke maaltijd of een zoete
verwennerij, je vindt het allemaal in dit vrolijke kookboek.
Voortaan zet jij de leukste en lekkerste vegetarische gerechten op tafel!

Verdeel het mengsel
over de
drie bakblikken.
Weeg ze om
te controleren of
overal
evenveel in zit. Bak
in 25 tot
30 minuten goudbru
in.
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Bakken als de beste!
vertaling Mylène Delfos en Jet Zegers

isbn 978 90 206 9175 7
Wil jij leren bakken als de beste? Met de heerlijke recepten
in dit boek maak je in een handomdraai de perfecte koekjes en cakes, de mooiste taarten en het allerlekkerste brood.
Alle belangrijke basistechnieken en het keukengerei dat een
thuisbakker nodig heeft, komen aan bod. Dus zet de oven
aan en… smullen maar!

‘Het unieke aan de Gouden paarden-serie
is dat de boeken zijn geschreven vanuit de beleving
van het paard. Hierdoor weet Christine Linneweever
haar lezers te boeien en te ontroeren:
iedereen die van paarden houdt, wil natuurlijk
dolgraag weten wat er in het hoofd
van een pony of paard omgaat!’
Hebban.nl

Christine Linneweever weet alles van paarden. Ze werkte jarenlang
als redacteur en fotograaf voor het vakblad De Paardenkrant en ze heeft
zelf ook altijd paarden gehad. Van haar boeken in de succesvolle Gouden
paarden-serie zijn inmiddels meer dan 175.000 exemplaren verkocht.
Daarnaast schreef Christine de historische jeugdroman Het geheim van
de Ravenhorst, de vrolijke serie voor 8+ Villa Dierenparadijs en de verboeking van de nieuwe Kruimeltje-film: Kruimeltje en de strijd om de goudmijn.
christinelinneweever.nl

George Schriemer studeerde cum laude af als vrij schilder aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in Groningen. Daar ontwikkelde
hij zijn realistische schilderstijl, die ook kenmerken van het absurdisme, symbolisme en surrealisme vertoont. Inmiddels maakte hij vele
uiteenlopende illustraties voor bekende opdrachtgevers in binnen- en
buitenland, waaronder boekomslagen voor o.a. Stephen King en De
Kameleon. Daarnaast maakt hij ook portretopdrachten, diverse muurschilderingen en puzzels voor Ravensburg.

@christinelinneweever
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GOUDEN PAARDEN

Izar, de Spaanse beauty
Christine Linneweever
illustratie omslag George Schriemer
isbn 978 90 206 2245 4
nur 283 bisac JUV002130
thema YNNJ24
usp

→ Meeslepend en spannend
→ Een van de populairste
paardenseries
→ Al meer dan 175.000 boeken van
de serie verkocht
→ Verhalen door de ogen van
paarden
pr

→ Aandacht in paardenbladen
→ Winacties
→ Paardenboekenflyer beschikbaar
Eerder verschenen o.a.:

De liefde van Luna 978 90 206 2236 2
Vidar wil dansen 978 90 206 2235 5
De heimwee van Faxi 978 90 206 2229 4

Dertiende titel in de
zeer succesvolle 
Gouden paarden-serie
Izar is gefokt door de bekende Spaanse paardenfokster Doña Alvarez.
Ondanks zijn overmaat aan energie heeft Doña enorm veel vertrouwen in hem. Zijn toekomst heeft een gouden randje. Tot alles misloopt
en Izar iets verschrikkelijks meemaakt, wat bijna zijn dood betekent.
Op het nippertje wordt hij gered, maar van zijn energie is niets over.
Eerst was hij niet te houden, maar nu is hij niet meer vooruit te branden. En dat betekent dat hij het ideale paard is voor Marit, die bang is
geworden na een val. Maar wat als Marit hem zijn energie weet terug
te geven? Durft ze dan nog wel op hem te rijden?

Anna Lott heeft lange tijd als redacteur gewerkt voor de publieke omroep.
Vandaag de dag bespreekt ze nog steeds
Sabine Sauter woont met haar gezin in het zuiden van

regelmatig kinderboeken op de radio. Ze

Duitsland. Na haar studie Grafische Vormgeving r ealiseerde

werkt als freelance schrijver en woont

ze zich dat het haar droom was om kinderboeken te

met haar gezin in Bremen.

illustreren. Wanneer ze niet aan het tekenen is, kijkt ze het
liefst naar enge films.
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LILO LASTPAK

De stinkende tovertruc
Anna Lott
illustraties Sabine Sauter
vertaling Merel Leene
!
→ Deel 2

isbn 978 90 206 7272 5
nur 282 bisac JUV037000
thema YFH
usp

→ Rijk geïllustreerd
→ Voor fans van Heksje Lilly
→ Deel 2 in nieuwe magische serie
pr

→ Leesexemplaren deel 1
→ Online promotiecampagne
→ Winacties
Eerder is verschenen:

Verboden te toveren! 978 90 206 7271 8

Een hilarisch nieuw
avontuur van Lilo Lastpak
en haar magische familie
Niemand mag weten dat de ouders van Lilo een heks en een vampier
zijn. Buiten de deur toveren is dan ook ten strengste verboden voor de
familie Lastpak! Maar wat doe je als er een pinguïn genaamd mevrouw
Gustav, die denkt dat ze een weerwolf is, de hele buurt wakker maakt
door naar de maan te huilen? Een beetje magie gebruiken natuurlijk! Het verloopt alleen niet helemaal volgens plan. Mevrouw Gustav
verandert in een stinkdier en verspreidt een ondraaglijke geur. En dan
staat ook nog de toverinspectie op de stoep… Hoe moet Lilo zich uit
deze magische puinhoop zien te redden?

Bart Römer is geboren in een Amsterdams
gezin waarin toneel en boeken lezen een belangrijke rol speelde. Geen verrassing dus dat hij
zelf ook op het toneel belandde en daarnaast
ging schrijven. Het toneel werd uiteindelijk in
geruild voor de wereld van de televisie. Hij heeft
tal van leidinggevende posities gehad bij diverse
mediabedrijven en was netmanager Nederland
2 bij de NPO, voor hij directeur werd van de
Nederlandse Filmacademie.

Leon Römer (1986) is een illustrator uit
Amsterdam die na het afronden van de kunstacademie AKV St. Joost aan veel bijzondere projecten heeft gewerkt. Hij houdt ervan om zichzelf niet in een hokje te plaatsen en maakt dus
regelmatig verrassend werk. Voor het beschil
deren van muren, trams en auto’s of het maken
van geanimeerde muziekvideo’s draait hij zijn
hand niet om. Zijn stijl kenmerkt zich door frisse
kleuren en veel vrolijke gezichtjes.
leonromer.nl

@leonromer

@LeonRomerFanpage
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De dromendief
Bart en Leon Römer
isbn 978 90 206 8253 3
nur 272/281 bisac JUV010000
thema YBCS1
usp

→ Creatieve samenwerking
tussen vader en zoon Römer
→ Stimuleert de fantasie
van jonge kinderen
→ Maakt van slapengaan
een feestje
pr

→ Perspresentatie
→ Interviews in dagbladen
en magazines
→ Backcard
→ Online campagne

Mooi fantasierijk boek
om samen te lezen
Nio houdt van dromen. Want in dromen kan alles. Als hij op een nacht
uit een droom wakker schrikt, ziet hij dat er iemand in zijn tuin rondsluipt. Nio ontdekt dat hij te maken heeft met een dromendief en
gaat achter de dief aan. Onderweg komt hij nog veel meer gestolen
dromen tegen. Zal het hem lukken om de dromendief te stoppen en
alle dromen terug te brengen naar hun eigenaar?
Bart en Leon zijn vader en zoon en werkten samen aan dit bijzondere
voorleesboek, waarbij Bart verantwoordelijk is voor de tekst en Leon
voor de illustraties en vormgeving. Het resultaat is een eigenzinnig
verhaal, waarbij tekst én illustraties je meenemen in een fantasierijke
wereld vol avontuur.

Ina Hallemans illustreerde al zeer veel kinderboeken, voor jong en
oud. Ze kan paarden en andere dieren heel levendig tekenen, waardoor de kinderen en dieren in een boek echt tot leven komen. Ina
werkte als illustrator mee aan vele educatieve en informatieve boeken, speel- en knutselboeken, leesboeken en magazines.
inahallemans.be

@inahallemans_illustrator

Gertrud Jetten is een van de meest succesvolle paardenboekenschrijvers van Nederland. Al
vele jaren schrijft zij nieuwe delen in de populaire
ponyseries Manege de Zonnehoeve en Droompaarden. Daarnaast schreef zij twee romans voor
lezers vanaf 10 jaar, d
 iverse AVI-boeken en de
humoristische boeken Help, ik ben een pony! en
Help, waar is mijn pony?! Gertrud heeft zelf een
prachtige IJslander die Flicka heet.
gertrudjetten.nl

@gertrudjetten

‘Gertrud Jetten weet zich moeiteloos
te verplaatsen in de wereld
van jonge ruiters en hun pony’s.’
Paardenboekhandel.nl
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MANEGE DE ZONNEHOEVE

Het superdikke
ponyboek
Gertrud Jetten
illustraties Ina Hallemans
isbn 978 90 206 7489 7
nur 282 bisac JUV002130
thema YNNJ24
usp

→ Ruim 130.000 exemplaren
verkocht van de serie
→ Door paardenboekenbestsellerauteur
→ Vier titels in één lekker dik boek
pr

→ Aandacht in paardenmagazines

n
↘ 4 verhale
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in 1 boe

→ Paardenboekenflyer beschikbaar
→ Online promotiecampagne
Eerder verschenen o.a.:

Het eigenwijze veulen 978 90 206 6258 0 | € 9,99
De snelle pony 978 90 206 6296 2 | € 9,99
De knuffelpony 978 90 206 6259 7 | € 9,99

Lekker veel leesplezier
voor paardenfans!
Manege de Zonnehoeve is een van de meest succesvolle paardenseries in Nederland en België. Gertrud Jetten weet precies de juiste
snaar te raken door te schrijven vanuit de pony’s zelf. In deze mooie
bind-up zitten de populaire titels De stoere pony, Pony van goud, De
springpony en De dappere pony. Zo kunnen de lezers lekker veel lezen
voor een aantrekkelijke prijs. En welke paardenfan wil dat nou niet?

Voordat KNISTER fulltime kinderboeken
ging schrijven, stond hij voor de klas. Inmiddels is hij een van de beroemdste Duitse kinderboekenschrijvers. Zijn boeken over Heksje
Lilly zijn vertaald naar 40 verschillende talen.
De wereldwijde bestsellerserie is ondertussen
ook de basis voor een cartoon-serie en drie
films in Duitsland.
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Birgit Rieger studeerde Grafisch Ontwerp
aan de Hogeschool van de Kunsten in Berlijn.
Ze groeide uit tot een van de meest succesvolle illustratoren van Duitsland. Toen ze voor
het eerst Heksje Lilly tekende in 1992, had ze
nooit durven dromen dat er nog zo veel Lilly’s
zouden volgen.
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HEKSJE LILLY

Heksje Lilly en de
verdwenen elf
KNISTER
illustraties Birgit Rieger
vertaling Merel Leene
isbn 978 90 206 8325 7
nur 282 bisac JUV037000
thema YFH
usp

→ Avontuurlijke boeken voor
beginnende lezers
→ Humor en magie voor jongens en
meisjes
→ Wereldwijd meer dan 15 miljoen
exemplaren verkocht
pr

→ Boekenlegger
→ Online campagne
→ Winacties

Een gloednieuw avontuur
van Heksje Lilly!
In dit nieuwe avontuur is Lilly aan het repeteren voor een toneelstuk.
Maar dan verzwikt een van de spelers zijn enkel. Nu komen ze een elf
tekort! Lilly’s broertje Leon wil maar wat graag inspringen. Want elfen
kunnen vliegen, en dat wil Leon ook wel!
Om alvast te oefenen tovert Lilly ’s avonds twee echte elfjes tevoorschijn. Maar dan is een van de elfen ineens spoorloos. En Leon ook…
Lukt het Heksje Lilly om hen terug te vinden?

→ Aandacht in magazines
Eerder verschenen o.a.:

Heksje Lilly en de piepkleine pony | € 8,99 | 978 90 206 8323 3
Heksje Lilly omkeerboek Dolle dino / Geeft een feestje | € 9,99 | 978 90 206 8330 1
Heksje Lilly omkeerboek Rare ridder /Draakje in de klas | € 9,99 | 978 90 206 8329 5

Fred Diks schrijft al meer dan 15 jaar met veel plezier en succes
over voetbalheld Koen Kampioen. Ook schreef hij vrolijke detectives
over James Blond en werkte hij mee aan de bestsellerserie over Arjen
Robben en de voetbalstrip ‘Sam schiet’. Inspiratie heeft hij g enoeg:
Fred stond jarenlang voor de klas, is voetbalverslaggever voor de
G
 elderlander én hij is de trotse opa van twaalf kleinkinderen.
freddiks.nl

@FredDiksTweet

ivan & ilia zijn niet alleen een geweldige illustratie-duo; ze zijn ook
een stel. Met hun kinderen en een heleboel dieren wonen ze aan de
rand van Maastricht. Samen hebben Ivan Lodde en Ilia Frins al heel veel
mooie boeken gemaakt. Voor Kluitman zijn dat o.a. de boeken over
Koen Kampioen en Sep en Fien. Hun ‘poep’-boeken zijn heel populair
bij peuters en kleuters!
ivanilia.nl

@ivan_en_ilia
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KOEN KAMPIOEN

FC Top is de beste!
Fred Diks
illustraties ivan & ilia
isbn 978 90 206 4878 2
nur 282 bisac JUV032150
thema YNWD1
usp

→ Gloednieuw avontuur
→ Koen Kampioen al ruim
15 jaar populair
→ In verschillende landen op
televisie
→ Al 750.000 Koen Kampioen-
boeken verkocht
pr

→ Aandacht in (voetbal)-magazines
→ Auteur bezoekt scholen
→ Social media-campagne
Eerder verschenen o.a.:
Omkeerboek Op kamp / In de krant
978 90 206 4867 6 | € 9,99
Voetbal is voor iedereen 978 90 206 4868 3 | € 8,99
Omkeerboek Op tv / Speelt in Italië
978 90 206 4869 0 | € 9,99

Een nieuw avontuur
van Nederlands leukste
voetballer!
De opa van Tarkan heeft een grote verrassing: hun familie uit Turkije is
op bezoek. Tarkan loopt altijd op te scheppen over zijn voetbaltalent
bij zijn neven en nichten, dus nu daagt zijn familie FC Top uit voor een
wedstrijd. Koen en de rest van het team doen hun uiterste best, maar
het mag niet baten; FC Top verliest. Er zit maar één ding op: revanche
nemen. Zal het FC Top lukken om dit keer wél te winnen? Voor Koen
en Tarkan is er maar één uitkomst mogelijk, want FC Top is de beste!
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€ 7,99

0
↘ 40.00 n
re
exempla !
t
verkoch

isbn 978 90 206 8448 3
oktober 2020

isbn 978 90 206 8441 4
reeds verschenen

Bobbi
Monica Maas
usp

→ Fijn voorleesboek op rijm
→ Favoriet bij peuters, kleuters én
ouders
→ Wereldwijd meer dan 2 miljoen
Bobbi-boeken verkocht
€ 9,99

pr

→ Samenwerking met influencers
→ Google Ads campagne

↘2-in-1

→ Bobbi-backcard en -schapstrook
op aanvraag
→ POS-materiaal op aanvraag

isbn 978 90 206 8429 2
oktober 2020
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€ 12,99
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Sinterklaas zonder baard
5+
Sanne de Bakker illustraties Mark Janssen
isbn 978 90 206 8251 9

Groot feest
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!
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met Sinterklaasboeken
van Kluitman!
↘
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g
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Sinterklaas voor grote kinderen
7+
Chariva illustraties Job, Joris & Marieke
isbn 978 90 206 8300 4

Mila de dappere meermin
Maja von Vogel
illustraties Julia Ginsbach
vertaling Paulien Smeulders
€ 6,50
isbn 978 90 206 7791 1
nur 287 bisac JUV043000 /
JUV066000
thema YFU / YFH

AVI-M4

Eerste deel van nieuwe
serie over een dappere
zeemeermin
Zeemeermin Mila beleeft altijd leuke avon
turen. Ze is bevriend met alle dieren in de zee.
Op een dag vindt ze een schat. Zeepaardje
Fin klimt in de kist om te kijken wat erin zit.
Maar dan wordt de schat omhoog getrokken
door een stel piraten. Wat kan Mila nu nog
doen om Fin te redden?

Een pony met een plan
Emma Bergmann
AVI-E4

illustraties Lisa Althaus
vertaling Paulien Smeulders
€ 6,50
isbn 978 90 206 7789 8
bisac JUV043000 / JUV002130
thema YFU / YNNH4

Drie vrienden helpen
de manege
Merel, Anna en Jon zitten op les bij de leukste
stal die er bestaat. Met de liefste pony’s! Maar
dan komt er op een dag een man het erf op in
een dure sportauto. Hij wil de stal kopen. De
drie vrienden bedenken een plan om de manege te redden!

37
€ 6,50
AVI-E3, M4 EN E4
GEBONDEN FULL COLOUR
40/64 pag. C 14,8 x 21 cm
OKTOBER 2020

Ik ♥ lezen
usp

Ik ♥ lezen.
Voor elke beginnende
lezer een boek!
↘ Al ruim
30.000 bo
eken
over Pien
en Keet v
erkocht

→ Nieuwe delen in succesvolle serie
→ Mooie gebonden boeken voor
een toegankelijke prijs
→ Voor elke lezer een geschikt boek

Pien gaat op zwemles
Katja Reider
illustraties Franziska Harvey

AVI-E3

vertaling Annemarie Dragt

isbn 978 90 206 7792 8
nur 287 bisac JUV043000 /
JUV032060
thema YFU / YNWW

Pien gaat op zwemles is alweer
het zevende deel in de serie
over Pien en Keet
De eerste keer vindt Pien het best wel spannend om het water in te
gaan zonder haar moeder én zonder bandjes. Maar dankzij de leuke
spelletjes van de badmeester voelt ze zich al snel als een vis in het
water!

piep de roek
Gertrud Jetten illustraties Gertie Jaquet

AVI-M3

€ 8,99
AVI-M3 32 pag. isbn 978 90 206 7794 2 nur 287
bisac JUV043000 / JUV002040 thema YFU / YNNK
Door de wind wordt Piep de roek zo uit zijn nest gewaaid. Hij is nog te
klein om terug te vliegen. Saar de kat vindt Piep wel een lekker hapje.
Gelukkig houdt Fik de heks haar tegen. Maar dan blijkt dat Fik hele andere
plannen met Piep heeft… Hoe moet Piep nu ooit weer thuiskomen?
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nik en luun 3-in-1
Annemarie Dragt illustraties Mark Janssen
€ 9,99
AVI-M3 96 pag. isbn 978 90 206 7810 9 nur 287
bisac JUV043000 / JUV053010 thema YFU / YFG

AVI-M3

Alle delen uit de populaire serie over Luun van de maan nu in één bundel!
In de tuin komt Nik iets heel speciaals tegen. Het is Luun, een mannetje
van de maan. Nik en Luun worden al snel goede vrienden, maar elke keer
als Luun op de aarde is, loopt hij gevaar. Er zijn enge mannen naar hem op
zoek. Nik moet zorgen dat ze Luun niet te pakken krijgen.
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Piraten!
tekst en illustraties Harmen van Straaten
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AVI-M4

€ 8,99
AVI-M4 32 pag. isbn 978 90 206 7793 5 nur 287
bisac JUV043000 / JUV001020 thema YFU / YNHA1
Bas en Karin vinden een oude kist op zolder. In de kist zitten een schatkaart en een spiegel. Als ze in de spiegel kijken, bevinden ze zich plotseling op het eiland van de schatkaart. En dus ook in de buurt van de schat!
Maar net op het moment dat ze de schatkist open willen maken, staan ze
ineens oog in oog met echte piraten…
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50e Leren lezen met Kluitman-titel

Een vis aan wal is de vijftigste titel in de succesvolle AVI-serie Leren
lezen met Kluitman! In een paar jaar tijd groeide de serie uit tot een
prachtige, diverse reeks vol boeken om trots op te zijn. Dit tweede
deel over de bol van lif is daar geen uitzondering op!

AVI-START, M3 en M4
GEBONDEN FULL COLOUR
15,9 x 22,9 cm
SEPTEMBER 2020

Leren lezen met
Kluitman
usp

→ Humor, spanning en emotie op
lage leesniveaus
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→ Al 50 titels verschenen in deze
populaire serie
pr

→ Samenwerking met influencers
op het gebied van basisonderwijs
→ Boekenlegger beschikbaar
→ Online (display)campagne
AVI-start

→ Winacties
→ Inkoopkorting van 50%
op alle titels van de serie Leren
lezen met Kluitman (geldig van 1
september t/m 31 oktober)
→ Auteurs en illustratoren actief
op social media en scholen
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de bol van lif.
een vis aan wal

eze
Leren l an-titel!
Kluitm

Lida Dijkstra
illustraties Ina Hallemans
€ 8,99
AVI-start 32 pag.
isbn 978 90 206 7788 1
nur 287 bisac JUV043000 / JUV036020
thema YFU / YFC

Gestrande walvisbaby wordt gered!
Het tweede deel over de bol van lif is een spannend verhaal op
AVI-startniveau. Lif is druk aan het knutselen in haar werkplaats, als
Kit opeens binnen komt stormen. Er ligt een vis aan wal! De vis zit
vast in een net. G
 elukkig heeft Lifs bol superveel snufjes en samen
met de andere dieren schiet Lif de vis te hulp.

Bobbi vindt het reuze spannend.
Hij gaat op zijn bedje staan.
Ziet hij daar iets op de daken?
Komen Sint en Piet eraan?

Zachtjes sluipt hij naar beneden.
Maar er is nog niets gebracht.
Papa zegt: ‘Als je gaat slapen,
dan komt Sint misschien vannacht.’

41
€ 7,99
2+
GEBONDEN FULL COLOUR
32 pag. C 16,7 x 18,8 cm
OKTOBER 2020

BOBBI

Bobbi zet zijn schoen
Monica Maas
isbn 978 90 206 8448 3
nur 227-271 bisac JUV057000 /
JUV017000
thema YB / YBLM
usp

→ Fijn voorleesboek op rijm
→ Bobbi favoriet bij veel peuters en
ouders
→ Mooie aanvulling op Bobbi viert
sinterklaas (meer dan 40.000 ex.
verkocht)
pr

→ Samenwerking met influencers
→ Google Ads-campagne
→ Kleurwedstrijd
→ Backcard en schapstrook
beschikbaar
→ Gratis aftelkalender te
downloaden
De leukste Bobbi-cadeaus voor in de schoen!
Bobbi kleur- en stickerboek € 7,50 | 978 90 206 8494 0
Bobbi 12 uitdeelboekjes € 12,99 | 978 90 206 8461 2
Bobbi Doeboek € 9,99 | 978 90 206 8468 1
Bobbi knuffel € 14,99 | 978 90 206 9649 3

Bobbi mag zijn schoen
zetten
De periode waarin Sinterklaas in het land is, is misschien wel de spannendste tijd van het jaar voor veel peuters en kleuters. Ook Bobbi
vindt het reuzespannend dat hij zijn schoen mag zetten. Hij maakt
een mooie tekening voor Sint en de pieten, en hij doet er een lekkere wortel bij voor het paard van Sinterklaas. En dan is het wachten
maar…
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€ 12,99
2+
KARTONBOEK FULL COLOUR
10 pag. C 17 x 19 cm
NOVEMBER 2020
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BOBBI

Bobbi en de voertuigen geluidenboek
Monica Maas
isbn 978 90 206 8493 3
nur 228 bisac JUV009110 /
JUV041000
thema YB / YNTR
usp

→ Geluidenboeken populair
bij peuters
→ Mooi cadeauboek
pr

→ Bobbi populair op social media
→ Promotiemateriaal op aanvraag
Eerder is verschenen:

Leer samen met Bobbi
de voertuigen
en hun geluiden kennen
In Bobbi en de voertuigen neemt Bobbi zijn lezers mee op reis. Kinderen
ontdekken welke voertuigen er op de weg te zien zijn én wat voor
geluiden ze maken. Pep pep, toet toet, vroem vroem!

Bobbi. Wat hoor je op de boerderij?
978 90 206 8495 7

UITGEVERIJ KLUITMAN ALKMAAR B.V.
C Schelphoek 2, 1813 SE Alkmaar
post C Postbus 9000,1800 GR Alkmaar
C 072 52 75 075 | info@kluitman.nl | kluitman.nl
MARKETING & PUBLICITEIT
C marketing@kluitman.nl C 072 52 75 073
algemeen: Laura Vogel C laura@kluitman.nl
online: Ika Gerritsen C ika@kluitman.nl
VERKOOP NEDERLAND
VERKOOP ALGEMEEN
085 222 32 80 C bestellen@bbnc.nl
VERTEGENWOORDIGING
Dennes van der Vlist C 06 26 88 78 48 C dennes@bbnc.nl
Elliot Rensen C 06 26 88 76 09 C elliot@bbnc.nl
Klaas van der Ros C 06 51 32 64 37 C klaas@bbnc.nl
KEY ACCOUNTMANAGER NL
Nadine Bakker C 06 26 88 79 32 C nadine@bbnc.nl

VLAANDEREN
L&M BOOKS BVBA
Hessenstraatje 3 bus 6, 2000 Antwerpen
info@lmbooks.be Clmbooks.be
VERTEGENWOORDIGING
Marc Grossen C marc@lmbooks.be C (0032) 472 980 102
VERKOOP VLAANDEREN
Ilse Schollaert C ilse@lmbooks.be C (0032) 474 348 107
PERS EN PROMOTIE
Caroline Mariën C caroline@lmbooks.be C (0032) 497 159 205
Karen Hoorelbeke C karen@lmbooks.be C (0032) 477 683 714
OVER DEZE CATALOGUS
C De genoemde prijzen zijn verkoopprijzen (o.v.b.) inclusief btw.
C Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
C De volledige bestellijst met alle leverbare titels kunt u aanvragen via bestellen@bbnc.nl.
C Levering geschiedt onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 16–02–2017, inschrijfnummer 37023619.
De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
C BANKRELATIE Rabobank: iban NL26 RABO 0337 1996 20 / bic RABONL2U
C BTW/VAT-NUMMER: NL 001090318 B01 C KVK no. 37023619

