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Beste lezer,
Mag ik dit voorwoord openen met een woord van dank voor al onze boekhandelaren
en klanten die er de voorbije periode alles aan hebben gedaan om onze boeken
te blijven verkopen.
Dank u wel.
De brochure openen we met een topper van formaat. In februari verschijnt het tiende
deel van
Samen met de tienduizenden
fans van de boomhut trekken we deze keer met Andy en Terry naar de ruimte.
Met trots kunnen we aankondigen dat Uitgeverij Lannoo voor het tweede jaar op rij de
wereldwijde uitgeefpartner is van het gerenommeerde
Het boek
bundelt de winnaars, waarbij je de context en achtergrond van dé nieuwsbeelden van het
jaar ontdekt.
Nog in de rubriek fotogra e vind je het boek van topfotograaf Kadir van Lohuizen. Hij
brengt met
de gevolgen van de stijgende zeespiegel voor de mens
krachtig in kaart. Een verontrustend en esthetisch tijdsdocument.
In
krijgen we een uitzonderlijke kijk achter de schermen van het eliteteam bij de Belgische politie. Voor het eerst legt een lid van de speciale eenheden zijn
bivakmuts af. Hoofdinspecteur Lionel D. en journalist Annemie Bulté brengen dit uniek
verhaal.
Concrete handvaten om elke dag ook al is het maar minuten voor jezelf te zorgen
Welke jonge ouder wil dit nu niet In
leer je door yoga, meditatie, introspectie
en self-care de nodige rustmomenten in te plannen.
oodie ulie Van den Kerchove combineert in
de
kracht van gezonde vetten met de gezondheidsvoordelen van het mediterraan dieet.
Met de meer dan 0 eenvoudige en snelle gerechten is een gezond voorjaar verzekerd.
Naast de spannende en ontspannende boeken van Lannoo, brengen we sinds kort ook
spannende en ontspannende spellen. Ontdek het spel bij de populaire TV-reeks Beau
Séjour of schakel Jak uit in het gloednieuwe spel van Vos en Haas.
p reis gaan kreeg in 2020 een andere dimensie. We blijven dichter bij huis en zetten met
ons reisfonds in op trips in België, Nederland of net over de grens. En voeg je hier graag
nog een vleugje romantiek aan toe, dan brengt blogger Jill Tersago met
dé inspiratiegids.

We duimen voor een gezond voorjaar en wensen jullie alvast veel leesplezier en
een succesvolle verkoop.

Katrien Beeusaert
Directeur Sales & Marketing

Kind

eu

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

tinkhond
Haha dat is grappig
is de eerste reactie van
mijn zevenjarige. Met vaart
en veel humor geschreven:
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
daar houden we van.’
wakker te schudden.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Willemijn Roselaar, Marketing & PR-Coördinator

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond

3
Actualiteit

eugd

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd
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30 sticker vellen
30 boekenleggers
poster, vlaggenlijn
mini doe-expo, raamsticker
artikelnummer 04230 (BE)
isnbn 8713791068501 (NL)

Display
isbn 8713791059936 (NL)
artikelnummer 04231 (BE)
Vraag naar de voorwaarden
bij uw vertegenwoordiger.

BOOM H UT N IE U W S

ɝ
ɝ
ɝ

Een cool prentenboek voor stoere kinderen
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zondag
18/04
Met bijzondere illustraties
van–jong
talent
Michiel Van Thillo Fort Napoleon – Oostende

Ik ben Roos en ik ben boos
Roze past niet bij mij.

NIEU W E THEATE RVOORSTELLING
Roze is voor tutjes
MEN EE R MONSTE R:
die houden van prinsessen
of van paarden,
‘De Waanzinnige Boomhut van 52 verdiepingen’
niet van knappe ridders met
www.meneermonster.com
scherpe zwaarden.
Roze is voor meisjes
die dromen van een fee.
Ik ben stoer en doe aan al dat
auwe gegiechel niet mee.

M A A K KEN NIS MET ‘DE WA A NZIN NIGE
BOOMH UT A M BA SSA DEU RS’

Michiel Van Thillo studeerde af als illustrator
aan Sint Lucas Antwerpen. Hij maakt vooral
strips, prentenboeken en freelancewerk,
en geeft daarnaast ook les in de beeldende
kunsten. In zijn werk creëert Michiel een
wereld vol fantasie die leuk en kleurrijk is.
Floortje De Backer is auteur en kleuterjuf. Net als een jong kind kijkt ze met veel
verwondering naar de wereld. Ze vindt
verhalen die verstopt zitten in hoge bomen
of gedichten die zich verschuilen tussen de
veren van een vogel. Voor haar is schrijven
op jacht gaan naar mooie dingen.

Floortje De Backer & Michiel Van Thillo

Niet roze
2 99 september 2020
paperback
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode V B K
EB EK BE CHIKBAAR

Hou

dewaanzinnigeboomhut in de gaten
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Actualiteit

Roze is NIET voor meisjes
( f toch
Wwel
A A)N Z I N N I G

9 789401 473118

Andy Griffiths & Terry Denton

De waanzinnige boomhut van 1 0 verdiepingen
1 99 februari 2021
hardcover
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode Y C Y
AH EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

Deel 1 werd al meer dan 40 keer herdrukt,
meer dan 250.000 exemplaren werden verkocht

ɝ

Hilarisch verhaal met waanzinnige tekeningen
van Terry Denton

ɝ

Andy en Terry nemen je deze keer mee
naar de ruimte

Andy en Terry hebben weer dertien verdiepingen toegevoegd aan hun boomhut en die is
nu nog waanzinniger dan hij al was. Er is een
zeepbellenblazer, een tijdverspilverdieping,
een wc-papierfabriek (omdat je nooit genoeg
wc-papier kunt hebben), een buitenaards
observatiestation en de beste boekwinkel-ineen-boomhut-in-een-boom-in-een-bos-in-eenboek ter wereld
Andy en Terry hebben last van een irritante vlieg
en worden naar de ruimte ontvoerd door een
gigantische, vliegende oogbal. Daar moeten ze
een planeet redden van een monsterlijke pad
Dus waar wacht je op Kom naar boven

‘Voor de moeilijk lezende jongere of
beelddenker zijn deze boeken een
uitkomst. […] Dit is toegankelijk
genieten tot op het bot.’
Hebban.nl over De boomhutreeks

‘De Boomhut-serie is de ultieme
anarchistische postmodernistische
versie van jeugdliteratuur, waarin
niets serieus en belangrijk is en dus
alles even serieus en belangrijk, én
onserieus en onbelangrijk tegelijk.’
Thomas de Veen in NRC

7
ictie

10de boek in de
populairste reeks van
Belgi en Nederland

Andy Griffiths is een van de populairste kinderboekenauteurs in Australië. Hij schreef al
meer dan twintig boeken en van een van zijn
reeksen werd een animatiereeks gemaakt.
rif ths werkt al jaren succesvol samen met
auteur en illustrator Terry Denton. Hun werk
werd al meermaals bekroond.

9 789401 471008

Rico Hop & Bas Schel

Dwars & Co
12 99 maart 2021
hardcover
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode Y C Y
A

ɝ

Over kleine gekke wezens die er plezier
in scheppen om mensen dwars te liggen

ɝ

Met héél veel grappige illustraties

ɝ

Leesplezier ook voor kinderen die niet graag lezen

Heb je dat ook weleens Dat je vreselijke jeuk
hebt op plekken waar je amper bij kunt
f dat
het licht het opeens niet meer doet
f dat er
alleen nog maar ijskoud water uit de douche
stroomt precies als jij eronder staat e denkt
zeker dat zulke dingen gewoon zomaar gebeuren Dat het soms gewoon ink tegenzit
out
Deze dingen gebeuren niet zomaar. Echt niet.
Dit is geloof het of niet het sluwe werk van .
De dwarsliggers.

9
ictie

Een komisch, avontuurlijk
en knallend debuut

Rico Hop kocht bijna vijftien jaar geleden zijn
eerste eigen huis. Al gauw kreeg hij het idee
dat er kleine wezentjes in zijn huis woonden,
die zijn lampen kapot maakten, zijn kranen
lieten lekken en zijn sokken verwisselden.
Wat een onzin, zul je denken. Tot je zijn
kinderboek
leest, waarin hij de
avonturen van deze kleine dwarsliggers
beschrijft.
Bas Schel tekent al zijn hele leven tot die hobby
in 201 met een eerste kinderboek uit de
hand liep. Sindsdien rijdt de illustratietrein
sneller en sneller, tot hij de Dwarsliggers
ontmoette. Zij gooiden professioneel zand
in de machine. Desondanks leidde die trein
wel tot een boek. Over de dwarsliggers, die
iedereen stiekem kent, maar waarvan het
bestaan nu is bewezen.

WERELDWIJD
AL BIJNA
5 MILJOEN EX.
VERK CHT

9 789401 473934

Margit Auer & Martijn van der Linden

De school van de Magische Dieren .
12 99 maart 2021
hardcover
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode Y
AH

ɝ

Met illustraties van bekroond illustrator
Martijn van der Linden

ɝ

Meeslepend en avontuurlijk

ɝ

Vertaald in meer dan

talen

Ruzie in de klas van de magische dieren
Miss Corn eld de lerares betrapt ilas als hij
iets heel gemeens doet. Mag hij nu niet mee
naar het schoolkamp In plaats daarvan krijgt
Silas een sprekend dier: Rick uit Florida, een
brutale krokodil die ink uit zijn bek stinkt. Is dit
een beloning of een straf En is het echt een
goed idee om een krokodil mee te nemen op
schoolkamp

Margit Auer is journalist. Na de geboorte van
haar derde zoon begon ze zelf te schrijven.
Na verschillende historische kinderboeken
schreef ze
een miljoenensucces.
Martijn van der Linden maakt omslagen, prentenboeken en illustraties voor verschillende
uitgeverijen. Zijn werk won verschillende
prijzen, waaronder de Woutertje Pieterse
prijs en het Gouden Penseel.

De school van de magische dieren: deze school
heeft een geheim. Wie geluk heeft, vindt hier de
beste vriend die er op de wereld bestaat.
Een magisch dier dat kan spreken, maar alleen
met jou.

In dezelfde reeks
De school van de magische dieren
isbn
De school van de magische dieren 2
isbn
De school van de magische dieren 3
isbn

‘Mam, ik ben nu al bij hoofdstuk 11 en
ik heb het idee dat ik net ben begonnen
met lezen. Wat is dit een leuk boek.’
De zoon van Juf Judith.nl

11
ictie

Het vierde deel in de
bestsellerreeks

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

9 789401 466578

Thomas Taylor

Het geheim van Gargantis
1 99 februari 2021
hardcover
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode Y B YN B

AK

ɝ

Tweede deel van de trilogie na het succesvolle

ɝ

Een heerlijke mysterieuze en magische sfeer

ɝ

Vertaalrechten van de reeks werden al aan
18 landen verkocht

Owee aan Zee wordt door zwaar noodweer
geteisterd. Is de machtige Gargantis teruggekomen
Een eeuwenoude kunstschat spoelt aan op
het strand.
En een geheimzinnige vreemdeling heeft zojuist
zijn intrek genomen in het Grand Hotel Nautilus.

Thomas Taylor studeerde kunst in Norwich en
Cambridge. Zijn carrière als illustrator begon
met de cover voor
van .K. Rowling. ndertussen
schreef en illustreerde hij al verschillende
prentenboeken.

Herbie en Violet gaan op onderzoek uit – en
weten dat ze snel in actie moeten komen om het
stadje te redden. Maar o wee, hun zoektocht
zou hen weleens naar de koude, donkere bodem
van de zee kunnen brengen

In dezelfde reeks
Het geheim van de malamander
isbn

‘Het mag gezegd worden dat dit boek
vol monsters, mysterie en magie een
schot in de roos is. Thomas Taylor heeft
een energieke plot uitgedacht die van
begin tot einde weet te boeien.’
Hebban.nl

Marketing
ɝ

‘Het is geen sprookje, geen realistisch
boek en geen fantasy. Het is een fijn geschreven, prettig spannende, verzonnen
werkelijkheid.’
Hanneke Koene in De Limburger

ɝ
ɝ
ɝ

13
ictie 9

Een razend spannend
avontuur in het stormachtige
Owee aan Zee

9 789401 473972

Mathilda Masters & Georgien Overwater

De keukenprins van Mocano III.
9 99 verschenen
paperback
isbn

mm ca.
Themacode Y

pp. nur
A

9 789401 473989

Mathilda Masters & Georgien Overwater

De keukenprins van Mocano IV.
9 99 verschenen
paperback
isbn

mm ca.
Themacode Y

pp. nur
A

ɝ

Een bekroonde reeks van een hilarisch duo

ɝ

Lees de grappige avonturen van Max en Trixie in
de gevangeniskeuken voor een tientje

ɝ

Met héél, héél veel tekeningen

Reis naar het høge nøørden
Wanneer Kokkie een postkaart ontvangt met
daarop alleen maar de zin ‘våder is verløren’,
is het hek van de dam. Kokkie is vastbesloten
om naar het Høge Nøørden te reizen, om haar
verdwenen vader op te sporen. Max en Trixie
gaan met haar mee. Een razend spannend en
dolkomisch verhaal vol vikingen, elanden en
smørrebrød.
De grote ontsnapping
Kokkie breekt een been en moet naar het zie
kenhuis. En dan gaat alles mis. De gevangenis
krijgt een nieuwe kok: chef Bambino. Maar die
vindt Max maar niets.
Bambino gooit het op een akkoordje met
Gronda Gribbel en zij neemt Max mee naar
het Instituut, het treurigste weeshuis ter
wereld. Maar dat is buiten El Sid gerekend.
Samen met hem bedenkt Max een plan. Een
groot ontsnappingsplan.

Mathilda Masters is ontdekkingsreiziger. Ze heeft
haar beroep gemaakt van het ontdekken van
nieuwe continenten en landen. Dat is niet
gemakkelijk, want de meeste landen zijn al
ontdekt. Als Mathilda niet ontdekkingsreist,
schrijft ze over haar avonturen. En als die
avonturen niet avontuurlijk genoeg zijn,
verzint ze er gewoon wat bij.
Georgien Overwater heeft talloze boeken voor
zowel Nederlandse als buitenlandse uitgeverijen geïllustreerd, onder andere de reeksen
over Floor, Dr. Proktor en Meester Max. Daarnaast maakt ze illustraties en animaties voor
televisie, onder andere voor Sesamstraat.

In dezelfde reeks
De keukenprins van Mocano I
Het geheim achter het fornuis
isbn
De keukenprins van Mocano II
Koekjes voor de koningin
isbn
De keukenprins van Mocano V
Circus op stelten
isbn

15
ictie

Paperback uitgave van het
derde én vierde deel van de
Mocano-reeks

‘Een vrolijk en fantasierijk verhaal,
boordevol actie en hilarische situaties.’
pluizuit.be

‘We hebben heel vaak
enorm moeten lachen
om de tekeningen en de
gekke grapjes die erin
verstopt zijn.’
Stoerleesvoer.nl

EEN KANT

M TE

NTDEKKEN

EEN KANT

M V

R TE LE EN

ɝ

Een stevige kijkplaat voor eindeloos kijkplezier

ɝ

Met zoekopdrachten, weetjes en grappige verhaaltjes

ɝ

Met kleurrijke en gedetailleerde illustraties

17
Kijk en zoekboek

Een twee meter breed
kijk- en zoekboek boordevol
dinosaurussen

Heel lang geleden leefden er reusachtige dino’s
op onze aardbol. Sommige waren zo groot als
een huis anderen zo snel als een jachtluipaard
Vind je alle dino s en
help je de brachiosaurus met het
bouwen van een boomhut
herken je de vliegensvlugge coeloph sis
kun je net zo brullen als een
t rannosaurus re
Deze en nog véél meer leuke zoekopdrachten
vind je in dit twee meter brede kijk- en zoekboek met héél veel dinosaurussen: van de snelle
Velociraptor tot de lange Diplodocus. En van
de stekelige Triceratops tot de enorme
uetzalcoatlus.

In dezelfde reeks
igzag Voertuigen
isbn 978 94 014 6590 8

Makii is een fantasierijk duo Nederlandse ontwerpers. Met hun kleurrijke en gekke personages
willen ze kinderen inspireren.

9 789401 465915

Makii

Zigzag Dinosaurussen
19 99 maart 2021
hardcover leporello vierkleurendruk
ca.
pp. nur
isbn
Themacode YN YNNA AC

Marketing
mm

ɝ

9 789401 473699

Bette Westera & Martijn van der Linden

Daarom vind ik jou zo lief, juf
9 99 mei 2021
kartonboek vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
Themacode YBCB YBL
isbn
ABK

ɝ

Een vertederend kartonboek in de vorm
van een hart

ɝ

Geschreven door Gouden Griffelwinnaar
Bette Westera

ɝ

Met snoezige illustraties van Gouden
Penseelwinnaar Martijn van der Linden

Om hoe je lacht als je de klodders
vingerverf ziet op mijn wangen.
Om de taartjes die je steeds
bij mij komt kopen in de zandbak.
Daarom vind ik jou zo lief, juf.

‘“Daarom vind ik jou zo lief” heeft
alles mee: een leuk uitgewerkt concept,
mooie tekst, prachtige illustraties en
een vormgeving die bijblijft. […] Het
zou dan ook niet mogen verbazen dat
“Daarom vind ik jou zo lief” de stempel
aanrader meer dan verdient.’
Pluizuit.be

19
Kartonboek 2

Het liefste geschenk
voor jouw juf

Bette Westera schreef al heel wat kinderboeken,
waaronder prentenboeken, gedichtenbundels
en non ctie. e is ook een veelgevraagd
vertaler van prentenboeken, vaak op rijm.
Haar werk werd al meermaals bekroond, onder
andere met een Gouden Griffel.
Martijn van der Linden studeerde in 2001 af aan
de Willem de Kooning Academie in Rotterdam
waar hij de richting illustratie volgde. Hij
maakt omslagen, prentenboeken en illustraties voor verschillende uitgeverijen. Zijn
werk won verschillende prijzen, waaronder
de Woutertje Pieterse prijs en het Gouden
Penseel.

In dezelfde reeks
Daarom vind ik jou zo lief
isbn
Daarom vind ik jou zo lief, papa
isbn
Daarom vind ik jou zo lief, mama
isbn

9 789401 473903

Leo Bormans & Rosalien Helsen

Felix zoekt geluk.
19 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode YBC

mm ca.
pp. nur
YBC
ABK

ɝ

Van geluksexpert Leo Bormans

ɝ

Drie voorleesverhalen met opdrachten, vragen
en knutseltips

ɝ

Perfect voor thuis en in de kleuterklas

is een ‘knusselboek’: bij elk
verhaal over Felix hoort een knuffelmoment en
een knutselopdracht.
Felix is alleen.
Dat vindt hij niet jn.
Hij kijkt en hij zoekt.
Felix zoekt iets dat lief is.
Iets dat zacht is en warm.
Hij vindt een es knikkers en een telefoon.
Dat zoekt hij niet. Daar is beer
Beer is zacht, warm en superlief.

21

Leo Bormans reist de wereld rond als ‘Ambassador of Happiness
ualit of Life. Hij is
auteur van internationale bestsellers als The
en
Die heeft hij vertaald voor kinderen
in de succesvolle reeks
Nu neemt hij ook de allerkleinsten mee in de
universele zoektocht naar geluk.
Rosalien Helsen studeerde in 2019 af aan int
Lucas Antwerpen met een master gra sch
ontwerp. Sindsdien werkt ze als illustrator en
motion designer en maakt prentenboeken,
editorial illustraties en animaties.

In dezelfde reeks
Felix zoekt geluk – spelen – lachen – kiezen
isbn

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

rentenboek 2

Een nieuw, groot
voorleesboek over Felix
en zijn vrienden

9 789401 473927

Naomi Tieman & Emanuel Wiemans

Vieze versjes
12 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
isbn
Themacode YBCB YBL
ABK

ɝ

Hilarische rijmpjes over alle vieze dingen

ɝ

Een boek vol snot poep en boertjes laten

ɝ

Heerlijk om voor te lezen: interactie verzekerd

Mijn zusje is heel lief,
maar ze stinkt een beetje
Tenminste, dat vindt papa,
want hij noemt haar altijd sch

Nee, nee, nee, nee, nee
Ik hoef niet naar de wc
Ik hoef niet op het potje
Ik liet alleen een pr
Voor één keer mag je kind hardop de meest
vieze woorden roepen of lachen om de stoute
woorden in het boek egarandeerd de slappe
lach

23

Naomi Tieman is een Nederlandse kinderboekenschrijver en vertaler. Ze schreef onder meer
het prentenboek
(201 ) en het voorleesboek
(2019).
Emanuel Wiemans (Amsterdam) heeft al verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder
enkele gouden boekjes.

Versjes

Het perfecte boek voor
ondeugende kinderen

ɝ

Wat past er in een brandweerauto, een camper of
een jeep
ntdek het op de prachtige kijkplaten

ɝ

Grappige details, leuke weetjes en met een
reuzegrote poster

ɝ

Van illustrator Mellon (Gwen Vanderstraeten),
bekend van o.a.
en

–
–
–
–
–

25
rentenboek

Rijd, vaar en vlieg mee
met dit originele boek
over vervoer

Hoeveel instrumenten passen in de tourbus
Wat neemt de boswachter mee in zijn eep
Welke toestellen zitten er in de ziekenwagen
Hoeveel bagage past in het vliegtuig
Welke spullen nemen de reizigers mee in
hun camper

Laat je verrassen

Gwen Vanderstraeten studeerde in 200 af met
een Master in animatie lm aan de intLukas
hogeschool te Brussel. Onder de naam
focust ze zich op illustratiewerk in
opdracht, dit omvat zowel editorial illustraties
als illustraties voor de culturele en commerci le sector boeken festivals Haar werk
kenmerkt zich door veel kleur en detail.

9 789401 471398

Mellon

Ik rijd en ik neem mee
1 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode YBC

mm ca.
pp. nur
YBLT AC

9 789401 467537

Joukje Akveld & Jan Jutte

Maximiliaan Modderman geeft een feestje
1 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
isbn
Themacode YNC YBC
AC

ɝ

Een vrolijk en smerig verhaal van Zilveren Griffel
winnaar Joukje Akveld

ɝ

Met kleurrijke, humoristische illustraties van
Gouden Penseel winnaar Jan Jutte

ɝ

Ma imiliaan Modderman maakt er een zooitje van

Maximiliaan Modderman geeft een feestje.
Een feestje voor beestjes.
Met taart.
Een keurig jongetje is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten.
Het wordt een wild feest. En een vies feest.
Maximiliaan Modderman begint zich een
tikkeltje zorgen te maken wat zijn papa en
mama zullen zeggen als ze thuiskomen
Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle
kinderen die er weleens een puinhoop van
maken.

27
rentenboek

Bekroond duo maakt
een lekker smerig feestje
voor beestjes

Joukje Akveld schrijft prentenboeken en nonctie voor kinderen en volwassenen. Haar
boeken zijn onderscheiden met twee Zilveren
Griffels, twee nominaties voor de Woutertje
Pieterse Prijs en een Vlag & Wimpel. Daarnaast vertaalt ze prentenboeken en publiceert ze als journalist in
Jan Jutte tekende als kind al veel en is daar nooit
meer mee opgehouden. Hij ontving drie maal
het Gouden Penseel, voor het mooist geïllustreerde kinderboek van het jaar en dit jaar
kreeg hij een Zilveren Griffel voor de tekst van
zijn prentenboek

ɝ

Kleurrijk en speels

ɝ

ra sch verbluffend van bekroond illustrator
Geert Vervaeke

ɝ

Een heerlijk cadeau voor jong en oud

Wie goed kijkt, ziet méér
ie je een wesp of een lieveheersbeestje
En vind je de peer de paprika en de druiven

Geert Vervaeke studeerde ra ek aan int
Lucas Antwerpen, waar ze nu lesgeeft. In
1992 ontving ze de Boekenpauw voor haar
zwart-wit illustraties. Later werd haar werk
ook bekroond met een Boekenpluim in 200
en een ilveren enseel in 2010.

Van dezelfde auteur
Tierenduin
isbn

9 789401 470988

Geert Vervaeke

Fruitvliegje
1 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp.
nur
isbn
Themacode YB H Y
AC

‘Geert Vervaeke bereikt met
minimale middelen een maximaal
effect in deze leeftijdloze ode aan
onbegrensde fantasie’
Jury Woutertje Pieterse Prijs over Tierenduin

29
Kijk en zoekboek

Kijk en Vind
Fruit, groenten en kleine
diertjes in de hoofdrol

9 789401 475860

Bibi Dumon Tak AnneLise Koehler

Eric erre

Zomaar een dag, bij zomaar een vijver
1 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
isbn
Themacode YBC YNNC A

pp. nur

ɝ

Met schitterende beelden gemaakt van
papier-marché

ɝ

Heerlijke non ctie voor jonge kinderen

ɝ

Een prachtige ode aan de natuur in woord
en beeld

Open dit boek, kijk tussen het riet en verwonder
je over al wat vliegt, zwemt, kruipt en opgroeit
bij de poel.
Ontdek hoe een jong uiltje uit het ei komt en
hoe een dikkopje verandert in een echte kikker.
Bekijk ook de stopmotion lm
dit voorjaar te zien in Vlaamse en Nederlandse
bioscopen.

Bibi Dumon Tak wordt met recht de Sir David
Attenborough van de jeugdliteratuur
genoemd. Haar werk werd meermaals
bekroond in binnen- en buitenland.
AnneLise Koehler is een Franse artieste, artdirector en lmmaakster. e maakt vooral
dieren en natuurtaferelen van papier-maché
die in musea overal ter wereld werden tentoongesteld. Zij maakte de indrukwekkende
beelden in de animatie lm
Éric Serre is een Franse animatie-artiest en
special effects adviseur. Hij heeft meegewerkt aan de Disney-documentaire
en aan meerdere projecten van
de regisseur Michel celot. In 201 maakte
hij samen met AnneLise Koehler de ani
matiereeks
waarop een
gelijknamige lm (2019) gebaseerd is.

‘Dat hier de koningin van het informatieve dierenboek voor kinderen aan het
woord is, moge duidelijk zijn.’

Van dezelfde auteur
Het heel grote vogelboek
isbn

Bas Maliepaard over Het heel grote vogelboek

‘Een natuurgetrouwe documentaire, die
de nieuwsgierigheid en verbeelding
prikkelt van de zeer jonge toeschouwers… Maar buitengewoon origineel,
want alles is gemaakt van papier,
doek en verf.’
Le soir over Hallo wereld

Marketing
ɝ

31
rentenboek

Verbaas je met Bibi Dumon
Tak over nieuw leven in
en rond de vijver

9 789401 468152

Colas Gutman & Marc Boutavant

Stinkhond is verliefd
9 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
isbn
Themacode Y B Y
A

pp. nur

ɝ

Populaire, humoristische reeks voor
beginnende lezers

ɝ

Meesterlijk vertaald door Sylvia Vanden Heede

ɝ

Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in
Frankrijk

Stinkhond droomt van de liefde.
Maar is dat wel voor hem weggelegd
Kan iemand verliefd worden op een dweil
Gelukkig weet Plattekat raad.
Met de
gaat Stinkhond op
liefdespad.
Hij valt als een blok voor Zonderpoeha.
Maar zij valt alleen op poedels.
Kan Ben Verlieft tinkhond helpen

Colas Gutman is een chte tovenaar. In 2012 heeft
hij de Franse Prix Sorcière gekregen in de
categorie ‘Eerste lezers’.
Marc Boutavant is een succesvolle Franse illustrator van kinderboeken. Hij illustreerde o.a.
voor
en
Sylvia Vanden Heede is auteur, maar vertaalt met
verve de boekjes van Stinkhond.

In dezelfde reeks
Stinkhond zoekt een baasje
isbn
Stinkhond gaat naar school
isbn
Stinkhond aan het strand
isbn
Stinkhond – Vrolijk kerstfeest
isbn

‘Heel geschikt om zelf te lezen vanaf
groep 4, geweldig als voorleesverhaal
daarvoor.’
Een lezer over Stinkhond zoekt een baasje

‘Stinkhond is een antiheld met vlooien
en een staart, die ongetwijfeld de
harten van Nederlandse kinderen zal
veroveren.’
Jaapleest.nl

33
beginnende lezers

Hij stinkt en zit vol vlooien,
maar heeft een hart van goud

Marketing
ɝ
ɝ

3 knettergekke verhalen
van Agent en Boef,
opnieuw gebundeld
Het tweede verzamelboek in een nieuw jasje

ɝ

Om voor te lezen en nog eens voor te lezen
en morgen nog een keer

ɝ

rentenboek

ɝ

34

lapstick op hoog niveau

Boef woont in de gevangenis bij Agent. Dat
vindt Agent gezellig. Maar soms ontsnapt Boef.
En dan haalt hij boevenstreken uit Kan Agent
Boef elke keer weer vangen
Een dik voorleesboek met

verhalen
en

Tjibbe Veldkamp woont in Groningen. Hij is
vooral bekend als prentenboekenmaker,
maar hij schrijft ook voor oudere kinderen.
Zijn werk werd o.a. bekroond met een Zilveren riffel en de Kinderboekwinkelprijs.
Kees de Boer woont in Arnhem en startte zijn
loopbaan als striptekenaar. Samen met Tjibbe
Veldkamp maakte hij het succesvolle Tim op
de tegels. Hij illustreerde ook verhalen van
Jan Paul Schutten en Jacques Vriens.

In dezelfde reeks
Agent en Boef – Boevenstreken
isbn

9 789401 474290

Tjibbe Veldkamp

Kees de Boer

Agent en Boef
1 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk 240 x 215 x 10 mm
ca.
pp. nur
isbn
Themacode YBC
AC

En leren lezen met
Agent en Boef lachen

Beginnende lezers

ɝ

35

Een spannend verhaal met een achtervolging
onder de grond

ɝ

rappige illustraties van Kees de Boer

ɝ

Met duidelijke woorden en korte zinnen
AVI niveau E3

boef zegt agent.
wat doe je
‘o niks,’ zegt boef.
‘ik graaf een gat.
dat is alles.’
wat zegt agent.
graaf je een gat
dat mag niet.
hou daarmee op
‘nee’, zegt boef.
‘ik graaf door.
ik wil weg.’
Een nieuw verhaal over Agent en Boef dat
beginnende lezers hardop zal doen lachen.

In dezelfde reeks
Agent en Boef – lol in de lucht
isbn
Agent en Boef – de grap van boef-baard
isbn

9 789401 473101

Tjibbe Veldkamp

Kees de Boer

Agent en Boef.
99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk 240 x 170 x 8 mm
ca.
pp. nur
isbn
Themacode Y
YBC
A

Marketing
ɝ

‘Agent
de ori
hoeke
om de
voortd
Dit is

Jaapleest

Nieuwe reeks voor
beginnende lezers
van 6-9 jaar, met
twee leesniveaus:

Leren lezen is een avontuur et je eerste
stappen met grappige verhalen. Lezen is leuk

Leren lezen is een avontuur et voorzichtige
stappen of maak grote sprongen. Lezen is leuk

Korte zinnen eenvoudige woorden
veel tekeningen en veel humor.

Eenvoudige zinnen, veel tekeningen en
veel humor.

Niveau AVI-M3/AVI-E3

Niveau AVI-M5/AVI-E5

Ella wil een hond
isbn

Grote broer
isbn

ɝ

Een grappig en ontroerend verhaal voor
beginnende lezers

ɝ

Eenvoudige zinnen en heel veel tekeningen
van jong talent Charlotte Dumortier

ɝ

Van bekroond auteur Tanneke Wigersma

37
Beginnende lezers

Wat als je een hond wil,
maar een broertje krijgt

ella wil een hond maar ze krijgt een broertje.
wat is hij mooi, zegt buurvrouw nel
hij heeft tien vingers, roept opa
ella kijkt naar haar vingers
iedereen heeft toch tien vingers
ella zit in haar kamer
met verf en papier maakt ze een hond
groot en bruin
hoi
ella kijkt op
er staat een hond in haar kamer
hij is groot en bruin
ik ben raf, zegt hij
hij zet zijn poten in ella’s verf
mag ik meedoen
Hoewel ze ook modeontwerpster, archeoloog, dirigent en acteur wilde worden, wist
Tanneke Wigersma toch altijd al dat ze boeken ging schrijven. Ze schreef verschillende
lees- en prentenboeken voor kinderen. Voor
haar werk kreeg ze een Vlag en Wimpel.
Charlotte Dumortier werkt als freelance illustrator. Ze maakt illustraties voor kranten en
magazines, en ontwerpt ook muurschilderingen en posters voor festivals.

9 789401 473583

Tanneke Wigersma & Charlotte Dumortier

Ella wil een hond
12 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode Y

mm ca.
A
AR

pp. nur

Heb je deze boeken
van Vos & Haas al?

Het kijkwoordenboek van Vos en Haas
€

isbn

‘Met veel taal- en beeldgrappen.
Luisteren, leren, lezen!’
Boekstart.nl

www.vosenhaas.com
Groeiboeken

Dikke boek van Vos en Haas
€

isbn

Het tweede dikke boek van
Vos en Haas
€

isbn

Het derde dikke boek van
Vos en Haas
€

isbn

Voorleesboeken

Vos en Haas Feestboek
€

isbn

Het grote voorleesboek van
Vos en Haas
€

isbn

Vos en Haas en de
seizoenen
€

isbn

KAART EN
BORDSPEL

9 789401 473439

lvia Vanden Heede Th TjongKhing

Het spel van Vos en Haas.
19 99 februari 2021
speldoos vierkleurendruk
mm nur 023
Themacode WDM WDM
isbn

Bannan

ames

Speel met Vos en Haas en
hun vrienden en versla Jak
Een leuk kaart- en bordspel met je
favoriete personages

ɝ

Speel als team dit geheugenspel en win
samen van Jak

ɝ

Oneindig veel spelplezier voor de hele familie:
van 4 tot 104 jaar

Vos en Haas drinken thee in de tuin. Plots horen
ze een kreet om hulp. Het is een vogel. Ze is
haar ei kwijt. En de boef Jak sluipt rond in het
bos Hij heeft vast een heel gemeen plan
Help Vos en Haas en hun vrienden om het ei
in het nest te leggen voordat Jak het vindt.
Volg het goede spoor, vind het juiste nest en
geef het ei aan zijn mama.
Maar schiet op, want jullie moeten samen sneller
zijn dan ak
Dit spel bevordert:
– het herkennen en onthouden van beelden
– de jne motoriek van jonge kinderen
– elkaar begrijpen en samenwerken

4-104
jaar

2-5

Marketing
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15 min.

pel

ɝ
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Sylvia Vanden Heede schrijft voor kinderen
die net kunnen lezen, maar ook voor oudere
kinderen en tieners. Haar werk werd onder
meer bekroond met een Zilveren Griffel en de
Gouden Uil Prijs van de Jonge Lezer.
Th TjongKhing sleepte met zijn illustraties al
verschillende prijzen in de wacht, waaronder
de Woutertje Pieterse Prijs, een Zilveren
Penseel en de Max Velthuijs-prijs.
Nathan Vermeulen richtte met zijn broer Batist
het Gentse Bannan Games op. Samen werken
ze aan de ontwikkeling van originele spelideeën en het uitgeven van leuke bord- en
kaartspelen.

Uil

Haas

Vos

Pluim
Ever

9 789401 465946

Raoul Deleo, samengesteld en ingeleid door Noah J. Stern

Terra Ultima.
2 99 april 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
isbn
Themacode YNHD YNN AL

ɝ

ntdek de prachtige fauna en ora van
onbekende bossen mangroven

ɝ

Een meeslepende reis vol onverwachte
ontmoetingen

ɝ

Een adembenemend kijkboek van een
bijzondere ontdekkingsreiziger en kunstenaar

Met kleurrijke, gedetailleerde tekeningen doet
Deleo verslag van zijn expedities. Dichterbij de
wonderbaarlijke dieren, planten en landschappen van Terra Ultima, kunnen we niet komen.
Zijn dagboeknotities geven een verhelderend
beeld van de ontberingen die een ontdekkingsreiziger moet doorstaan en van de bijzondere
ontmoetingen waartoe reizen kan leiden.

43
Non ctie 10

Een unieke kijk op het nieuwe
continent

Raoul Deleo is ontdekkingsreiziger en kunstenaar. Hij is de ontdekker van het onbekende
continent ‘Terra Ultima’
Noah J. Stern is wetenschapper en ontdekkingsreiziger. Hij maakte deel uit van de
befaamde expeditie naar Terra Australis en
hij is de ontdekker van de fantoompoot bij
de Anguis Fragilis. Hij is archivaris van Raoul
Deleo.

Marketing
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MEER DAN
200.000 EX.
VERK CHT VAN
DE REEK

9 789401 473729

Mathilda Masters & Louize Perdieus

12 superslimme dingen die je moet weten
over liefde en seks
1 99 mei 2021
paperback met flappen vierkleurendruk
isbn
Themacode YN

mm ca.
Y A

AK

pp. nur

ɝ

Het vijfde boek in de succesvolle reeks,
met medewerking van experts

ɝ

Boordevol verbluffende feiten over je lichaam,
verliefdheid, relaties, gender en seks

ɝ

Met grappige illustraties van Louize Perdieus

Wist je dat:
ɝ De Romeinen al condooms gebruikten
ɝ Zaadcellen eigenlijk niet zwemmen maar
rollen
ɝ Tongzoenen je tanden gezond kan houden
ɝ In het Victoriaanse tijdperk dames met
weinig schaamhaar een schaampruikje
droegen
ɝ Verliefd zijn je mooier kan maken

45
Non ctie 9

Hét weetjesboek over
relaties en seks

Mathilda Masters is ontdekkingsreiziger. Ze heeft
haar beroep gemaakt van het ontdekken
van nieuwe continenten en landen. Dat is
niet gemakkelijk, want de meeste landen zijn
al ontdekt. Als Mathilda niet ontdekkingsreist, schrijft ze over haar avonturen. En als
die avonturen niet avontuurlijk genoeg zijn,
verzint ze er gewoon wat bij.
Louize Perdieus studeerde gra sch ontwerp
illustratie aan de Academie voor chone Kun
sten in Antwerpen. Als freelance illustrator
maakt ze zowel kinderboeken als tekeningen
in opdracht. Haar illustraties zijn gelaagd en
gekruid met humor, en worden gewaardeerd
door mensen van verschillende leeftijden.

In dezelfde reeks
321 superslimme dingen die je moet weten voor je
wordt
isbn
321 superslimme dingen die je moet weten over dieren
(t.e.m.
Lannoo
daarna
€ 20,50) isbn 978 94 014 5124 6
321 superslimme dingen die je moet weten over
geschiedenis
isbn
123 superslimme dingen die je moet weten over het
klimaat
isbn

ɝ

Met prachtige, grote beelden van
Jan Van Der Veken

ɝ

Originele anekdotes over de opvallendste
vaartuigen van de geschiedenis

ɝ

Voor iedereen met een fascinatie voor reizen
op én in het water

47
Non ctie 10

Alle hens aan dek
Een gra sch meesterwerk
over de scheepvaart

Maak kennis met de scheepvaart, kom te weten
hoe je kan navigeren op zee en ontdek welke
geweldige schepen en kapiteins de geschiedenis mee bepaalden.
Krijg antwoord op vragen als
Hoe gingen de eerste volkeren varen
Wat zijn knopen
Hoe blijft een schip stabiel op zee
Welke rituelen zijn er wanneer een vaartuig
voor het eerst het water op gaat
Hoe signaleert een vuurtoren gevaar

In dezelfde reeks
Het vliegtuigenboek
isbn 978 94 014 5579 4

Jan Van Der Veken studeerde gra sche vorm
geving en t pogra e aan het intLucas
Instituut in Gent. Jan heeft zijn eigen atelier
abrica gra ca waarmee hij illustraties
creëert met een retrofuturistische inslag. Zijn
werk was al te zien op tal van tentoonstellingen in binnen- en buitenland en verscheen in

9 789401 469050

Jan Van Der Veken

Het botenboek
22 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
nur
isbn

mm ca.
Themacode YN

pp.
YNTR

AL

9 789401 473668

Frank Landsbergen

Het dikke alfabetboek.
1 99 april 2021
hardcover
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode YN
AK

ɝ

Vlot geschreven en met veel humor

ɝ

Uitvoerig geïllustreerd

ɝ

Voor elke taalliefhebber, jong en oud

–
–
–
–
–
–

Hoe komt de letter i aan zijn puntje
WAAR M HEBBEN WE KLEINE LETTER
EN H
DLETTER
Welke letters gebruiken blinden
Kun je een boodschap versturen met
vlaggen
In welk alfabet leggen we contact met
buitenaardse wezens
Hoeveel emoji bestaan er
e leest er alles over in dit boek

Frank Landsbergen woont in Leiden. Hij is
tegelijk taalkundige en tekenaar. En dus
was het hoog tijd voor een mooi geïllustreerd boek over letters en taal.

49
Non ctie 9

Boeiende weetjes over taal,
het alfabet, emoji, geheimschrift en veel meer

9 789401 474115

Sarah Garré, Marijke Huysmans & Wendy Panders

Het grote waterboek
1 99 mei 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode YN

mm ca.
A

pp. nur

ɝ

Een indrukwekkend boek vol fascinerende feiten

ɝ

Met speelse en kleurrijke tekeningen van
Wendy Panders

ɝ

Een relevant boek: o.a. over de gevolgen van
te weinig en te veel water, over droogtes en
overstromingen

Krijg een antwoord op al jouw vragen over
water
– Hoe werken de getijden
– Wat gebeurt er precies bij waterzuivering
– Wanneer zal het gaan stormen
– Stroomt grondwater in ondergrondse
rivieren
– Wie had het voor het eerst over
virtueel water
– Wat is tijgerstruikgewas
Een fascinerend boek dat kijkt naar de rol van
water op onze planeet: in de natuur en voor de
mens.

51
Non ctie

Alles wat je wilt weten over
water – onder de grond,
op het land en in de lucht

Sarah Garré is onderzoeker bij ILVO (het instituut
voor Landbouw- en Visserijonderzoek) en professor aan de Universiteit van Luik. Zij heeft
een passie voor de rol van water op onze planeet en hoe we er beter mee kunnen omgaan.
Zo leerde ze Marijke Huysmans kennen. Als
professor aan de Vrije Universiteit Brussel en
de KU Leuven is zij gefascineerd door het
water dat onder onze voeten in de grond zit.
Wendy Panders is illustrator en gra sch ontwer
per. Ze werkt voor tijdschriften en kranten.
Maar het allerliefst illustreert ze kinderboeken, boeken met verhalen of informatieve
boeken over de aarde, landen, dieren, en
wetenschap

9 789401 471282

Peter Goes

De zon.
19 99 april 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode YN

mm ca.
YNN
A

pp. nur

Kijken in de zon is gevaarlijk
maar kijk wel in dit boek
Schitterende kijkplaten van meesterillustrator
Peter Goes

ɝ

Van de vroege zonaanbidders tot onze moderne
wetenschap

ɝ

Een geweldig cadeauboek voor jong en oud

Elke dag vliegt een gigantische vuurbal door
de lucht. We schenken er nauwelijks aandacht
aan. Toch maken de stralen van de zon leven op
aarde mogelijk.

Peter Goes studeerde animatie lm aan het
entse KA K. Hij werkt als freelance illustra
tor. Zijn debuut
verscheen in meer dan
20 talen.
Na een ruzie met haar broer Susanoo verborg de Japanse zonnegodin Amaterasu zich in een grot.
Totale duisternis en natuurrampen waren het gevolg. Met een schunnige dans en luid gelach
lokten de andere goden Amaterasu uit de grot waarna ze weer op de aarde en in de hemel straalde.
De keizers van Japan worden beschouwd als directe afstammelingen van Amaterasu.

un

Kijken in de zon is gevaarlijk. Maar kijk in dit
boek en ontdek hoe de zon ons eeuwenlang
vormt tot wie we zijn

Non ctie

ɝ
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‘Wat een geweldige vormgeving heeft
dit boek. Het trekt meteen je aandacht
en zorgt er ook voor dat die vastgehouden wordt. […] Het is op een hele
toffe manier leerzaam. Dit boek is voor
kinderen leuk, maar minstens zo leuk
voor ouders of wie dan ook. ’
Hebban.nl over Tijdlijn Wetenschap en Techniek

Van dezelfde auteur
Tijdlijn
isbn
Tijdlijn – Wetenschap en techniek
isbn
Rivieren
isbn
Steek je vinger niet in ...
isbn

9 789401 473040

De encyclopedie van alle belangrijke ontdekkingen
19 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode YN

mm ca.
YNHD A

pp. nur

ɝ

Van het diepste punt in de oceaan tot het
hoogste gebouw ter wereld

ɝ

Een heerlijk dik boek met veel kleurrijke foto’s en
speelse illustraties

ɝ

Voor nieuwsgierige kinderen vanaf 6 jaar

Alles wat je echt moet weten over de grote
gebeurtenissen, meesterbreinen en waaghalzen
van de geschiedenis.
– Wie bereikte als eerste de Noordpool
– Hoe kwam antibioticum tot stand
– Waarom maakte And Warhol popart
– Welk genie kon ook doof muziek
componeren
– Wanneer werd een foto van een zwart gat
genomen

‘Een heerlijk fotoboek met heel aansprekende foto’s en bij al de foto’s staat
in gemakkelijke taal. […] Een echte
aanrader voor thuis maar hoort ook
wel in iedere schoolbibliotheek thuis.’
Libris.nl over De belangrijke encyclopedie van alle dieren

In dezelfde reeks
De encyclopedie van alle belangrijke dingen
isbn
De belangrijke encyclopedie van alle dieren
isbn
De belangrijke encyclopedie van alle dino’s
isbn
De belangrijke encyclopedie van mijn wereld
isbn

55
Non ctie

De spannendste weetjes
over verkenners, uitvinders,
pioniers en waaghalzen

15.000 EX.
VERK CHT VAN
DE REEK

9 789401 473033

Will Gater

Het dikke boek van ons bijzondere heelal
19 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode YN

mm ca.
YNN
AH

pp. nur

ɝ

Vol razend interessante feiten en bijzondere
verhalen

ɝ

Fonkelende illustraties en foto’s van onze kosmos

ɝ

Luxueus uitgegeven met folie, goud op snee
en leeslint

Wist je
– dat een meteoriet kosmisch afval is
– dat de maan soms een prachtige rode kleur
krijgt
– dat iedereen op aarde een beetje ster in zijn
lichaam heeft

Will Gater is astronoom, journalist en wetenschappelijk presentator. Hij heeft enkele populaire
boeken over astronomie geschreven en is een
ervaren waarnemingsastronoom en astrofotograaf.

Ontdek alles over de verschillende planeten en
hun manen, maar lees ook over zwarte gaten,
de Kuipergordel en soorten nevels.
Een uitzonderlijk gedetailleerd boek met prachtige beelden en ongeloo ijke weetjes over de
ruimte.

‘Het luxueuze, encyclopedische jeugdboek “Het dikke boek van alle bijzondere dieren” wakkert de weetlust aan en
zit tjokvol merkwaardige dierenfeiten.’
De Morgen over Het dikke boek van alle bijzondere dieren

57
Non ctie

Ben je klaar om naar de
ruimte te gaan

In dezelfde reeks
Het dikke boek van alle bijzondere dieren
isbn
Het dikke boek van onze bijzondere natuur
isbn

Kunst &
otogra e

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

e

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

Een gooi doen naar de titel
van World ress hoto is
geen sinecure. Bij‘Hoehet
zien
hard dat ook klinkt, je hebt die
dode nodig om de politiek
van de nominatieseerste
waan
je je
wakker te schudden.’
even in de stoel van de jur .
tuk voor stuk zijn het foto s
van journalistieke importantie.
Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Carolijn Domensino Uitgever

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond

59
Actualiteit

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

Nikita Teryosin, 1ste prijs Contemporary Issues World Press Photo Award 2020

Yasuyoshi Chiba, winnaar World Press Photo 2020

9 789401 474092

World ress hoto oundation

World ress hoto 2021
2

0 april 2021

hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
isbn
(NL) isbn
(EN)
Themacode A
E B EK BE CHIKBAAR

ɝ

De World ress hoto Awards zijn al sinds
d
referentie op het vlak van documentaire fotogra e

ɝ

In een nieuwe high end vormgeving

ɝ

Alle beelden en verhalen een dag na de bekendmaking

De World ress hoto Awards worden uitgereikt
sinds 19 en groeiden uit tot de scars van de
fotojournalistiek. De winnende beelden vormen
telkens het visuele nieuwsoverzicht van dat jaar
en vele ervan kregen een iconische status. Denk
aan de foto van de naakte 9jarige Kim huc
huilend over straat rennend na een aanval met
napalm in de Vietnamoorlog of aan Tankman
die in 19 9 een colonne tanks de weg versperde
op het lein van de Hemelse Vrede in eking of
nog het huilende Me icaanse migrantenmeisje
het winnende beeld van 2019. Het boek dat de
winnaars bundelt heeft sinds vorig jaar een
nieuwe modernere vormgeving en zet nog meer
in op de conte t en achtergrond van d nieuws
beelden van het jaar.

‘Connecting the world to the stories
that matter’
World Press Photo Foundation

‘World Press Photo gives my photos
the legs they need. They raise the
voice of these images’
Syrian Photographer – World Press Photo Awards 2019

otogra e

H t boek bij de meest
prestigieuze wedstrijd voor
fotojournalistiek ter wereld

Connecting the world to the stories that matter:
dat is al decennia de missie van de World
ress hoto oundation. Met haar jaarlijkse
awards zet de nonpro torganisatie met
basis in Amsterdam in op de kracht van
fotogra e in het algemeen en fotojournalis
tiek in het bijzonder.

Van dezelfde auteur
World ress hoto
isbn

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

Voorpublicatie is mogelijk
Persmap met extra info
150 tentoonstellingen
wereldwijd
worldpressphoto
worldpressphoto.org

(EN)

9 789401 473590

Kadir van Lohuizen

After Us the Deluge. The Human Consequences of Rising Sea Levels
januari 2021
paperback vierkleurendruk
mm ca.
isbn
(EN) Themacode A A A

pp. nur

ɝ
ɝ
ɝ

Uniek fotojournalistiek project in
gebieden ter wereld

otogra e

De gevolgen van de
stijgende zeespiegel
prachtig in beeld gebracht
verschillende

otograaf Kadir van Lohuizen werd meermaals gelauwerd
Met bijdragen van e perts als Marjan Minnesma
(Nederland) eff oodell (U A) Dorthe Dahl  enssen
( roenland Arctic) en Henk vink

In After Us the Deluge toont fotograaf Kadir
van Lohuizen medeoprichter van het foto
agentschap N
R Images de gevolgen van het
stijgende zeeniveau voor de mens. Hij trok naar
zeven verschillende gebieden ter wereld ( roen
land V Bangladesh Indonesi Nederland
anama en de aci c) en legde er vast wat de
klimaatopwarming er aanricht. Het resultaat is
een even verontrustend als esthetisch indruk
wekkend tijdsdocument en fotoboek. Voor elk
hoofdstuk schreef een deskundige ter plekke
een bijdrage over de speci eke problematiek in
zijn of haar land.

Kadir van Lohuizen (Nederland 19 ) heeft
talloze prijzen gewonnen in de fotojourna
listiek en is medeoprichter van N
R Ima
ges. In 2000 en 2002 maakte hij deel uit van
de jur van de World ress hotowedstrijd
en tot voor kort was hij lid van de Raad van
Toezicht van de World Press Photo Foundation. Van Lohuizen publiceerde een selectie
van deze reeks onder meer in The New York
Times.

Marketing
ɝ

‘Rijzend Water is lastig vast te leggen
voor een fotograaf. Maar Van Lohuizen
is van de multimediaprojecten en hij
heeft een visueel spektakel gemaakt
met een urgente boodschap.’
Volkskrant Magazine over de expo gekoppeld aan het boek

ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews en lezingen.
Voorpublicatie is mogelijk
kadirvanlohuizen
kadirvanlohuizen (13,5 K volgers)
mediakadir
www.lohuizen.net,
www.noorimages.com

9 789401 473644

Mothmeister

Dark and D stopian ostMortem air Tales
maart 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
(EN)

mm ca.

pp. nur

Mothmeister (meer dan
K Instagramvolgers) cre ert
een zeer eigen sprookjeswereld waarin ze hun liefde voor
ta idermie en het bizarre en lugubere betuigen

ɝ

owel de eerste druk als de herdruk van hun eerste boek
was razendsnel uitverkocht en de vraag vanuit hun fanbase
blijft groot

ɝ

Deze opvolger wordt authentieker rijker intenser
verhalender en een tikje donkerder

Met deze Dark & Dystopian Post-Mortem Fairy
Tales brengt Mothmeister een hommage aan
de muzes die hun bevreemdende droomwereld
hebben geprikkeld. Van artiesten wereldwijd
legendarische guren hun collectie ta idermie
tot lugubere plekken waar hun guren
geboren zijn. oals de catacomben van alermo
het ruige
ramiden of het rampgebied rond
Tsjernob l. Een bijzondere sprookjeswereld die
irt met het morbide religieuze en groteske en
waarin opgezette dieren op een buitengewone
manier weer tot leven gewekt worden.

De d stopische droomwereld van het twee
koppig Belgisch alter ego Mothmeister
intrigeert wereldwijd een grote en trouwe
schare fans. Hun donkere nonstop
muterende sprookjes guren brengen
een ode aan ta idermie. De muses van
Mothmeister Hun indrukwekkende
priv collectie opgezette dieren maskers
kostuums tal van internationale artiesten
waarmee ze samenwerken en hun ontem
bare Wanderlust.

Van dezelfde auteur
Weird and Wonderful ostMortem
air Tales
isbn
(EN)

‘“Weird and Wonderful Post-Mortem
Fairy Tales” is een surrealistische ode
aan het leven en een duidelijke knipoog
naar de dood. Vol groteske verschijningen. Weggelopen uit een schitterende
nachtmerrie. Kijk en huiver.’
AD

‘Taxidermy terrors: furry tales of
the undead – in pictures.’
The Guardian

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar
voor interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
Event: Expo’s in VS, UK en Berlijn
Mothmeister
mothmeister (251 K volgers)

otogra e

ɝ

Kunst

Het tweede boek van
Mothmeister nog intenser
nog bevreemdender

9 789401 473996

C DART

100 meesterwerken ude Nederlandse en Vlaamse kunst
1 0  1 0. CODART canon
29 99 april 2021
paperback vierkleurendruk
isbn
(NL)

mm ca.
pp. nur
(EN) Themacode A A ABA

ɝ

Meer dan

ɝ

Met werken van o.a. Rubens Rembrandt en Bruegel

ɝ

Uniek referentiewerk over oude kunst (

Beeldende kunst

De
belangrijkste kunst
werken uit Nederland en
Vlaanderen van voor
curatoren wereldwijd stelden deze canon samen

Wat zijn de 100 belangrijkste meesterwerken
uit Nederland en Vlaanderen van voor 1 0
C DART stelde een canon samen van ons
gemeenschappelijk erfgoed waar ook het grote
publiek voor kon stemmen. Die lijst wordt nu in
een toegankelijk kunstboek gegoten waarbij
elk schilderij elke tekening sculptuur of prent
met een ma imum van twee per kunstenaar
toegelicht wordt door een andere conserva
tor. Het maakt van dit boek dat zowel in het
Nederlands als het Engels uitgegeven wordt
een onmisbaar standaardwerk voor elke kunst
liefhebber.

‘Ever since it was founded in 1998,
CODART has played a fundamental
role in the area of Old Master art from
the Low Countries: it is a valuable
network of curators responsible for
collections of Northern European art
who are utterly committed to furthering
our knowledge of this heritage as well
as preserving it.’
Cécile Scailliérez, Musée du Louvre, Paris

)

C DART is een internationaal netwerk voor
museumconservatoren Nederlandse en
Vlaamse oude kunst. De organisatie die
actief is in meer dan 0 verschillende
landen en meer dan 00 leden telt vergroot
wereldwijd de kennis over Vlaamse en
Nederlandse kunst. Leden werken in
prestigieuze instellingen als het Louvre in
arijs het rado in Madrid de Hermitage
in t. etersburg en het Metropolitan
Museum of Art in New York maar ook in
minder bekende musea in olen Me ico
ostenrijk en Cuba.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

Voorpublicatie is mogelijk
CODART
codart
codart.nl
Canon.codart.nl

9 789401 471817

Christiane tru ven

Moeten vrouwen naakt zijn om in het museum te hangen
9 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode A A

mm ca.

pp. nur

ɝ

Uniek overzicht van moderne en hedendaagse
vrouwelijke kunst

ɝ

Mooi vormgegeven kof etafelboek

ɝ

Met werk van onder meer Louise Bourgeois
Cind herman Ya oi Kusama en vele vele anderen

Vrouwen hebben het nooit makkelijk gehad om
door te breken als kunstenaar. Kunsthistorica
Christiane tru ven belicht het verhaal van
0 kunstenaressen van 1 0 tot nu.

Christiane tru ven studeerde kunstgeschiede
nis aan Cambridge Universit werkte als
kunstcurator in Me ico en trekt sinds 2010
Belgi rond met lezingen over moderne en
hedendaagse kunst.

tru ven situeert de vrouwen in vijf hoofdstuk
ken in hun sociomaatschappelijke en culturele
conte t. In arijs 1 01900 zijn vrouwelijke
impressionisten aan het werk tussen 190019 0
maken topavantgardisten zich verdienstelijk in
Berlijn Moskou en New York. Tussen 19 019 0
zijn abstract e pressionisten in New York
creatief en in New York e ploderen even
later in 19 01990 de feministische kunsten.
Tenslotte is er de geglobaliseerde kunst met
topkunstenaressen vanaf 1990.
Van Rosa Bonheur tot Hilma af Klint en van
Dora Maar tot Kimsooja en Kara Walker.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
www.christianestruyven.be

Beeldende kunst

Het nieuwe standaardwerk
over vrouwelijke
kunstenaars van
tot nu

9 789401 474320

rieda orber Wim Mertens Marguerite Coppens
Kaat Debo Rom Cock ea.

KANT LACE. De verborgen kant van Antwerpen /
Looking through Flemish Lace
9 mei 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
(NL)

mm ca.
pp. nur
(EN) Themacode AKT

ɝ

Een historisch overzicht van de ontwikkeling van kant
van historische deeeuwse stukken tot D printing

ɝ

Eerste e po bij het nieuwe MoMu in Antwerpen

ɝ

Met schitterende stukken van grote modehuizen waar
onder rada Dior
ivench

In het begin van de 1 de eeuw verscheen in
Europa een nieuw t pe te tiel KANT. Aanvanke
lijk bedoeld als open randafwerking voor kledij
en interieur te tiel verleent kant aan te tiel een
dimensie die de grens tussen te tiel en ruimte
tegelijkertijd verdoezelt en accentueert. Vanaf
de 1 de eeuw speelt Antwerpen in de ontwikke
ling en distributie van kant een belangrijke en
bijzondere rol zowel op het vlak van de handel
als van de productie. We illustreren onder meer
de vroege ontwikkeling van kant maar evengoed
enkele historische pronkstukken.
In KANT krijgen we een uniek overzicht te
zien uit wereldvermaarde instellingen zoals
het Metropolitan Museum of Art in NY het
V A Museum in Londen en het Rijksmuseum
in Amsterdam. Historische klos en naaldkant
stukken worden naadloos gecombineerd met
interventies uit de hedendaagse mode oa. Iris
van Herpen Dior Azzedine Ala a rada Loewe
ivench In de selectie hedendaagse mode
focussen we ons voornamelijk op technische in
novatie waarbij ingezoomd wordt op technieken
zoals Dprinting lasercut

rieda orber was jarenlang conservator van
de historische collectie van het Mode
Museum in Antwerpen. In 19 behaalde ze
haar licentiaatsdiploma Kunstgeschiede
nis en Archeologie waarna ze aan de slag
ging als conservator van het rovinciale
Kostuum en Te tielmuseum Vrieselhof.
Wim Mertens (19 9 Turnhout) studeerde
Kunstwetenschappen en Culturele tudies
Cultuurbeleid en management aan de KU
Leuven. In februari 200 promoveerde hij
tot Doctor in de Letteren aan de Universi
teit Leiden Nederland. inds 1 april 2009
werkt hij als conservator in het MoMu en
stuurt er het Collectieteam aan.

Marketing
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ɝ
ɝ
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momuantwerp
momuantwerp
momuantwerp
www.momu.be
Tentoonstelling p.LACE.s verspreid
over 5 locaties in Antwerpen, galerij
MoMu, Snijders&Rockoxhuis,
Sint-Carolus Borromeuskerk, Museum
Plantin Moretus en het Maagdenhuis

Mode

Alles wat je moet weten
over de ontwikkeling
van kant

9 789401 475877

avier Roland e.a.

Arne

uinze

9 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
(EN) isbn

mm ca.

pp. nur
( R) Themacode
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K

Beeldende kunst

Het eerste volledige
overzichtswerk van
Arne uinze
ɝ

Nooit eerder werd zijn hele oeuvre in een boek gevat

ɝ

Naar aanleiding van de eerste grote overzichts
tentoonstelling in maart

ɝ

Indrukwekkend boek met meer dan

In de jaren 19 0 begon hij zijn artistieke car
ri re als gra ttiartiest maar al snel evolueerde
hij van street art naar public art . De inter
nationaal geprezen Arne uinze is s noniem
geworden voor monumentale installaties vaak
in een felle kleur en in hout die je overal ter
wereld vindt van Duitsland en rankrijk tot de
V China en Brazili . Maar zijn oeuvre omvat
ook schilderijen kleinere beeldhouwwerken en
lichtinstallaties. Arne Quinze brengt het hele
verhaal aan de hand van meer dan 00 beelden
en een uitgebreid interview. Met een voorwoord
door avier Roland de directeur van het Mus e
des Beau Arts in Mons (BAM) dat in maart de
eerste grote overzichtstentoonstelling van de
kunstenaar brengt en een interview met uinze
door Clare Lille een van de leading ladies in de
hedendaagse kunstwereld.

beelden

Clare Lille is director of programme van het
internationaal gerenommeerde Yorkshire
culpture ark en van het rieze culpture
ark in Londen.
avier Roland is de directeur van het Mus e des
Beau Arts in Mons (BAM).

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De kunstenaar is beschikbaar
voor interviews.
arnequinze (32.300 volgers)
Persvoorstelling in het atelier
van de kunstenaar
Expo in het Yorkshire Sculpture
Park dit voorjaar
In 2022 eregast op BRAFA en
grote expo in Brussel gepland

MEER DAN
.
E .
VERK CHT VAN
WONDERPLANTS

9 789401 475594

udith Baehner

Botanical Buildings. When plants meet architecture
9 99 mei 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
(NL)

mm ca.
pp. nur
(EN) Themacode W K AMV AMR AMCR

Van de auteur van Wonderplants, udith Baehner

ɝ

Een greenchitecture inspiratieboek vol sprekende
beelden heldere idee n en mooie projecten

ɝ

Met handige tekeningen die ons laten zien hoe
alles in zijn werk gaat

roen is overal en is here to sta
In Botanical Buildings is natuur onlosmakelijk
verbonden met architectuur. De auteur ging op
zoek naar de mooiste en meest spraakmakende
projecten en licht de greenchitecture trend
verder toe.

udith Baehner is auteur plantarchitect
redacteur en st liste. ij deelt haar fasci
natie voor de natuur in boeken fotogra e
beplantingsconcepten artikelen lezingen
en workshops en zij e perimenteerd met
groen in haar roenlab.

Botanical Buildings bundelt de groenste meest
inspirerende architectuur projecten van over de
hele wereld. Een boek boordevol inspiratie met
verrassende beelden en praktische tips zowel
voor de professional als voor de liefhebber.

Van dezelfde auteur
Ultimate Wonderplants
isbn

‘Het luxueuze salontafelboek
“Wonderplants” is niet zonder bijwerkingen. De kans bestaat dat je na een
overload van plantaardige interieurs
de drang voelt om groen van jaloezie
naar het planten centrum te hollen.’
– ELLE magazine over Judith Bahner’s Wonderplants

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
hetgroenlab
hetgroenlab
hetgroenlab.com

Interieur

ɝ

Architectuur

In Botanical Buildings komen
natuur en architectuur samen
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V
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T

9 789401 470964

Eveline Boone

ood hotos

t ling

Maak de mooiste foodfoto’s met camera en smartphone
19 99 maart 2021
softcover vierkleurendruk
isbn
Themacode A T

mm ca.
pp. nur
E B EK BE CHIKBAAR

otogra e

Een nieuw boek in de
succesvolle reeks
Smart Photos
ɝ

erechten perfect st len en in beeld brengen
met camera en smartphone

ɝ

Boordevol tools om je eigen stijl te ontwikkelen

ɝ

Voor iedereen die graag kookt en inspiratie wil delen

oodie en foodfotografe Evelien Boone van
rench Beans laat zien hoe je een gerecht mooi
kunt st len hoe je met je camera of smartphone
de mooiste foodfoto s kunt maken en welke
compositietechnieken je kunt toepassen. Met
dit boek toont ze dat iedereen dit kan leren als
je maar de juiste tools voorhanden hebt.

Eveline Boone van rench Beans behaalde haar
bachelordiploma fotogra e en specialiseer
de zich in foodst ling. Haar passie voor eten
en drinken re ecteert zowel op de set als
in haar dagelijkse leven. f het nu gaat om
nieuwe restaurants testen reizen of mooie
kookboeken verzamelen.

Food Photos & Styling helpt je om via een foto
de kijker zin te doen krijgen om je recept uit te
proberen je producten te kopen of je post te
liken.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

Frenchbeans.be
Frenchbeans.be
www.frenchbeans.be

In dezelfde reeks
martphotos
isbn

Actualiteit

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Vraagt u zich ook wel eens af
wat we in de ruimte te
zoeken hebben? Ik ook. Tot ik
Iedereen Ruimtevaarder
las
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
van Nancy Vermeulen.
Wat
wakker te schudden.’
een fascinerende eyeopener!’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Maarten Van Steenbergen, Directeur-Uitgever

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond

81
Actualiteit

eit

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

Winnaar van de

JAN WOLKERS
PRIJS 2020

9 789401 466752

Valerie Trouet

Wat bomen ons vertellen
Een geschiedenis van de wereld in jaarringen
22 99 verschenen
paperback met flappen
Themacode NHB NK R B RN

mm
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

Winnaar van de
an Wolkers rijs
voor het beste natuurboek
van het jaar
Als je wilt weten hoe oud een boom is, moet je zijn ringen tellen. Maar
jaarringen kunnen je veel meer vertellen dan dat. In dit meeslepende boek
neemt topwetenschapper Valerie Trouet je mee op een reis rond de aarde,
van haar lab in Arizona tot afgelegen dorpen in Afrika en radioactieve bossen in Rusland. Aan de hand van verrassende verhalen – zoals het geheim
achter het imperium van Dzjengis Khan het verband tussen de Eg ptische
farao’s en vulkanen, ja zelfs de rol van olijven in de val van het Romeinse
Rijk – laat ze zien hoe de studie van bomen ons ontzettend veel kan leren
over de mens, zijn geschiedenis en zijn toekomst.

‘Trouet is een kundig auteur die
de lezer als een enthousiaste gids
bij de hand neemt en met nieuwe
ogen leert kijken. Die gids schuwt
de eigen mening over een aantal hoogst actuele, zeer nijpende
kwesties bepaald niet, en weet
die vaardig en overtuigend onder
woorden te brengen. Wie dat kan,
met enkel de pen en het geschreven woord als instrument, is niet
alleen een begaafd auteur, maar
ook een groot verteller die de
lauwerkrans met verve verdient.’

Prof. dr. Valerie Trouet bestudeert al
meer dan twintig jaar de klimaatverandering aan de hand van jaarringen van
bomen. Wereldwijd wordt ze erkend
als een van de tope perts op het vlak
van dendrochronologie. Ze is verbonden aan het Laboratory of Tree-Ring
Research van de University of Arizona
(VS) en publiceerde eerder onder meer
in Nature en Science.

Uit het juryrapport van de Jan Wolkers Prijs 2020

© Koen Broos

9 789401 475501

Nancy Vermeulen

Iedereen ruimtevaarder
De toekomst van de aarde ligt in de ruimte
22 99 mei 2020
paperback met flappen
mm ca.
isbn
Themacode TTD WN

pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

We staan aan de vooravond van een heuse ruimterevolutie die onze toekomst zal meebepalen

ɝ

Wat kan paceship Earth van de ruimte leren
Zullen we ooit naar de ruimte verhuizen? Van wie
zijn de planeten eigenlijk?

ɝ

Nanc Vermeulen is een veelgevraagd ruimtee pert

Worden wij allemaal ruimtevaarders? Volgens
e pert Nanc Vermeulen staat dat buiten kijf.
Maar zijn we klaar voor een ruimte-economie,
voor commerciële ruimtevaart, productieprocessen in gewichtloosheid en alle andere kansen
en uitdagingen die op ons wachten aan de
andere kant van de dampkring En zullen we
erin slagen het belang van de mensheid boven
onze hebzucht of politiek machtsvertoon te
plaatsen?

Nancy Vermeulen is commercieel pilootinstructeur en wetenschapper gespecialiseerd in natuurkunde en sterrenkunde. Ze
was commandant van een Mars-simulatie in
Utah en nam deel aan de E Aastronauten
selectie van 200 . Vandaag staat ze aan
het hoofd van haar eigen Space Training
Academy. Ze beschouwt het als haar persoonlijke missie om het universum dichter
bij de mensen te brengen en omgekeerd. Ze
schrijft regelmatig voor EOS en Knack.

Dit razend interessante en prikkelende boek
toont de relevantie aan van de ruimtevaart vanuit een wetenschappelijke, maar ook historische,
sociologische, maatschappijkritische en zelfs
loso sche invalshoek. Het belicht de toekomst
van de mensensoort, die minstens op de een of
andere manier in de ruimte ligt.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Exclusief persmoment met
mogelijkheid tot introductietraining
Uitgebreide campagne op
sociale media
www.nancyvermeulen.be

Populaire wetenschap

Eindelijk een heldere kijk
op wat de ruimte
ons te bieden heeft

9 789401 474672

Ben

rlin

Wat een hond ons over wiskunde kan leren
19 99 maart 2021
paperback vierkleurendruk
isbn
Themacode

mm ca.
pp. nur
D M WH EB EK BE CHIKBAAR

Populaire wetenschap

Ben rlin bewijst het
wiskunde is ontzettend
leuk!
ɝ

Na het succes van Wiskunde is overal duikt
Ben rlin in de wondere wereld van integralen
en differentialen

ɝ

Zijn heerlijk simpele tekeningen maken wiskundige
formules overbodig

ɝ

Van Wiskunde is overal zijn meer dan
e emplaren verkocht

Differentiaalrekening. Er lijkt geen abstracter en
meer wereldvreemd begrip te bestaan dan dat.
En toch vertellen integralen functies en afgelei
den ons veel meer over ons dagelijkse leven dan
je ooit had kunnen vermoeden.
Ben rlin bewijst in dit meeslepende boek
gewapend met zijn aanstekelijke gevoel voor
humor én zijn heerlijk simpele tekeningen –
dat wiskunde écht overal is. Meer nog: het is
mogelijk andere (en misschien wel betere) taal
om de dingen waar we elke dag mee worstelen
te bevatten. Met hulp van Sherlock Holmes, een
toren baklava en hondje Elvis toont dit onweer
staanbare boek hoe wiskunde een baken kan
zijn in onzekere tijden.

Ben rlin is leraar wiskunde en de man achter
de succesvolle blog Math With Bad
Drawings. Hij schrijft over wiskunde voor
onder meer
Times en Chicago Tribune. Met zijn eerste
boek Wiskunde is overal bewees hij dat hij
als geen ander wiskunde spannend en leuk
kan maken voor een breed publiek.

Van dezelfde auteur
Wiskunde is overal
isbn

‘Ben Orlin combineert grote ideeën
met krankzinnige zijpaadjes. Dit is het
grappigste boek over wiskunde dat ik
ooit las.’
Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie
aan de Universiteit Leiden

‘Een fantastische, hartverwarmende
en grappige gids die bewijst dat
wiskunde onweerstaanbaar is.’
Hannah Fry, wiskundige en BBC-gezicht

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

Uitgebreide campagne via sociale media
Booktrailer
mathwithbaddrawings.com

WETENSCHAP IN
Z A K F O R M A AT

www.academiapress.be/
vizier-wetenschap-in-zakformaat

ɝ

Maatschappij Actueel

Prikkelende inzichten van
wetenschappers
Nieuwe titels in de reeks Vizier

ɝ

ok aandacht voor humane wetenschappen

ɝ

E perten maken hun vakgebied toegankelijk voor
een breed publiek

In de reeks Vizier gaven academici eerder al op
een boeiende manier een inkijk in thema’s als
klimaatverandering ruimtereizen arti ci le in
telligentie, relativiteitstheorie en nog veel meer.
De nieuwe titels hebben nu ook aandacht voor
de ‘zachtere’ wetenschappen. Zo bestrijden
Yves T’Sjoen en Gita Deneckere de ingebeelde
kloof tussen de humane en de e acte weten
schappen: beide gebieden kunnen elkaar
versterken.
In Migratierecht legt onderzoeker Ellen Desmet
uit dat de ene migrant de andere niet is. Sommige mensen kunnen zonder visum naar België
reizen en hier via een vlotte procedure blijven
wonen. Voor anderen verloopt die weg veel
moeizamer. Waar komen die verschillen vandaan? Desmet neemt je mee in het labyrint van
het migratierecht.

Ellen Desmet is professor en doceert migratierecht aan de aculteit Recht en Criminologie
van de UGent.
Gita Deneckere is hoogleraar aan de Vakgroep
Geschiedenis van de UGent.
Yves T’Sjoen is hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de UGent.

Marketing
ɝ
handel beschikbaar

Migratierecht.
vreemdelingen en migranten
12 0 februari 2021
paperback
nur
isbn
Themacode LNDA

mm ca.
Atitel

pp.

9 789401 475204

9 789401 465328

Ellen Desmet

Gita Deneckere & Yves T’Sjoen

Het algoritme van de
geest. Bruggen bouwen

tussen mens en wetenschap
12 0 maart 2021
paperback
nur
isbn
Themacode B Atitel

mm ca.

pp.

Verviers, 15 januari 2015

‘“Putain, wat is dat?”’ Lerre en ik luisteren naar
de opnames van wat zich die ochtend in het
appartement heeft afgespeeld. We herkennen – “triktrak” – het typische geluid van een
aanvalswapen dat geladen wordt. Het is even
voor vijf uur ’s ochtends. In het appartement
in Verviers gaat de wekker. We horen gestommel, de mannen kruipen uit hun bed en praten
zacht tegen elkaar. Het klinkt alsof ze zich als
snipers klaarleggen, met hun wapens gericht
naar de voordeur. “Kijk naar de lichtspleet
onder de deur of je beweging ziet,” zegt de
ene tegen de andere. “En vergeet niet te laden.”
“Triktrak, triktrak”, de schuivende slede van
een kalasjnikov. Daarna blijft het meer dan
een uur stil. Lerre krabt zich op het hoofd.
“Ze liggen ons gewoon op te wachten.”’

9 789401 469876

Lionel D. & Annemie Bulté

Terroristenjager.
22 99 maart 2021
paperback met flappen
isbn
Themacode

mm ca.
pp. nur
K W DNBH EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

Voor het eerst zet een lid van de speciale eenheden
zijn bivakmuts af

ɝ

Met het unieke verhaal van de jacht op IS-terrorist
Abdeslam die werd opgepakt op
maart

ɝ

ver de inzet op leven en dood voor het team en
zijn missie

Belgi 1 januari 201 . In Verviers vallen leden
van de peciale Eenheden binnen in een rijtjes
huis waar drie IS-terroristen broeden op een
aanslag. Het vuurgevecht is het begin van een
terreurgolf in België en Frankrijk.
In de frontlinie staat hoofdinspecteur Lionel
D. van het peciaal Interventie Eskadron ( IE).
Voor het eerst getuigt een lid van het eliteteam
van de Federale Politie openhartig over zijn
leven en werk. De loodzware opleiding, de inzet
op leven en dood, de dagelijkse strijd tegen
gangsters en geweldenaars. Hoe zijn gezin hem
overeind houdt en hij tijdens de slopende oorlog
tegen de terreur opnieuw vader wordt. En hoe
de jacht op Abdeslam hem en zijn collega’s
voorgoed verandert.

Lionel D. is brevethouder 11 bij het peciaal
Interventie Eskadron ( IE) van de
Federale Politie. Zij zijn het best getrainde
interventieteam van België en de laatste
groep waarop men een beroep kan doen
in de strijd tegen terroristen.
Annemie Bulté is senior journalist bij het
weekblad Humo en auteur van het succesvolle
samen met David Van de Steen.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar
voor interviews en lezingen.
Voorpublicatie in Humo
campagne in de aanloop van
vijf jaar aanslagen in Zaventem

Actualiteit

Een uitzonderlijke kijk
achter de schermen van
het eliteteam bij de politie

9 789401 475471

Christophe Brack

De laatste dictator in Europa
22 99 februari 2021
paperback
mm ca.
pp. nur
isbn
Themacode NHTV DTB E B EK BE CHIKBAAR Een uitgave van KR!TAK

ɝ

Belarus is een bijna Kafkaiaanse dictatuur,
het NoordKorea van Europa

ɝ

Een beklijvend relaas van kiesfraude en repressie
in Europa s meest onbekende land

ɝ

Een verhaal met een wereldvreemde tiran n een
nieuwe generatie Wit-Russen als protagonisten

Wit-Rusland is een land waar de KGB nog
bestaat de ktoberrevolutie nog gevierd wordt
de genocide op de Joden wordt verzwegen
en talin wordt geprezen. Er zijn decreten
die betogen, ontslag nemen, werkloos zijn, of
applaudisseren kunnen verbieden.
p 9 augustus 2020 wordt Ale ander
Loekasjenko voor de de keer tot president van
Wit-Rusland ‘verkozen’. De stembusgang is opnieuw op groteske wijze vervalst, het startsein
voor de meest dodelijke demonstraties ooit in
het land. Het is een verhaal met als protagonisten een wereldvreemde tiran, een nieuwe
generatie Wit-Russen, een nucleair drama, een
failed Sovjet state, de Holocaust door kogels,
Ruslands nieuwe tsaar, een gevreesd folter- en
repressie-apparaat en een ontluikend nationaal
sentiment.

Actualiteit

oggetuigenverslag van de
opstand tegen Loekasjenko
in Wit-Rusland

Christophe Brack begon in 1992 als journalist
bij
werkte als regisseur voor o.m.
aul ambers en de Canvasreeks Histories.
Als creative director van de Scandinavische
tvproducent tri reisde hij de laatste jaren
de wereld rond o.a. naar WitRusland. p
het moment dat de Covidpandemie uitbrak
was hij actief in Boedapest bij ost
Europa s grootste productiehuis.

Marketing
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.

9 789401 473491

Thierry Geerts

Homo Digitalis. Hoe digitalisering ons meer mens maakt
19 99 februari 2021
paperback met flappen vierkleurendruk
isbn
isbn
EB EK BE CHIKBAAR

mm ca.
pp. nur
( R) Themacode DR UB UD

ɝ

Kijk samen met Thierry Geerts onze grootste twijfels
rond digitalisering recht in de ogen…

ɝ

… en ontdek hoe de digitale omwenteling juist kan leiden
tot meer welzijn en geluk

ɝ

pvolger van
waarvan meer dan
.
e emplaren werden verkocht

Zal digitalisering onze hele samenleving en
cultuur ontwrichten? Zullen we allen cyborgs
worden En vooral hebben we het heft nog in
eigen handen?

Thierry Geerts studeerde af als Solvay Business
Ingenieur aan de VUB. Hij werkte o.a. als
directeur business development bij Corelio
en is sinds 2011 Countr manager van
oogle Belgi en Lu emburg.

In Homo Digitalis kijkt Thierry Geerts, directeur
van Google België, naar de mens in deze digitale
omwenteling. Hij dem sti ceert onze angsten
voor de digitalisering en beschrijft de talloze
kansen die het voor mens en samenleving biedt.
De technologie op zich is neutraal, argumenteert hij. Het is aan de mens om die kansen met
beide handen te grijpen en digitalisering in meer
welzijn en geluk om te zetten.
Met dit prikkelende boek spoort Thierry Geerts
ons aan om een bewuste Homo Digitalis te
worden, die zelfzeker omgaat met technologie
en daardoor meer mens kan worden: creatiever,
met meer tijd voor diepgang, focus, zorg en de
zaken die er écht toe doen. De Homo Sapiens is
nu een Homo Digitalis.

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Thierry Geerts

ɝ
ɝ

@ThGeerts
Uitgebreide online campagne

Van dezelfde auteur
Digitalis
isbn

Actualiteit

Waarom technologie een
middel is om het welzijn van
de mens te verhogen

9 789401 475525

Ben Granjé (red.)

U belegt toch ook? Bewuster omgaan met geld
22 99 april 2021
paperback met flappen
mm ca.
pp. nur
isbn
Themacode V B K M EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

Een zorgvuldig samengestelde menukaart om
‘gezonder’ om te gaan met je geld

ɝ

Een toegankelijk boek dat dat spaarders over hun
koudwatervrees heen helpt en beleggers nieuwe
mogelijkheden biedt

ɝ

Samengesteld door een veelzijdig team van
nanci le e perts

Iedereen kan beleggen. Je hebt geen groot
vermogen nodig, of een uitgebreide kennis.
Sparen brengt gegarandeerd verlies en de staat
knabbelt intussen nog aan ons vermogen. Er is
maar n persoon die voor je nanci le gezond
heid gaat zorgen en dat ben jij zelf. Maar hoe
begin je eraan?
Dit boek is een oproep om inzichtelijk om te
gaan met geld en je persoonlijke nanci n goed
te plannen. In dit toegankelijke boek nemen
verschillende doorgewinterde e perts de lezer
mee op een boeiende reis doorheen de wondere
wereld van allerlei beleggingsinstrumenten. Ze
zetten uiteen hoe je een beleggingsstrategie
opbouwt, op maat van je wensen en mogelijkheden. Ze ontkrachten ten slotte een aantal
hardnekkige mythes: beleggen is niet enkel voor
de ‘happy few’, het is geen mannenzaak, én we
kunnen ook duurzaam beleggen.

Ben Granjé is CE van de Vlaamse ederatie
voor Beleggers die in 2020 zijn veertig
ste verjaardag vierde. Hij was 1 jaar lang
directeur bij de Belgische afdeling van
de nanci le dienstverlener Morningstar.
Eerder maakte hij carri re bij Citi Bank
(het huidige Beobank) en de vermogensbeheerder Invesco. Granjé is psycholoog
van opleiding en specialiseerde zich in
de gedragswetenschappen voor beleggers. Voor dit boek bracht hij
een team van ervaren auteurs samen.

Marketing
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.

ɝ
van de Vlaamse Federatie voor
ɝ

Uitgebreide campagne op
sociale media

Actualiteit

nanci le e perten
over hoe je bewuster kunt
omgaan met je geld

9 789401 475426

Herman Konings

Gap the Mind. De impact van mindblowing gebeurtenissen
29 99 april 2021
paperback met flappen vierkleurendruk
isbn
Themacode K

mm ca.
EB EK BE CHIKBAAR

pp. nur

ɝ

Welke mindblowing megatrends krijgen een versnelling
en kunnen onze geest verruimen?

ɝ

ver veerkracht en zelftransformatie in het Intervirum

ɝ

Actualiteit

Herman Konings onderzoekt
de impact van een crisis
op mens en maatschappij

Met bijdragen van verschillende gastauteurs,
elk e pert in hun domein

In zijn zevende boek onderzoekt de bekende
veranderingspsycholoog en trendanalist
Herman Konings de impact van een hedendaagse ingrijpende mondiale crisis, zoals de recente
pandemie, op de menselijke geest en – bij uitbreiding – op markt en maatschappij. Historici,
antropologen en sociologen weten al geruime
tijd dat aardverschuivende crisissen in staat
zijn om sluimerende beschavingsprocessen te
versnellen. De onwerkelijke ervaring van een
samenleving-op-slot laat diepe, kwalijke sporen
na, maar stelt de menselijke geest in staat zich
open te stellen voor nieuwe inzichten, attitudes,
gedragingen en uitdagingen.
Gap the Mind gaat dieper in op die geestverruiming en onderzoekt hoe consu-mensen
reeds gaande beschavingsprocessen als duurzaamheid, gezondheid, bescherming, kennis,
digitalisering, urbanisering, globalisering,
individualisering en ID shift een turbo-boost
geven.

Herman Konings is master in de theoretische
psychologie (KU Leuven) en beheerder van
het Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau ocket Marketing n t. Als
veranderingspsycholoog gaf Herman sinds
200 zo n 000 lezingen en workshops
waarvan een 1000tal in Nederland.

‘Wat evolueert de wereld snel! Gelukkig
zijn er uitstekende gidsen als Herman
Konings om onszelf, de samenleving en de
toekomst te begrijpen. Aanbevolen lectuur
als je wilt groeien en gelukkig zijn.’
Marc Michils, Algemeen Directeur Kom op tegen Kanker
en Ex-CEO Saatchi & Saatchi Belgium

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Herman Konings
www.nxt.be

‘Al jaren kijk ik uit naar mijn ontmoetingen met Herman. Zijn scherpe kijk op
ontwikkelingen bij consumenten, ongeevenaarde beeldspraak en zijn gezonde
dosis humor en zelfspot zijn smaakvolle
ingrediënten.’
Arjan de Boer, co-founder Food Inspiration Magazine en
partner Foodservice Network

9 789401 472333

Koen Lemmens

De dwaling van de beeldenstormer
Waarom we bewust moeten omgaan met de traditie
19 99 februari 2021
paperback met flappen
mm ca.
isbn
Themacode DNL BCC

pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

Als wij vandaag zijn wie we zijn, dan is dat ook te danken
aan alle vorige generaties

ɝ

Een reeks intrigerende essa s van een nieuwe
genuanceerde stem

ɝ

ver identiteit onderwijs canon taal sociale zekerheid
en andere actuele onderwerpen

Deze bundel bevat tien essays. Ze gaan over
onze identiteit, als individu, maar ook als lid van
een ruimer sociaal en vooral cultureel-historisch
verband.
Tradities en gebruiken zijn uit zichzelf dwingend noch goed. Er is geen enkele reden om
kritiekloos de overgeërfde praktijken voor te
zetten. Maar kritisch burgerschap vereist ook
een diepgaande re ectie. Want als we afscheid
nemen van de reuzen op wiens schouders we
zo comfortabel zaten, omdat nieuwe horizonten
ons aantrekken, moeten we dat doen met kennis van zaken. Dat is geen conservatieve, maar
een voorzichtige re e . Het is in wezen gewoon
de toepassing van het grondwetsidee op het
dagelijkse leven. De waan van de dag leidt
immers veelal tot impulsieve beslissingen,
zelden tot weldoordachte besluiten.

‘Koen Lemmens is geen beeldenstormer.
Veeleer iemand die bedachtzaam en
vol eruditie onderzoekt hoe we kunnen
samenleven op basis van een verleden,
zonder de blik op de toekomst te
verliezen. Zelfs progressieven zullen zijn
pleidooi voor een meer bewuste omgang
met de traditie kunnen smaken.’
Prof. Patrick Loobuyck

Actualiteit

Een fris pleidooi om bewust
om te gaan met onze traditie

Koen Lemmens is professor aan de KULeuven
en verbonden aan de VUB. Hij doceert mensenrechten en communicatierecht. Hij is een
gewaardeerde en genuanceerde stem op
Twitter onder @UwDienstwillige. Zijn mening
over actuele onderwerpen wordt regelmatig
gevraagd in de pers, bv. over kwesties zoals
het Aalsters Carnaval.

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.

9 789401 475457

Johan Terryn

Het uur blauw. Afscheid zonder nabijheid
22 99 februari 2021
hardcover
Themacode V

mm ca.
pp. nur
L E B EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een troostend cadeauboek voor wie een dierbare verloor

ɝ

Met illustraties van Randall Casaer

ɝ

Johan Terryn maakte veel indruk met zijn podcast
Het uur blauw en de gelijknamige theaterproductie

Johan Terryn verloor in het midden van de
lockdown zijn vader. Toen hij zijn verdriet deelde
op de radio, kreeg hij ontelbare reacties van
luisteraars die zich herkenden in zijn verhaal.
Met twaalf van hen ging hij in gesprek, tijdens
een wandeling die begon in het pikkedonker en
eindigde bij het prille ochtendgloren.

Johan Terryn is acteur en theatermaker. m het
taboe over rouw en verlies te doorbreken,
ging hij voor zijn podcast Het uur blauw
praten met mensen die net zoals hij een
dierbare verloren. Het project kreeg hel wat
weerklank, en ook de gelijknamige theaterproductie werd lovend onthaald.

In dit boek verweeft Johan de verhalen van
zijn tochtgenoten met een dertiende verhaal:
dat van zijn eigen rouwproces. Het resultaat is
een unieke vertelling over wat het betekent om
een geliefde te verliezen, over afscheid zonder
nabijheid, over liefde en hoop. Van donker naar
licht, zoals ook de zon zich op het uur blauw
langzaam laat zien.
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De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Het theaterstuk ‘Het uur blauw’ wordt

ɝ
ɝ

Het uur blauw
www.johanterryn.com/podcast

‘En dan komt dat ongemakkelijke moment waarop mensen er voor je willen
zijn en je willen troosten. “Sterkte. Veel
sterkte.” Het is alsof ze je een veel te
harde schouderklop geven. En je denkt:
“Sterkte? Ik heb geen sterkte nodig; ik
voel me krachtig genoeg. Ik heb warmte
nodig, en aandacht, en nabijheid.”’
Johan Terryn

Actualiteit

Johan Terryn schetst een
intiem en eerlijk portret van
rouw en verdriet

Persoonlijk
en gezond

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

‘Elke ouder wil zijn kind zo goed
mogelijk opvoeden, maar het is
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
de kunst om dat te
eersterelativeren.
dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
Bij mij zou het niet waar zijn is
hiervoor het ideale boek!’
Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Mieke Verloigne

enior gra sch vormgever

Marketing
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De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Actualiteit

lijke groei
ndheid
Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

‘Het is mijn doel om zoveel mogelijk mensen
te laten genieten van al het goede dat yoga
en meditatie kunnen brengen. Ik geloof dat
het belangrijk is om een gebalanceerd leven
te leiden, iets wat nog een grotere uitdaging
wordt als je kinderen krijgt. Ik merk hoe
moeilijk het voor mijn leerlingen is om één
keer per week iets te doen voor zichzelf. Elke
week komen er nieuwe leerlingen bij die
herstellen van een burn-out. Ik merk rondom
mij zoveel uitputting op. Zelf heb ik drie
kinderen, een voltijdse baan en een man die
weinig thuis is en toch lukt het me om bijna
dagelijks aan yoga te doen. Hoe ik dat voor
mekaar krijg wil ik graag delen met de rest
van de wereld, zonder hen het valse idee te
geven dat mijn leven altijd perfect zou zijn.’
Ine Maes

9 789401 474474

Ine Maes

Zenparents. Yoga, meditatie & self-care voor drukbezette ouders
2 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode V M

mm ca.
V V V

pp. nur

ɝ

Concrete tips om elke dag een beetje voor jezelf te zorgen

ɝ

Vind een goede balans tussen werk gezin en metime

ɝ

enparents heeft meer dan

In de chaos van het werk de kinderen het
huishouden en je partner, is het soms moeilijk
om aan jezelf te denken als ouder. Maar hoe
meer de stress zich opbouwt hoe stroever alles
verloopt.
Yogini Ine Maes reikt je in Zenparents concrete
handvaten aan om elke dag – ook al is het maar
minuten voor jezelf te zorgen. Door oga en
meditatie introspectie en selfcare tips leer je
rustmomentjes in te plannen in het soms hecti
sche leven als ouder.

.

volgers op Instagram

Ine Maes maakte 22 jaar geleden voor het
eerst kennis met oga. indsdien is het
onmisbaar in haar leven om innerlijke rust
te vinden. Ze is mama van drie kinderen,
ze is holistisch coach en heeft een eigen
oga studio en coaching praktijk Hida in
Antwerpen.
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De auteur is beschikbaar
voor interviews.
Social media campagne
Yogini Yoga
Ine_yogini
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Culinair

Een praktisch handboek
voor drukbezette ouders

9 789401 475167

onia

paert

Mama’s weten waarom. Van geboorte tot eerste woordje
21 99 april 2021
paperback vierkleurendruk
isbn
Themacode V

mm ca.
pp. nur
ABB EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

Hoe bouw je aan een warm en veilig nest voor je kind

ɝ

Met handige praktische lijstjes en veel herkenbare
verhalen

ɝ

onia
paert is de vrouw achter de bekende bab winkel
the bab s corner

Eindelijk is het zover je bent mama Een span
nende periode, die vaak gepaard gaat met heel
wat onzekerheden en twijfel. onia
paert de
Tante Kaat van het warme ouderschap deelt
in dit boek haar jarenlange ervaring en steekt
kersverse mama’s en papa’s een hart onder
riem. Ze gaat daarbij moeilijke thema’s als de
(b)roze wolk gebroken nachten en borst versus
esvoeding niet uit de weg. Maar ze focust ook
op de vele mooie momenten van het ouder
schap en toont hoe je bewust de kleine en grote
milestones in die eerste achttien maanden kunt
beleven. De vele praktische lijstjes zorgen er
bovendien voor dat je de eerste maanden als
ouder zo zorgeloos mogelijk doorkomt, zodat er
des te meer tijd overblijft om te genieten van je
kersverse gezin.

onia
paert is mama van drie kinderen. Ruim
twintig jaar geleden begon ze de bekende
bab winkel The baby’s corner, als antwoord
op haar eigen noden en zorgen tijdens haar
prille moederschap. e bevindt zich er da
gelijks ‘onder mama’s’ en is een grote steun
voor zowel aanstaande als ervaren mama’s
en papa’s.

Marketing

Van dezelfde auteur

ɝ

nder mama s
isbn

ɝ

ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Social media campagne via Onder
mama’s, hét platform voor een
zogeloze zwangerschap en machtig moederschap
Podcast Onder mama’s

113
Persoonlijke groei

Het perfecte cadeauboek
voor kersverse ouders

9 789401 474689

Anja airou

Waarom overkomt mij dit weer
Begrijp jezelf, doorbreek je patronen
22 99 maart 2021
paperback
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode V V V EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

Een doeltreffend en toegankelijk coachingsboek

ɝ

Anja airou helpt je de dieperliggende oorzaken van je
problemen aan te pakken

ɝ

Persoonlijke groei

Laat je verleden je heden
niet bepalen!

ndersteund door een netwerk van life coaches

Wat je ook probeert altijd weer heb je de
zelfde con icten met je partner je kinderen je
(schoon)ouders je collega s. Altijd weer is er die
lastige baas. Altijd weer diezelfde ontgooche
ling pijn of crisissen.

Anja airou is coach erkend bemiddelaar
plusouderconsulent. In haar praktijk
www.apluscoaching.be begeleidt ze da
gelijks mensen die hun leven een nieuwe
richting willen geven. e schreef eerder het
goed onthaalde Je wist waar je aan begon?!

Dit is een boek voor mensen die merken dat
ze telkens weer – in hun relaties, op het werk,
in het ouderschap in hun leiderschap op
dezelfde muren botsen. Want vergis je niet dat
is geen toeval elukkig is er ook goed nieuws
wanneer je eenmaal de rode draad in je proble
men hebt ontdekt kun je er ook echt iets aan
doen.
Aan de hand van herkenbare voorbeelden en
verhelderende re ectieopdrachten helpt Anja
airou je stap voor stap de draden van je leven
te ontwarren. aandeweg toont ze je hoe je
grenzen kunt leren stellen, milder kunt zijn voor
jezelf en je omgeving en eindelijk echt je leven
kunt leiden zoals jij dat wil!

Marketing
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De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Apluscoaching
www.apluscoaching.be

‘Anja Pairoux gaat de confrontatie niet
uit de weg. Dit boek stelt je af en toe
behoorlijk lastige vragen en houdt je als
het moet ook een spiegel voor. Het is de
verdienste van de geestige schrijfster die
Anja onder alle omstandigheden blijft,
dat je dit nooit als een hindernis ervaart.
Integendeel: het maakt je alleen maar
nieuwsgierig naar het vervolg.’
Peter Perceval, coach en theatermaker

9 789401 474498

Margot Hallemans

Bevrijd.
19 99 mei 2021
paperback vierkleurendruk
isbn
Themacode V

V

mm ca.
pp. nur
D V V M

ɝ

Ieder hoofdstuk focust op een bepaald lichaamsdeel

ɝ

Met verschillende bijhorende ogaposes

ɝ

Margot Hallemans is bekend van amilie en heeft
meer dan K volgers op Instagram

Stap in de hoofdrol van je leven en word de
allerbeste versie van jezelf! In Bevrijd deelt
Margot Hallemans alles over de senses .
even ontwikkelingsdomeinen die je richting
geven om jezelf helemaal (terug) te vinden,
bewuster te gaan leven en jezelf te bevrijden
van de dagelijkse opgelegde patronen.

117

Margot Hallemans is een Vlaamse actrice en
ogadocente met een zeer grote passie
voor gezondheid e pressie en persoonlijke
ontwikkeling. Daarnaast noemt ze zich
zelf ook ‘Soulguide’ en goot ze haar eigen
ervaringen in een zelfontwikkelingstraining
voor oulcamp.

Het boek is zo opgedeeld dat je het proces
doorloopt zoals dat voor jou goed aanvoelt
je neemt wat je wilt en laat links liggen wat je
niet nodig hebt. Ieder hoofdstuk focust op een
bepaald lichaamsgebied (mind bod hart ) en
bevat talrijke tools en ogaposes die Margot uit
eigen ervaring en onderzoek deelt.
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Auteur is beschikbaar voor interviews,
lezingen en webinars.
Social media campagne
Margot Hallemans
Margothallemans

Persoonijke groei

Word de allerbeste versie
van jezelf!

9 789401 474511

Elle De Leeuw

Bij mij zou het niet waar zijn
19 99 mei 2021
paperback
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode V
V C

ɝ

Het perfecte cadeauboek voor ouders

ɝ

Leer het ouderschap relativeren

ɝ

Boordevol herkenbare en eerlijke verhalen

Bij mij zou het niet waar zijn . Wel honderden
keren schoot die gedachte door het hoofd van
Elle De Leeuw als ze hoorde hoe er bij som
mige zwangere vrouwen ineens een steekje los
leek te zitten, of als ze zag hoe ouders soms
reageerden op de gekste, meest frustrerende,
irritante of hilarische situaties waarin ze verzeild
raakten met hun kind.
Tot haar hetzelfde overkwam. Dit eerlijke en
ontzettend herkenbare boek schetst niet al
leen grappige anekdotes, maar maakt duidelijk
dat je het ouderschap niet kan plannen en dat
heel veel zaken ineens anders zullen gaan dan
verwacht. ok al had je gedacht dat het bij jou
niet waar zou zijn’.

Elle De Leeuw werkt al tien jaar als pers en
communicatieverantwoordelijke voor
televisie. Een uitdagend leven dat nét dat
tikkeltje minder rock roll is sinds ze mama
werd. Als ze ooit eens tijd had, wilde ze een
boek schrijven over de honderden zaken die
ineens anders lopen als je mama bent. Maar
met een drukke job, een kind in huis en een
tweede onderweg zou het nog even  ok
lang  wachten zijn op die vrije tijd. Dus dan
kon ze net zo goed gewoon meteen aan dat
boek beginnen.

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Social media campagne via Mama Baas
elledeleeuw
Elle De Leeuw

Cadeau

Alle illusies van het
ouderschap doorgeprikt

9 789401 474825

Elke Van Hoof

Eerste Hulp Bij Thuiswerk
Een praktische gids voor werknemer en -gever
2 99 april 2021
paperback
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode K U K K B Atitel EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

De beste voorbereiding op alle uitdagingen
van thuiswerk

ɝ

Kijkt verder dan de nodige digitale tools

ɝ

Brandend actueel boordevol praktische tips

Thuiswerken is een kunst. Dat hebben we in
coronajaar 2020 aan den lijve ondervonden.
Deze survivalgids leert organisaties managers
en werknemers op welke manier ze succesvol
met thuiswerk kunnen omgaan. Daarbij komen
vele praktische n menselijke aspecten aan bod.
e krijgt heldere antwoorden op vragen als hoe
moet je je als organisatie manager of mede
werker herorganiseren En hoe behoud je de
cultuur van de werkplek het teamgevoel en je
mentale gezondheid

Elke Van Hoof is als klinisch ps choloog ge
specialiseerd in trauma stress burnout en
hoogsensitiviteit. e doceert aan de Vrije
Universiteit Brussel en is gastdocent aan
de Vlerick Business chool.

Van dezelfde auteur

Marketing
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews, lezingen en webinars.

Hoogsensitief
isbn
De chief happiness officer
isbn
Eerste hulp bij stress en burnout
isbn

Persoonlijke groei

De do’s & don’ts van
succesvol thuiswerken

9 789401 473873

Ellen chouppe

Tara Kuklis

De ultieme overwinning. Leer denken als een winnaar
2 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode

C

mm ca.
pp. nur
C
EB EK BE CHIKBAAR

Persoonlijke groei

Leer denken als een
winnaar!
ɝ

Inspirationele gids voor iedereen die topprestaties wil
leveren binnen de sportwereld of op de werkvloer

ɝ

Met duidelijke schema s testimonials en
praktische oefeningen

ɝ

Topsportps choloog Ellen chouppe is lid van de
Team Belgiumdelegatie voor de l mpische pelen
van Tok o

Talent is aangeboren maar hoe zet je de
stap van belofte naar winnaar In De ultieme
overwinning leert topsportps choloog Ellen
chouppe hoe je kunt denken als een winnaar.
Want de combinatie van talent met de juiste
attitudes maakt de weg vrij voor topprestaties.
Start dus met de ontwikkeling van attitudes als
durf coachbaarheid en mentale veerkracht en
schakel ze in als hefboom voor jouw talenten.
Neem je eigen ontwikkeling in handen en behaal
je persoonlijke doelen als professional binnen
je vakgebied, als sporter, als ondernemer, maar
bovenal als persoon.

Ellen chouppe begeleidt als topsport
ps chologe toptalenten uit de jeugd
werking van de voetbalclub Anderlecht tot
toppresteerders in de Akern. Daarnaast
deelt ze haar e pertise aan verschillende
nationale teams waaronder de Belgian
Cats de Red anthers en de Belgian
Cheetahs.

Deze inspirationele en tegelijk ook praktische
gids combineert een sterk ontwikkelingsplan
op basis van attitudes met getuigenissen van
toppresteerders binnen de topsportwereld.

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen, webinars en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
ellen_schouppe
www.sport-minded.be

9 789401 474818

Luk Dewulf

Iedereen kiest voor talent
2 99 maart 2021
integraalband
isbn

mm ca.
Themacode M K

pp. nur
Atitel

ɝ

eestelijke uitgave van de bestseller

ɝ

ntdek jouw unieke talentenpro el

ɝ

Met code voor de online tool m talentbuilder.com

Sinds de allereerste editie van Ik kies voor mijn
talent, is talent overal.
Meer dan 22 000 gebruikers gingen al aan
de slag om hun talentenpro el te ontdekken.
Iedereen leeft met een unieke combinatie van
talenten. Radicaal kiezen voor je eigen talent
is de weg naar zelfrealisatie en authenticiteit.
Maar soms kunnen talenten ook stoorzenders
worden en voor veel energieverlies zorgen. p
de juiste manier met je talent leren omgaan, kan
je batterijen daarentegen helemaal opladen.
Luk Dewulf toont je hoe je jouw unieke set van
talenten ten volle benut.
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De auteur is beschikbaar voor
interviews, lezingen en webinars
@lukdewulf
kiezenvoortalent.be
mytalentbuilder.com

Luk Dewulf is pedagoog talent en burnout
coach. In zijn werk zoekt hij op alle moge
lijke manieren hoe hij kracht kan losmaken
en ontwikkelen bij individuen en organisa
ties. Hij verdiepte zich in positieve ps cho
logie en talentontwikkeling en is een veel
gevraagd spreker in binnen en buitenland.

Van dezelfde auteur
Kiezen voor talent in de liefde
isbn
top burnout
isbn
Toolbo voor jong talent
isbn
Mijn baas kiest voor mijn talent
isbn

Sport

Limited edition met
getuigenissen van
‘bekend talent’

9 789401 468695

L nn ormes n

Zinvol ziek. Weg van zwart-witdenken over ziek en gezond
22 99 maart 2021
paperback
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode V
KCV MBN EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

Meer dan 1 op de 10 Vlamingen leeft met een
chronische ziekte

ɝ

Dit uiterst actuele boek toont dat ziek en zinvol
elkaar niet bij voorbaat uitsluiten

ɝ

Met illustraties van assafras Debru n

L nn ormes n ondervond aan den lijve hoe een
chronische ziekte je ongewild aan de zijlijn doet
belanden. In een samenleving waar meer lang
durig zieken dan werklozen zijn, waar doorgaans
weinig aandacht is voor de mentale impact van
een zware diagnose en waar sociale zekerheden
steeds meer onder druk staan, is er dringend
behoefte om op een andere manier te denken
over ziekte en gezondheid.

L nn ormes n is een jonge dertiger reuma
patiënt en moeder van twee jonge kinderen.
e schrijft als De Averechtse onder meer
voor De Wereld Morgen over wat het bete
kent om een mankemens te zijn, en tast in
haar podcast De grijze zone de grenzen af
tussen ziek en gezond.

Aan de hand van haar openhartige verhaal uit
dagende omdenkoefeningen en gesprekken met
e perts als Dirk De Wachter ervaringsdeskun
digen als Heidi Lenaerts en vertegenwoordigers
van verschillende middenveldorganisaties en
politieke partijen, toont ze hoe onze moderne
invulling van zinvol best ziek is. Hoe mensen
met een chronische ziekte moeten knokken
om kansen te krijgen. Maar vooral over hoe je
ondanks mankementen vol zin kunt leven.

Marketing
ɝ
ɝ

ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Boekvoorstelling i.s.m. Samana,
de organisatie voor mensen met
een chronische ziekte
de averechtse
zinvolziek
de_averechtse
www.averechtse.be
www.zinvolziek.be

‘Soms lijkt ik wel een haperende smartphone: opstarten gaat traag, mijn
batterij loopt snel leeg, ik val uit op de
meest ongewenste momenten en er zit
meer dan één barst in mijn scherm. Het
kost meer tijd, geld en moeite om mij
op te lappen dan om mij simpelweg af
te schrijven. Pogingen om hiervoor een
duurzame oplossing te vinden, lopen
stroef. We vermijden en verzwijgen de
ongemakkelijke waarheden liever dan
er constructief mee om te gaan.’
Lynn Formesyn

ezondheid

Een onversneden pleidooi
voor een radicaal andere
kijk op ziek en gezond

9 789401 474696

Christophe Wolfs

Het ABC van een gezonde rug
Een holistische aanpak voor een leven zonder pijn
22 99 maart 2021
paperback
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode V B EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

ntzettend veel mensen kampen met rugklachten.
Toch kun je als pati nt zelf heel wat doen om rugpijn
te voorkomen én te genezen

ɝ

Een aanpak via twee pijlers vergroot je belastbaarheid
en controleer je belasting

ɝ

Deze praktische handleiding behoedt je voor het
verkeerd gebruiken van je rug en bekijkt rugklachten
vanuit een holistisch perspectief

Een slechte houding stress gewicht Door een
samenloop van verschillende belastende facto
ren duikt rugpijn plots op. Vanaf dan ontstaat
een vicieuze cirkel omdat je pijn voelt beweeg
je minder, waardoor je bloedsomloop minder
gestimuleerd wordt. Het gevolg uurstof en
voedingsstoffen raken nauwelijks tot in je weef
sels en afvalstoffen blijven er zitten, waardoor
je zenuwstelsel overprikkeld raakt en de pijn
toeneemt. En ga zo maar door.

ezondheid

Neem de gezondheid van
je rug zelf in handen

Christophe Wolfs is f siotherapeut en
osteopaat. Hij behandelt al vele jaren met
succes mensen met chronische rugklach
ten. ijn e pertise vertaalde hij in de direct
toepasbare ABCmethode waarin hij rug
klachten vanuit een holistisch perspectief
bekijkt.

Christophe Wolfs toont hoe je de cirkel ook
in een andere positieve richting kunt laten
draaien. Via haalbare aanpassingen in je dage
lijks leven kun je de verkeerde belasting van je
rug drastisch verminderen zodat je klaar bent
om meer en beter te gaan bewegen en ook aan
je algemene gezondheid kunt werken.

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.

‘De A staat voor aanpassing. Ik toon je
heel concreet hoe je anders kunt staan,
zitten en liggen om je rug te ontlasten.
De B staat voor bewegingen waarmee je
de draagkracht van je rug kunt vergroten.
Ten slotte is er de C van conditie: een
gezonde rug kan niet zonder een gezond
lichaam. Ook je gewicht, stofwisseling
en je algehele fysieke en mentale welzijn
spelen dus een belangrijke rol.’
Christophe Wolfs

MEER DAN
E .
VERK CHT VAN
EERDERE
EDITIE

9 789401 474702

ascale ienaerts

Ann Dierick

Leven met een bipolaire stoornis. Herstel met ups en downs
2 99 april 2021
paperback
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode V
EB EK BE CHIKBAAR

ɝ

Dit unieke boek combineert het perspectief van
een ervaringsdeskundige met dat van een e pert

ɝ

Naar schatting .
Nederlanders en
.
Vlamingen hebben een bipolaire stoornis

ɝ

ver deze aandoening bestaan nog zeer veel
misverstanden

Na de bevalling van haar eerste kind wordt Ann
opgenomen met een ps chose. as negen jaar
later vallen de puzzelstukjes in elkaar als ze bij
ps chiater ascal ienaert terechtkomt en de
diagnose bipolaire stoornis valt.
In dit boek ontplooien zich zij aan zij twee
verhalen het herstelverhaal van Ann en het
wetenschappelijke verhaal van wat een bipolaire
stoornis is en hoe ermee te leven. Verhalen over
ups en downs over zoeken naar achtergronden
en oorzaken, over rouwen en aanvaarden.

ascal ienaert is als ps chiaterps cho
therapeut verbonden aan het Universitair
s chiatrisch Centrum KU Leuven. Daar is
hij verantwoordelijk voor de opnamedienst
stemmingsstoornissen en het Academisch
Centrum voor ECT en Neuromodulatie.
Ann Dierick is ervaringsdeskundige. e ge
bruikt haar eigen ervaringen om lotgenoten
bij te staan. Herstelverhalen spelen daarin
een belangrijke rol.

p een heel toegankelijke manier geeft dit boek
een antwoord op vragen als wat is een bipolaire
stoornis precies Welke behandelingen zijn
mogelijk Hoe kan je herval voorkomen Wat
met de invloed op je relaties je gezin je werk
En wat houdt herstel in

In dezelfde reeks

Marketing
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar
voor lezingen en interviews.

131
ezondheid

Basisboek voor pati nten
familie en hulpverleners

top anore ia nervosa
isbn

Culinair

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Duurzaam en gezond koken
is voor mij echt een must.
Ik houd van recepten met
veel groenten, in alle
soorten
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
en maten. Een kookboek
van
wakker te schudden.’
Seppe Nobels is me op het lijf
geschreven!’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Jantien Vermeiren, Marketeer

Marketing
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ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Actualiteit

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

Van de keto-boeken van
Julie Van den Kerchove
werden al 38.000 ex
verkocht

Van dezelfde auteur
Het ketoplan | € 25,99
isbn 978 94 014 5335 6
Go keto | € 25,99
isbn 978 94 014 5553 4
Keto in 15 minuten | € 25,99
isbn 978 94 014 6612 7

9 789401 474269

Julie Van den Kerchove

Keto in 1 minuten

Mediterraans

2 99 maart 2021
hardcover | vierkleurendruk | 253 x 195 x 26 mm | ca. 240 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7426 9 | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Combineer de gezondheidsvoordelen van het
mediterraan dieet met de kracht van gezonde vetten

ɝ

Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten

ɝ

Met uniek
vetverbranding te activeren

Elke dag met volle teugen genieten van veel
verse groenten, fruit en het beste wat de zee te
bieden heeft, is de sleutel tot een lang, gezond
en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in
toont bestsellerauteur
Julie Van den Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterraan dieet
combineert met de kracht van gezonde vetten
voor meer energie, een vlottere vetverbranding
en een sterker immuunsysteem.

om je natuurlijke

Julie Van den Kerchove is het gezicht achter de populaire blog Julie’s Lifestyle &
Instagram julieslifest leof cial. Als jonge
ondernemer is ze veel gevraagd keynote
speaker & workshop host. Hierin vertelt
Julie hoe haar foodpassie geëvolueerd is
van raw food naar keto en hoe jij ermee kan
starten. Samen met haar business partner
Simon Matthys heeft ze ook de eerste
Belgische raw vegan en keto productlijn
ALL
D op de markt gebracht.

Met 21 gedetailleerde dagmenu s (met bood
schappenlijstjes en meal prep tips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de
lowcarbkeuken een duurzame e ibele levens
stijl te maken. De 0 mediterrane gerechten be
reid je in minder dan 1 minuten en zijn gluten
en granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij
en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis
en gevogelte.

Marketing
ɝ

‘Een boek met een levensstijl om van
te smullen en te genieten. Duidelijk
omschreven recepten met foto’s van
heerlijk uitziende maaltijden. De uitleg
van “Go Keto” zorgt er voor dat je goed
voorbereid aan de slag kan.’
Wijtestenhet.nl over Go Keto
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Culinair

De mediterrane ketokeuken
van Julie Van den Kerchove

ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

9 789401 474030

Seppe Nobels

Een kookboek.
(vanaf 01 0 21

9 99) verschenen

hardcover | vierkleurendruk | 270 x 190 x 45 mm | ca. 608 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7403 0 | Themacode: WBTM, WBB | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

450 recepten waarin groenten de hoofdrol spelen

ɝ

Met overzichtelijke groentekalender en groenteregister

ɝ

Met duidelijke Nutriscore en handige Flymenu
boodschappentool bij elk recept

Seppe Nobels staat met restaurant Graanmarkt 1 al jaren in de top tien van beste
groenterestaurants ter wereld. Zijn motto: laat
de groenten in elk gerecht schitteren en geef er
vlees, vis of gevogelte bij als je daar zin in hebt.
Met
laat de chef je zijn 0 beste
klassiekers zien. Door te koken met seizoensgroenten van bij ons, trekt Seppe de kaart van
de duurzaamheid.
Met een voorwoord van Yotam Ottolenghi.

‘Seppe Nobels bewijst dat groenten veel
meer zijn dan bordvulling. Hij verwerkt
ze in prachtige, hedendaagse bereidingen en laat zien hoe divers en lekker je
er mee kunt koken.’
Guide.Michelin

Marketing
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Seppe Nobels werd in 201 door
verkozen tot Beste Groentekok van Vlaanderen. Als chef van Restaurant Graanmarkt
1 blijft hij dagelijks inspireren. Het res
taurant is befaamd voor zijn inventieve en
gezonde gerechten en behoort tot de top
10 van s werelds beste groenterestaurants
in de
. Daarnaast
is hij ook bekend van het tv-programma
.

Culinair

450 klassiekers van
Seppe Nobels

9 789401 474283

Kim Vercoutere & Marijke De Coninck

Soul Boost
2 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
isbn 978 94 014 7428 3 | Themacode: WB, WB, WBH | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een boek dat je uitdaagt om op een gezondere manier
te leven en anders in het leven te staan

ɝ

Hoe vind je balans in je levensstijl met de vijf elementen
water, hout, vuur, aarde en metaal

ɝ

Met oefeningen en recepten tegen allerlei kwaaltjes

In dit boek vind je energetische recepten en
oefeningen die elkaar aanvullen, je lichaam en
geest sterker en gezonder maken en toegankelijk zijn voor iedereen. De combinatie van beide
zorgt ervoor dat je te allen tijde je balans kunt
vinden, ook bij momenten van pijn of onrust.
Alles is gebaseerd op de vijf elementen, waardoor je met de seizoenen mee beweegt én
kookt. er seizoen komen er speci eke ingre
diënten en oefeningen aan bod om de kwaaltjes
van het seizoen aan te kunnen. Zo komen bij
het waterelement de winterkeuken en -kwaaltjes
aan bod en zorgen de recepten en bewegingen
voor meer vitaliteit. Het boomelement staat
in verband met de zuiverende lentekeuken
en oefeningen die de voorjaarsvermoeidheid
wegbannen.

Kim Vercoutere is lerares en voedingscoach.
Ze richtte ‘Mama’s Café’ op en werkt vooral
met moeders en jonge kinderen. Kim kookt
elke dag de meest gevarieerde en aantrekkelijke gerechten voor haar gezin.
Marijke De Coninck is een van de pioniers van
de macrobiotiek in Vlaanderen en Nederland.
Ze studeerde psychotherapie en Compassionate Integrated Counseling. Ze helpt
zowel mensen met fysieke klachten als met
emotionele blokkades. Samen met haar
dochter Tine runt ze De Avalonhoeve, een
holistisch opleidingscentrum met kruidige
afhaalmaaltijden.

Marketing

Van dezelfde auteur

ɝ

Soul Kitchen | € 25,99
isbn 978 94 014 5491 9

ɝ
ɝ
ɝ
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Culinair

Voeding en beweging voor
een lichaam in balans

9 789401 468879

David Van Steenkiste

Herbas.
2 99 februari 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 195 x 20 mm | ca. 168 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 6887 9 | Themacode: WB, WBTH | E-BOEK BESCHIKBAAR

Wildplukken voor
de keuken

143
Culinair

ɝ

Eenvoudige gerechten met een overvloed aan
kruiden en eetbare bloemen

ɝ

Met degelijke achtergrondkennis bij de planten

ɝ

Met gastrecepten van bevriende topchefs en
passende schilderijen van Arne Quinze

David Van Steenkiste kweekt een zestigtal verschillende en vaak onbekende kruiden en eetbare bloemen, maar hij trekt ook nog regelmatig
de vrije natuur in om ze zelf te plukken. Heel
wat Belgische en Nederlandse chefs zijn bij hem
kind aan huis, want kruiden en bloemen worden
steeds populairder op het bord en in cocktails.
In
verwerkt David de kruiden op zijn
originele manier in hartige en zoete gerechten,
en zelfs pralines krijgen van hem een vleugje
kruiden mee.

David Van Steenkiste behaalde zijn diploma
aan de Brugse hotelschool Spermalie en
ging aan de slag bij verschillende restaurants. Met zijn kwekerij en bedrijf Herbas in
de tuin van Hertog Jan te Zedelgem levert
hij verse kruiden, eetbare bloemen en in
het wild geplukte kruiden aan de horeca.
Er verschenen reeds tal van artikelen over
David Herbas in o.a.
en

Chefs Hendrik Dierendonck o e Dumont Nick
Coppens, Ran Van Ongevalle, Bert Castermans
en Ruige Vermeire leverden met plezier een
gastrecept.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

9 789401 473613

Maxence Sys & Laurent Willems

Mediterraneo.
2 99 april 2021
hardcover | vierkleurendruk | 195 x 253 x 25 mm | ca.
isbn 978 94 014 7361 3 | Themacode: WBN

pp. nur

ɝ

Snel en gezond comfortfood om je tafel om te
toveren in een zuidelijk festijn

ɝ

Ontdek de diverse mediterrane regio’s in tal van
tapas, dips, groenteschotels en vis- en vleesbereidingen

ɝ

Geïnspireerd door de Zuid-Franse, Spaanse,
Italiaanse en Griekse keukens

In dit kleurrijke kookboek ga je aan de slag met
tachtig toegankelijke en kwalitatieve feelgoodgerechten met een minimale bereidingstijd, die
je zo lijken mee te nemen naar een dinner party
in het zonnige Zuiden. Je vindt er een bonte
verzameling aan hapjes, salades en bereidingen
die je je gezin of vrienden zonder stress en met
een minimum aan werk kunt voorschotelen. Zo
kan je heerlijk meegenieten van de geuren en
smaken van de Middellandse Zee!

Marketing
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Maxence Sys opende in en rond Gent vernieuwende, hippe restaurants, zoals L’Autre Vie,
ulpo 1 en ulpo 2. amen met zijn vennoot
Laurent Willems werkt hij creatieve culinaire concepten uit die hij in de mediterrane
keukens van onder meer Ibiza en Mallorca
ontdekte.

Culinair

De duizend smaken
van de zuiderse keuken

9 789401 475495

Zippora Wiese

Alles voor op de boterham
2 99 maart 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 195 x 24 mm | ca. 272 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7549 5 | Themacode: WBF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Meer dan 200 recepten om zelf het beleg voor
je boterham te maken

ɝ

Met uitgebreide uitleg over de basistechnieken

ɝ

Met extra tips om o.a. de juiste ingrediënten
te kiezen en te bewaren

Broodbeleg is zoveel meer dan een plak kaas
of ham. Met de technieken en recepten van
Zippora Wiese maak je het allemaal zelf in een
mum van tijd: jams, curds, humus, notenpasta’s,
pesto’s, guacamole etc. In dit overzichtswerk vind je meer dan 200 recepten voor het
lekkerste beleg.

147

Zippora Wiese is voedingsdeskundige en foodfotografe. Haar blog Foodteacher wordt
bezocht door 10.000 volgers.

Marketing
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Culinair

Maak zelf je eigen jam,
humus, notenpasta…

9 789401 474443

Christophe Declercq

Het grote ijsboek
2 99 april 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 195 x 16 mm | ca.
isbn 978 94 014 7444 3 | Themacode: WBVQ, WBHS

pp. nur

All you need is
ice cream

149
Culinair

ɝ

Het ultieme boek over ijs

ɝ

60 recepten om de vingers bij af te likken

ɝ

Duidelijk uitgelegd en stap voor stap
in beeld gebracht

Als gepassioneerd ijsbereider met meer dan
0 jaar ervaring geeft Christophe Declerc je
alle onmisbare basiskennis mee. Dit vult hij aan
met informatie rond grondstoffen, ijsmachines,
enz. en natuurlijk met overheerlijke ijsrecepten.
–
–
–

Christophe Declercq is vakleraar banket en ijs
aan de Brugse bakkerij-, slagerij- en hotelschool Ter Groene Poorte.
is zijn vierde boek over ijs.

Aandacht voor lactosevrij ijs, vegan ijs en
ijs zonder toegevoegde suikers
Recepten te bereiden zonder ijsmachine:
ijsparfait ijsmousse of ijssouf
IJskoude drankjes zoals milkshakes,
smoothies of granités.

Mag het iets meer zijn dan een bolletje ijs? Dan
legt Christophe je uit hoe je een frisco, een ijsgebakje of een ijstaart kunt maken. Maak alvast
ruimte in je diepvriezer!

Marketing
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9 789401 473477

Libelle

Het beste Libelle kookboek.
2

verschenen

paperback | vierkleurendruk | 260 x 210 x 25 mm | ca. 240 pp. | nur 441
isbn 978 94 014 7347 7 | Themacode: WBA

ɝ

100 succesrecepten samengesteld door het
Libelle-kookteam

ɝ

Haalbaar, betaalbaar, voor elke dag en elke gelegenheid

ɝ

Een prachtig nieuw boek in de succesreeks van Libelle

Libelle is jarig, en dat moet natuurlijk gevierd
worden. Hoe kan dat beter dan met een gloednieuw kookboek!
Het kookteam van Libelle verzamelde
100 succesrecepten die alles hebben wat je van
een Libelle-recept mag verwachten: lekker en
gezond, haalbaar en betaalbaar, voor elke dag en
elke gelegenheid, gerechten die iedereen lust.
Hapjes en voorgerechten, hoofdgerechten en
desserts, lunch en diner, vlees, vis en veggie:
werkelijk alles komt aan bod.
Een Libelle kookboek vol inspiratie en
met liefde gemaakt!

151
Libelle

Libelle viert haar
75e verjaardag met dit
gloednieuwe kookboek

De Libelle-kookboeken hebben in heel wat
keukens een vaste plaats. De praktische indeling en duidelijke recepten met prachtige
foto’s maken ze tot een must voor iedereen
die van lekker eten houdt.

9 789401 474764

Libelle

Libelle weekmenu’s
2 99 april 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 190 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7476 4 | Themacode: WBA, WBF

Plan je weekmenu
met Libelle

153
Libelle

ɝ

Meer dan 100 recepten in handige weekmenu’s

ɝ

Mix en match volgens eigen smaak

ɝ

Alle gerechten klaar in 30 minuten

Je werk, je gezin, je huishouden, je hobby’s: het
vraagt wat planning en organisatie als je ook
nog elke dag een gezonde maaltijd op tafel wilt
zetten. Daar wil Libelle een handje bij helpen
met 112 recepten die in 1 handige weekmenu s
werden gegoten.

De Libelle-kookboeken hebben al jaren in heel
wat keukens een vaste plaats. De praktische indeling en de duidelijke recepten met
prachtige foto’s maken ze tot een must
voor iedereen die van lekker eten houdt.

Elk menu telt zeven hartige recepten en één
zoete afsluiter. Allemaal lekkere en gezonde
gerechten die iedereen lust, klaar in een halfuurtje, met soms nog een beetje extra oventijd.
Met meer dan honderd recepten kan iedereen
bovendien zijn eigen menu samenstellen, elke
week opnieuw, volgens het aanbod van het
seizoen.
Lekker en gezond koken zonder onnodig veel
tijd te verliezen: met dit kookboek lukt het
allemaal!

In dezelfde reeks
Het Beste Libelle Kookboek | € 25
isbn 978 94 014 7347 7
Het grote Libelle kookboek | € 25
isbn 978 94 014 6687 5
Het grote Libelle pastaboek | € 25
isbn 978 94 014 4985 4

9 789401 474757

WW

Elke dag gezond
29 99 april 2021
hardcover | vierkleurendruk | 200 x 265 x 26 mm | ca.
isbn 978 94 014 7475 7 | Themacode: WB, WBF, WBHS

pp. nur

ɝ

120 nieuwe en gemakkelijke recepten

ɝ

Meer dan 11.000 exemplaren verkocht van

ɝ

Eet alles dankzij het wetenschappelijk onderbouwde
SmartPoints systeem

In
gaat WW dieper in op de
dagelijkse levensstijl van mensen. De focus ligt
niet alleen op de 120 nieuwe recepten maar ook
de aspecten die bijdragen aan het welzijn van
mensen krijgt voldoende aandacht.

WW (Weight Watchers heruitgevonden) is een
vooraanstaande organisatie op het vlak van
afslankprogramma’s. Al ruim vijftig jaar helpt
ze miljoenen mensen wereldwijd om succesvol af te slanken en gezonde gewoontes te
ontwikkelen.

Naast de basistheorie van het succesvolle
WW-programma, zit dit boek ook boordevol
tips, motiverende getuigenissen en handige
basisrecepten. De nieuwe 120 recepten nemen
meestal niet veel tijd in beslag, zijn overheerlijk
en gemakkelijk.

Marketing
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WW

Kies voor een eenvoudige,
gezonde levensstijl

Van dezelfde auteur
Het Programmakookboek | € 19,99
isbn 978 94 014 6980 7
365 dagen WW | € 29,99
isbn 978 94 014 6611 0

9 789401 474450

Claudia Van Avermaet

Een dagelijkse portie power
22 99 maart 2021
paperback | vierkleurendruk | 195 x 240 X 20 mm | ca.
pp. nur
isbn 978 94 014 7445 0 | Themacode: WB, WBF, WBQ, WBHS

ɝ

Meer dan 9.000 exemplaren verkocht van

ɝ

Met 90 gloednieuwe recepten

ɝ

Het 8ste boek van bestsellerauteur
Claudia Van Avermaet

Drukke dag? Geen zin om te koken? Snel iets op
tafel zetten want je moet over een uurtje alweer
weg?
In een
maak je in 0 minuten een heerlijke maaltijd
klaar! Soms moet het nog even in de oven of
rusten, maar jijzelf hebt er geen werk meer aan!
En voor de dagen dat er iets meer tijd is, is er
‘Weekend Vibes’: een hoofdstuk met recepten
wanneer het iets langer mag duren.

Claudia Van Avermaet is gecerti ceerd food
mind en bodycoach. Ze volgt momenteel
nog een opleiding in sportdiëtiek. Ze heeft
ook haar eigen gezondheidsblog thepowerloft.me.
is het vervolg op de bestseller
en is ondertussen haar
achtste boek.

Met extra tips om voorbereid aan de week te
starten.

Marketing
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Van dezelfde auteur
Een dagelijkse portie power | € 25,99
isbn 978 94 014 6139 9
Repower | € 25,99
isbn 978 94 014 6034 7
Get Stronger | € 19,99
isbn 978 94 014 6645 5

Culinair

Zet in 30 minuten een
gezonde maaltijd op tafel!

9 789401 474504

Jill Cnudde

Bikinibody.
22 99 maart 2021
paperback | vierkleurendruk | 170 x 240 x 11 mm | ca.
pp. nur
isbn 978 94 014 7450 4 | Themacode: VFM, VFMG, WBHS

ɝ

35 heerlijke en gezonde recepten

ɝ

Aangevuld met enkele effectieve work-outs
voor lichaam en geest

ɝ

Meer dan 47.000 volgers op Instagram

In

geeft Jill Cnudde je al haar tips
tricks om in 21 dagen naar een gezonder en
tter lichaam te gaan. Met de focus op voeding
leert ze je dat je niet alle lekkere dingen hoeft te
schrappen om dat bikiniproof lichaam te krijgen!
Voeding, sport en mindset: dé ideale mix voor
een aanhoudend succes is haar motto. Het boek
bevat zo n
recepten en een reeks simpele
maar effectieve work-outs. Enkele oefeningen
voor de geest, zodat je ook mentaal goed in je
vel zit, maken dit boek volledig af.

Jill Cnudde is een 2 jarige ondernemer en
heeft sinds 201 haar eigen bedrijf
. Daar produceert ze sapjes, thee en
soepen en heeft ze een volledige loso e
rond een bikinibody uitgewerkt. Ze bracht
ook een e-boek uit dat ondertussen meer
dan 1.000 keer gekocht werd.

Marketing
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‘Elke vrouw moet zich goed
in haar vel voelen en een bikini
durven dragen’
Jill Cnudde

159
Dieet

In 21 dagen naar een
tter lichaam

9 789401 474344

Stephanie Scheirlynck

Het sportkookboek 2
29 99 april 2021
hardcover | vierkleurendruk | 260 x 200 x 23 mm | ca.
pp. nur
isbn 978 94 014 7434 4 | Themacode: SC, WBHS | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Laat je begeleiden door dé sportvoedingsreferentie
Stephanie Scheirlynck

ɝ

Met meer dan 80 nieuwe recepten

ɝ

De recepten worden opgedeeld volgens de vertrouwde
structuur van rustige en intensieve trainingsdagen,
krachttrainingen en wedstrijddagen

Om sterk te presteren op sportief vlak is een
aangepast voedingsschema onmisbaar. Net als
bij topatleten kan Stephanie Scheirlynck ook
jou helpen om het maximum uit je trainingen te
halen, je lichaam sneller te laten herstellen en
dat alles aan de hand van lekkere uitgebalanceerde (en eenvoudige) maaltijden. De resulta
ten volgen gegarandeerd.

Stephanie Scheirlynck is topsportdiëtiste en
werkt onder meer voor wielerteam TrekSegafredo, voetbalploeg RSC Anderlecht, en
tal van andere topsporters, waaronder
reg Van Avermaet Na Thiam en olien
D’Hoore. Vanuit haar ervaring weet ze heel
goed welke voedingsstoffen sporters wanneer nodig hebben.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
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Sport

De langverwachte opvolger
van

Van dezelfde auteur
Het optimale sportgewicht | € 32,50
isbn 978 94 014 3215 3
Het ultieme sportkookboek | € 35,99
isbn 978 94 014 5339 4
Het sportkookboek | € 35,99
isbn 978 94 014 2883 5
Het sportkookboek voor jongeren | € 29,99
isbn 978 94 014 3526 0

Sport

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Het summum van de
Belgische en de internationale
koerswereld. The Wolfpack
in beeld, voor en achter de
schermen. Met vallen
en
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
opstaan. Een mustread
voor
wakker te schudden.’
elke koersliefhebber.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Dirk Meulemans, Key Accountmanager buitenboekhandel

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Actualiteit

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

9 789401 471909

Wout Beel, Deceuninck–Quick-Step

The Wolfpack is back
9 99 verschenen
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode

mm ca.
M

pp. nur

ɝ

Kijk mee achter de schermen van Deceuninck–
uick tep in het waanzinnige coronajaar

ɝ

Topfotograaf Wout Beel volgde de ploeg op de
voet, het hele jaar door

ɝ

Intiem aangrijpend glorieus een rollercoaster
van emoties in woord en beeld

2020 was het jaar van corona. Maar ook het jaar
van de enorme veerkracht van het wielrennen.
De ultieme e ponenten daarvan zijn de renners
van Deceuninck–Quick-Step, de legendarische
Wolfpack. Fabio Jakobsen overleefde als bij
wonder een horrorcrash, Remco Evenepoel
won alles wat er te winnen viel, tot ook hij ten
val kwam ulian Alaphilippe verloor zijn vader
en werd wereldkampioen… De Wolfpack, die
klauwde voort.
In dit boek volg je de renners door de lens
van Wout Beel in intieme familiekring tijdens
de lockdown in totale e tase bij een overwin
ning, in decompressie op de ploegbus. Vallen,
opstaan en weer winnen. Een groepsportret dat
je nooit meer loslaat.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Social media campagne
deceuninckquickstep
deceuninck_quickstepteam
deceuninck_qst
www.deceuninck-quickstep.com/nl

Wout Beel is de huisfotograaf van Deceuninckuick tep. inds het BK van 2019 volgt hij
de ploeg op de voet zowel op als naast de
weg.

Sport

The Wolfpack in
een jaar van vallen,
opstaan en weer doorgaan

9 789401 474436

Frederik Backelandt

Cycling Hotspots.
29 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode

mm ca.
M

pp. nur

ɝ

Een fraaie bind-up van de gelijknamige rubriek in
etsmagazine Grinta!

ɝ

Compleet met routes, stopplaatsen, toeristische
info en topbeklimmingen in de buurt

ɝ

Doorspekt met tips en testimonials van bekende
wielrenners

In dit boek ontdek je 12 wielerlocaties die je als
sportieve etser absoluut moet proberen. Kies
je voor Mallorca, het eiland waar wielrenners in
het voorjaar massaal naartoe trekken om in gunstige weersomstandigheden trainingskilometers
te maken, of eerder voor Le Bourg-d’Oisans in
de Franse Alpen, de perfecte uitvalsbasis om
grote Alpencols zoals Croi de er alibier en
Alpe d Huez te beklimmen Blijf je dichtbij huis
in udenaarde of wil je liever de hippe etshubs
irona of Cesenatico verkennen Met Cycling
Hotspots ben je gewapend om de meest unieke
wielerplekken van Europa te gaan ontdekken.

Frederik Backelandt is historicus, begon als
journalist op de wielerredactie van Het
Nieuwsblad en leidt nu als uitgever rinta
ublicaties. Hij is het gezicht van het ets
magazine Grinta! en schreef ook diverse
wielerboeken en biogra e n. Hij schrijft
niet alleen over de wielersport hij is zelf ook
fanatiek etser. o won hij verschillende
keren het wereldkampioenschap wielrennen
voor journalisten en is hij verslingerd aan
etsen in de bergen.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
Social media campagne
grintamagazine
grintamagazine
grintamagazine
www.grinta.be

167

Van dezelfde auteur
M thische cols
isbn
Titanen
isbn

Sport

ak de ets langs d wieler
hotspots van Valkenburg
tot Nice en Siena

9 789401 473811

François Colin & Raf Willems

Top 1000 van de Belgische voetballers
9 99 april 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode

mm ca.
BC

pp. nur

ɝ

Encyclopedie van de kampioenen en de smaakmakers
van het Belgische voetbal in binnen- en buitenland

ɝ

Opvolger in de reeks met ook de Top 1000 wielrenners

ɝ

Topvoetbaljournalist François Colin en meesterverteller Raf Willems bundelen hun krachten

In dit bijzondere naslagwerk portretteren
ran ois Colin en Raf Willems de duizend
Belgen die het voetbal zowel in binnen als
buitenland de voorbije decennia gesierd hebben. Met lange en korte verhalen, over de
kampioenen wiens successen voor zich spreken
maar ook over de vedetten die met hun charisma en hun (wan)daden een onvergetelijke
indruk hebben nagelaten.

Marketing
ɝ

ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar
voor interviews, webinars en
lezingen.
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne

169
Sport

Het ultieme overzichtswerk
van de
beste
Belgische voetballers

François Colin was rubriekleider voetbal en
chef-sport van Het Nieuwsblad en senior
writer van De Standaard. inds 201 is hij
columnist voor Sport/Voetbalmagazine. Hij
is auteur van verschillende voetbalboeken.
Raf Willems is voetbalauteur en publiceerde al
tientallen boeken, waaronder O Belgisch
voetbal.

In dezelfde reeks
Top

van de Belgische wielrenners
isbn

Hobby

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

171
Actualiteit

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

‘Ik geniet van mijn kakelvers eitje
’s morgens, maar ik
wil ook dat mijn kippen een
gezond en gelukkig leven
leiden. Het zakboek
voor de
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
kippenhouder is het
wakker perfecte
te schudden.’
naslagwerk hiervoor.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Tine Vanpoelvoorde, Redacteur

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond

‘Over het belang van goede voeding
voor huisdieren valt niet te discussiëren.
Maar “Snoep dog” is niet zomaar een
hondenkookboek. Het is een verhaal van
liefde, vriendschap en vooral heel veel
lekkers voor onze harige vrienden!’
Laurence Van Tongerloo

9 789401 473637

Laurence Van Tongerloo

Snoep Dog. Gezonde snacks voor je hond
2 99 januari 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
isbn
Themacode WN D E B EK BE CHIKBAAR

ɝ

ntdek alles over (het nut van) gezonde voeding
voor honden

ɝ

Boordevol natuurlijke tips voor heerlijke pupcakes
en -treats

ɝ

Met een kijkje achter de schermen bij BH s
(Bekende Honden)

Stel je eens voor dat je iedere dag opnieuw
dezelfde saaie maaltijd voorgeschoteld krijgt…
Laurence Van Tongerloo toont dat het ook
anders kan. Als een echte pet parent leert ze je
het belang van gezonde en gevarieerde voeding
voor onze liefste viervoeters.

Laurence Van Tongerloo is een Pet Loving
Entrepreneur in de voedingssector voor
huisdieren. Samen met sportjournalist
Ruben Van ucht is ze pet parent van
Djoels.

Snoep Dog bevat 9 recepten voor de leukste
maaltijden en snacks om poten en snoet bij af
te likken. Want de liefde van de hond gaat ook
door de maag!

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
webinars en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne

In dezelfde reeks
it Dog
isbn

Huisdieren

Het leukste kookboek voor
hondenbites en snacks

9 789401 474306

Marc Verachtert

Bart Verelst

Zakboek voor de hapklare moestuin
Gepland en gezond in pot, bak en tuin
19 99 maart 2021
paperback vierkleurendruk
mm ca.
isbn
Themacode WM WMT

pp. nur

Moestuinieren het
hele jaar door

177
Tuin

ɝ

Een moestuinboek voor liefhebbers met groene vingers
en moestuiniers die nieuwe groenten willen ontdekken

ɝ

Met overzichtelijke jaarkalender om te zaaien en
te oogsten

ɝ

Met inzichten over het gebruik van potten en bakken op
terras of balkon, potgrond, bemesting en gereedschap

m te tuinieren heb je geen groene vingers of
ervaring nodig. Iedereen kan het, zelfs in een
bak of een pot op het terras of het balkon. In dit
boek schuiven tuinjournalist Marc Verachtert
en tuine pert Bart Verelst bekende maar ook
minder bekende groenten, fruit, kruiden en eetbare bloemen naar voren. Bij elke plant wordt
grondig besproken wanneer je moet zaaien of
planten, hoe je de plant moet verzorgen om
de meest ver jnde smaak te krijgen wanneer
je moet oogsten. Bovendien heeft Marc bij
elke plant een originele teelttip en laat hij nog
andere gepassioneerde tuinspecialisten aan het
woord.

‘De auteurs Marc Verachtert en Bart
Verelst maken in dit boek het klimaatverhaal echter tastbaar; aan de hand
van een reeks voorbeelden helpen ze
de lezer op weg om de tuinbeleving te
optimaliseren, ondanks de veranderende weersomstandigheden.’
De tuin in vier seizoenen over Zakboek voor de klimaattuin

Marc Verachtert is tuinjournalist en tuinarchitect. Hij publiceert in o.a. Het Nieuwsblad
en Het Belang van Limburg en magazines
als Chic Gardens en Jardins & Loisirs. Hij
werkte mee aan verschillende tuinprogramma’s op VRT en Vitaya.
Bart Verelst nam deel aan het tv-programma
Het Goede Leven met Wim L baert. Hij is
landbouwhistoricus, tuinbouwconsulent en
groenredacteur voor diverse tuintijdschriften.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar
voor interviews en lezingen.
Marc Verachtert
Bart Verelst

9 789401 471930

ander Bauwens

Zakboek voor de kippenhouder
Alles wat je moet weten als je een kip in huis haalt
19 99 maart 2021
paperback vierkleurendruk
isbn
Themacode WN

mm ca.

pp. nur

Tuin

Kippen houden is
helemaal hot
ɝ

Alles wat je moet weten voor je aan kippen begint

ɝ

Met stap-voor-stap beschrijving om zelf een kippenhok
te timmeren

ɝ

ander Bauwens heeft

.

Toen auteur ander Bauwens lmpjes van zijn
raskippen op YouTube begon te posten om zijn
ervaringen te delen, was het meteen een schot
in de roos. Een lmpje over het schoonmaken
van een kippenhok werd zelfs al 1 miljoen
keer bekeken kippen houden is hot

volgers op Youtube

ander Bauwens is fulltime kippenhouder. Hij
heeft meer dan 200 kippen eenden goud
fazanten, tropische vissen en salamanders.

In Zakboek voor de kippenhouder vertelt Sander
alles wat je moet weten over het houden van
kippen hoe begin je eraan welk eten geef je hoe
maak je zelf een kippenhok en hoe onderhoud je
het, wat zijn de gevaren voor de dieren etc.
Het boek bij uitstek voor elke pluimveeliefhebber!

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
Sander Bauwens –
Breeding chickens

In dezelfde reeks
akboek voor de bijentuin
isbn
akboek voor het bosbaden
isbn
akboek voor de klimaattuin
isbn

9 789401 474313

Pierre Lota

1 uur DIY. Terrassen & Balkons
19 99 april 2021
paperback vierkleurendruk
isbn
Themacode W W

mm ca.
pp. nur
W
orspronkelijke uitgever Ho beke

ɝ

originele objecten en meubels van
gerecycled materiaal

ɝ

Met gedetailleerde uitleg in

ɝ

Inspiratie voor handige harry’s

ierre Lota maakt objecten. ijn motto toe
gankelijke en tijdloze ontwerpen om nuttige,
praktische en leuke objecten te produceren
in ma imaal n uur met een minimum aan
gereedschap. Hierbij gaat niets verloren, maar
wordt alles getransformeerd. Kledinghangers
worden gelede lampen essen worden elegante
bloempotten, oude tijdschriften worden gerecycled tot salontafel… Je hoeft geen doe-het-zelfe pert te zijn of een enorme werkplaats te heb
ben om de
projecten in dit boek te maken
in slechts stappen begrijp je in n oogopslag
hoe je het moet doen!

Interieur

Cre er de leukste upc cled
designobjecten in 1 uur

ge llustreerde stappen

Pierre Lota is opgeleid aan de l’École nationale
sup rieure des arts d coratifs in arijs.
Hij voert ontwerpprojecten uit in samenwerking met verschillende merken, schrijft
columns voor decoratiemagazines en leidt
creatieve ontwerpworkshops.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

Pierrelotadesign
Pierrelota
pierrelota.com

HET BA I B EK V
R
BAKKEN BREIEN HAKEN
NU ELK V
R
In de maanden maart, april en mei kan je
Ons Bakboek, Ons Breiboek en Ons Haakboek
uitzonderlijk kopen aan

ns Bakboek
(vanaf
t.e.m.
isbn

)

ns Breiboek
(vanaf
t.e.m.
isbn

)

ns Haakboek
met bol wol
(vanaf
t.e.m.
isbn

)

La Maison Victor

Jurken
2

februari 2021

paperback vierkleurendruk
mm ca.
pp.
nur
isbn
Themacode W BW

9 789401 475372

La Maison Victor

urken 2
2

februari 2021

paperback vierkleurendruk
mm ca.
pp.
nur
isbn
Themacode W BW

9 789401 475389

La Maison Victor

Tops
2

verschenen

paperback met flappen
vierkleurendruk
ca.
pp. nur
isbn
Themacode W BW

9 789401 460354

mm

ɝ

toppers elk voor

ɝ

Stap voor stap werkbeschrijvingen

ɝ

atronen op ware grootte tot maat

La Maison Victor verzamelde de populairste
ontwerpen uit haar collectie. Laat je betoveren
door eigentijds en Belgisch design stijlvol in al
zijn eenvoud.

La Maison Victor is een populair naaiplatform
met fans in Nederland en Belgi . nline en
in het magazine vind je alles over eigentijdse zelfmaakmode.

Met prachtige foto’s, heldere werkbeschrijvingen en patronen op ware grootte van maat 0
tot .
Telkens 1 stijlvolle modellen om zelf te maken
ook voor beginners!

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

La Maison Victor
la_maison_victor_nl
www.lamaisonvictor.com

Lifestyle

De populairste jurken en
tops om zelf te maken

9 789401 475303

Denis Michiels

1000 nr. 1 hits. Alle tophits in de Lage Landen van de fifties tot nu
2 99 februari 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode W W

mm ca.
W

pp. nur

ɝ

Alles wat je moet weten over d klassiekers uit de
muziekgeschiedenis

ɝ

De bijzondere verhalen achter alle nummer 1-hits

ɝ

Met telkens de top van de maand

Weet jij wie de eerste Belgische act was die een
gouden plaat voor meer dan 100.000 verkochte
singles mocht ontvangen Wat was de eerste
Rolling toneshit in de Lage Landen Wie was
de artiest met de meeste hits in onze contreien?

Denis Michiels is medewerker bij Ultratop de
of ci le instantie op het gebied van muziek
verkoop streaming en airpla in Belgi . Hij
verzorgt er de dagelijkse blog Het Collec
tief eheugen waarin hij terugblikt op het
muzikale verleden.

Dit boek is de perfecte gids met de 1000 meest
populaire liedjes van 19 tot vandaag. Naast
anekdotes over de artiesten vertelt Denis
Michiels ook de ontstaansgeschiedenis van de
liedjes en de vaak gekke evolutie die vele songs
en bands doormaakten. Zo kom je alles te weten
over de hits waar Vlaanderen de afgelopen
decennia dol op was en leer je liedjes, albums en
artiesten kennen die misschien wel jouw nummer 1 kunnen worden

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Social media campagne
ultratop.be/nl/blog/het-collectief-geheugen

Muziek

Een geweldige muzikale
trip down memory lane

9 789401 474931

Jeroen D’hoe

Pop als wetenschap
2 99 mei 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
isbn
Themacode AVA AVL Atitel E B EK BE CHIKBAAR

ɝ

Met Spotify-playlists per hoofdstuk

ɝ

Hypes van vandaag gesitueerd in de
popgeschiedenis

ɝ

Voor elke muziekliefhebber

Aan de hand van 10 iconische albums die de
geschiedenis van de popmuziek veranderd hebben, schetst dit boek de geschiedenis en ontwikkeling van de belangrijkste popstromingen.
Elk van deze albums heeft een breuk veroorzaakt, een nieuwe synthese of crossover tot
stand gebracht of een ‘code herschreven’.

Muziek

Popgeschiedenis van
My funny Valentine tot
Billie Eilish

Jeroen D’hoe is professor popmuziek aan
Musicologie (KU Leuven) en doceert com
positie aan Campus Lemmens (LUCA chool
of Arts) en het Utrechts Conservatorium.
Hij won in 200 de Nationale Compositie
wedstrijd Koningin Elisabeth.

Via elk album ontdek je belangrijke kantelmomenten in de popgeschiedenis wat voor
afging, welke vernieuwing het album teweegbracht en welke invloed het heeft gehad op
volgende generaties popartiesten. Want de
popmuziek van elke generatie is het product
van een lange evolutie.

Marketing
ɝ

ɝ

ɝ

De auteur is beschikbaar
voor interviews, lezingen en
webinars
Geschikt voor opleidingen
musicologie, culturele studies,
conservatoriumopleidingen,
KSO-muziekhumaniora, …
www.jeroendhoe.org

9 789401 471244

ie Vanhout

Beau s jour
20 99 februari 2021
paperback
Themacode

YV

H

mm ca.
pp. nur
K E B EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Rauwe hedendaagse whodunit met surre le twist

ɝ

p het kleine scherm (met meer dan .
en op Net i

ɝ

De ideale teaser voor de start van het tweede seizoen

Wat zou jij doen mocht je wakker worden naast
je – dode – dubbelganger?
Wanneer doctoraatsstudente Elise Deprez
ontwaakt, ligt ze in de gang van de Leuvense
universiteit, naast het dode lichaam van iemand
die sprekend op haarzelf lijkt. Ze heeft geen
idee wat haar de afgelopen nacht overkwam.
Heeft haar dood iets te maken met de beruchte
studentenmoordenaar die de stad in een wurggreep houdt? En als ze vermoord is, waarom
loopt ze dan nog steeds rond en zijn er slechts
enkele mensen die haar kunnen horen en zien?

.

kijkers)

ie Vanhout is het nieuwe pseudoniem van een
ervaren Vlaamse journalist en thrillerauteur,
die onder andere genomineerd werd voor de
ouden trop en De Diamanten Kogel.

Marketing
‘“Hotel Beau Séjour” on Netflix:
Eccentric, brilliant, and strangely
touching. Supernatural fare for those
who don’t ordinarily like it.’
Stephen King

ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
TV spotjes campagne

Fictie

Een nieuw Beau séjourverhaal, naar de gelijknamige succesreeks op tv

Non Books

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Superleuk om een bordspel
in dezelfde griezelige sfeer
van de Beau Séjour-reeks
te kunnen spelen. De ideale
opwarmer voor seizoen
2!’
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Thomas Van der Goten, Redacteur

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
Marc Van Ranst

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

9 789401 475921

Crimibox

Beau séjour – het spel
29 99 februari 2020
spelbo vierkleurendruk
Themacode: WDMG, FYV

mm nur

isbn

ɝ

Betreed de wereld van ‘de zieners’ en roep de hulp in
van het slachtoffer

ɝ

Bouw steeds een nieuw hotel-spelbord dankzij de set
kamertegels

ɝ

De ideale teaser voor de start van het tweede seizoen

Een rusteloze geest vraagt je om de omstandigheden van zijn verdachte overlijden te ontrafelen. Maar dat kan nog eens moeilijk worden.
Zeker wanneer blijkt dat iemand in jouw team
deze gruweldaad op zijn kerfstok heeft. Neem
de rol van geest of vriend in en zorg voor gerechtigheid of plot tegen de groep in als sluwe
moordenaar. Raak jij verstrikt in een macaber
web van leugens of ontdek jij de bloedstollende
waarheid voor het te laat is?

10-100
jaar

3-6

45-60
min.

Marketing
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ɝ

Maxime Demeyere daagt spelers uit om in,
rond en out of the box te denken met zijn
vernuftige creaties.

Speel exemplaren mogelijk
Social media campagne
TV spotjes campagne

Van dezelfde auteur
Vuureiland
isbn
Code van Coppens
isbn

Spel

Het Beau séjour-bordspel,
naar de gelijknamige
succesreeks op tv

luk ook in
de dag
met één van onze
succesvolle kalenders

ɝ

Meer dan
.
e . verkocht van alle
Bucketlist-boeken

ɝ

Met
nieuwe opdrachten volgens een
verschillend thema

ɝ

Boordevol leuke quotes om in te lijsten

Kalender

Nieuwe editie van de succesvolle bucketlistkalender

Ook dit jaar verzamelt Elise De Rijck opnieuw
uitdagingen die je moet gedaan hebben in
2022.
Opdrachten die je samen, alleen, met je ouders,
grootouders, lief of BFF doet, opdrachten die je
op reis kunt doen of die je ecologische voetafdruk kleiner maken!

Elise De Rijck schreef in 201 haar eerste
boek. Het Bucketlist Boek bleek algauw een
bestseller te zijn. Ondertussen publiceerde
ze al meer dan 10 boeken waaronder ook
Het Bucketlist Boek voor Koppels en Het
Ultieme Bucketlist Boek.

Van dezelfde auteur
Het Ultieme Bucketlist Boek
isbn

9 789401 474528

Elise De Rijck

De Bucketlist scheurkalender 2022
1 99 augustus 2020
kalender
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode W
WH

Marketing
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ɝ
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Elise De Rijck
elisederijck
www.elisederijck.com

ɝ

De allerleukste kalender voor jong en oud

ɝ

Volledige geïllustreerd

ɝ

Van de weetjesboeken en kalender van Herman Boel
zijn vele tienduizenden exemplaren verkocht

Wist je dat…
… de Engelsen lange tijd nieuwjaar vierden
op 2 maart
… Laika niet de enige hond in de ruimte was?
het Cambodjaans maar liefst
letters telt
… fruit dat geteeld wordt in Alaska een pak
zoeter smaakt?
… de haan van Kellogg’s Nederlandse roots
heeft?
In deze heerlijke kalender verrast Herman Boel
je elke dag met een leuk weetje, gekoppeld aan
de actualiteit van de dag.

Herman Boel is vertaler en heeft een neus
voor leuke weetjes. Hij is overtuigd lid
van SKEPP (Studiekring voor Kritische
Evaluatie van Pseudowetenschap en het
Paranormale).

Van dezelfde auteur
999 feiten waar je meestal
helemaal niets aan hebt
isbn

9 789401 474719

Herman Boel

feiten wat je helemaal niets
aan hebt.
1 99 augustus 2020
kalender
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode WDK

Marketing
ɝ
voor lezingen en interviews.

Kalender

De populaire weetjeskalender is terug met
gloednieuwe nutteloze feiten

ɝ

Een kalender die elke dag de juiste toon aan je leven geeft

ɝ

Elk jaar een volledig vernieuwde uitgave

ɝ

Van de vorige edities werden telkens
verkocht

.

199

e emplaren

De teksten van Toon Hermans zijn heerlijk
helder geschreven, ontroerend en tijdloos. Maar
tussen de regels door lees je ook altijd een
diepere gedachte.
Dat is de blijvende kracht van het uitgebreide
oeuvre van Toon Hermans, die onophoudelijk
aan het schrijven en dichten was. Teksten die
blij maken en die troosten.

Toon Hermans was de grootste theaterpersoonlijkheid die Vlaanderen en Nederland ooit hebben gekend, én een van de
meest gelezen dichters. In 201 vierden we
zijn 100ste verjaardag.

9 789401 475259

Toon Hermans

Een jaar met Toon 2022
1 99 augustus 2020
kalender
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode DC ACD

Kalender

Zevende editie van de
succesvolle Toon Hermansscheurkalender

ɝ

Nieuwe editie van de succesvolle scheurkalender

ɝ

Met
nieuwe tips om elke dag een beetje
gelukkiger te worden

ɝ

Van de vorige edities werden telkens ca.
verkocht

.

e .

Bestsellerauteur Leo Bormans verzamelt elke
dag krachtige levenswijsheden van grote persoonlijkheden. Hij vertaalt die naar een creatief
advies dat bijdraagt tot een realistisch geluksgevoel.
In Een jaar vol geluk krijg je niet alleen elke dag
een citaat, maar ook een tip om gelukkiger te
worden. De
concrete tips sluiten aan bij de
moderne gelukswetenschap. Zowel de citaten
als de tips zijn duwtjes in de rug voor meer
geluk.

Leo Bormans reist de wereld rond als ‘Ambassador of Happiness & Quality of Life’. Hij
is schrijver en inspirator en Distinguished Lecturer in Happiness Research aan
de Erasmus Universiteit van Rotterdam.
Bormans is een graag geziene gast in de
media. In 201 bedacht hij bv. enkele po
sitieve interventies voor Paul Witteman in
zijn programma
Geluk.

9 789401 472036

Leo Bormans

Een jaar vol geluk 2022
1 99 augustus 2021
paperback
isbn

mm ca.
Themacode

pp. nur
MA
V 

BCY

Kalender

Tiende editie van de
gelukskalender vol nieuwe
geluksinterventies

Kalender

Mama zijn is…
elke dag bijzonder!
ɝ

Nieuwe editie van de populaire Mama Baas scheurkalender

ɝ

Grappig en heel herkenbaar voor jonge ouders

ɝ

Elke dag een leuke tip of een originele quote

Een frisse jaarkalender met
ontroerende
en originele uitspraken van mama’s, papa’s én
kinderen.
In de typische no-nonsense stijl van Mama Baas.

Mama Baas is een online magazine, blog en
communit voor en door mama s. e leest
er alles over op mamabaas.com

9 789401 474634

Mama Baas

De Mama Baas scheurkalender 2022
1 99 augustus 2021
paperback
nur
isbn

mm ca.
pp.
Themacode V

C

Marketing
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Mama Baas

Social media campagne
via Mama Baas

Mama Baa

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Met informatie op kleuterniveau en eenvoudige, vrolijke,
herkenbare tekeningen lijkt
Ik word grote broer/zus het
ideale boek om mijn
dochter
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
van drie voor te bereiden
wakker te schudden.’ op
de geboorte van een broertje
of een zusje.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Astrid Maes, Marketing Manager

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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9 789401 474627

Paulien De Smet

Mijn kleuter speelt.
1 99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode YB

mm ca.
YBL

pp. nur

Mama Baas

Origineel doeboek
voor kleuters
ɝ

toffe spelletjes aangepast aan de leeftijd van
je kleuter

ɝ

Voor kinderen van

ɝ

Met duidelijke en kleurrijke illustraties en foto’s

tot

jaar

Je kleuter bezighouden en stimuleren tegelijkertijd? Er zijn zoveel leuke dingen die je samen
kunt doen! In dit boek vind je tal van leuke
ideeën en daarvoor hoef je niet eens veel spullen in huis te halen. Vaak kun je met ‘kosteloos’
materiaal aan de slag zoals schoenendozen,
droge pasta, enz.

Paulien De Smet is een creatieve mama van een
heerlijke baby en een energieke kleuter.
e werkt bij Lannoo Uitgeverij.

Zestig creatieve spelletjes voor kleuters,
aangepast aan de leeftijd van je kind, van
drie tot zes jaar. Sommige zijn heel eenvoudig,
andere vragen iets meer voorbereiding. Maar ze
zijn allemaal origineel, prikkelend en pure fun!

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
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Van dezelfde auteur
Mijn peuter speelt
isbn

9 789401 474610

Anke van Os

De leukste DIY s voor mama s (in spe)
1 99 maart 2021
paperback vierkleurendruk
isbn
Themacode W

mm ca.

pp. nur

ɝ

Creatief cadeauboek voor mama s (in spe)

ɝ

originele DIYprojecten voor de kraamperiode

ɝ

Duidelijk en stap voor stap uitgelegd

Hét creatieve boek om cadeau te doen aan die
zwangere vriendin of om gewoon lekker voor
jezelf te kopen.
pgedeeld per thema de geboorte plannen
aparte aankondigingen, een creatieve kraamperiode, een leuke kinderkamer en voor het eerst
naar school.
0 originele knutselwerkjes waar je geen dure
materialen of speci eke voorkennis voor nodig
hebt enkel een onweerstaanbare creakriebel
een polaroidmuur van het kraambezoek, decoratie voor het eerste feestje, afscheidscadeautjes
voor de kinderopvang, etc.

Marketing
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Anke van Os is een creatieve mama van twee
kindjes die haar inspiratie graag deelt met
andere moeders. Van 201 tot 2020 was zij
vaste columniste in het magazine
( ezinsbond).

Mama Baas

Knutsel zelf de
origineelste spulletjes
voor je baby en peuter

9 789401 474603

Lore De Vilder

Ik word grote broer zus
1 99 januari 2021
hardcover vierkleurendruk
isbn
Themacode V

mm ca.
YBL

pp. nur

ɝ

Speels geïllustreerd cadeauboek voor
grote broer zus in spe

ɝ

Duidelijke informatie op kleuterniveau

ɝ

Met prachtige poster om je kindje
voor te bereiden

Hoera, een baby op komst! Met dit speelse en
informatieve boek bereid je je kleuter voor op
de komst van de nieuwe baby.
Alle informatie wordt ludiek en herkenbaar
geïllustreerd op het niveau van je kindje.
Dankzij de meegroeiposter bij het boek is je
kleintje binnenkort helemaal klaar voor zijn of
haar nieuwe rol als grote broer of zus!

Lore De Vilder is al jaren een actief lid van het
Mama Baas team. Ze schrijft en redigeert
voor de website en heeft al meerdere boeken gepubliceerd bij Mama Baas.
Emma Th ssen is zelfstandig illustrator en
freelance ontwerper van kinderboeken,
familieparcours reis restaurantgidsen
kindercollecties en luisterboeken.

Marketing
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ɝ
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ɝ
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In dezelfde reeks
Ik word mama
Ik word papa
Ik word (weer) oma

isbn
isbn
isbn

Mama Baas

Met dit boek is grote broer
zus er klaar voor

9 789401 475181

Lore De Vilder

Mama’s vertellen.
1 99 april 2021
paperback
isbn

mm ca.
pp. nur
Themacode M K V

ɝ

Openhartige getuigenissen over een
moeilijk thema

ɝ

Derde titel in een nieuwe reeks

ɝ

Met een voorwoord van Manu Keirse

Een positieve zwangerschapstest in de hand,
een hart dat sneller klopt en een hoofd vol
dromen. En dan… loopt het fout. In deze nieuwe
titel in de reeks Mama s vertellen delen (wens)
mama’s en -papa’s hun verhaal. Ze vertellen
over hun miskraam en de impact ervan, over
hun verdriet en het verlies en hoe ze daarmee
omgingen.

Lore De Vilder is al jaren een actief lid van het
Mama Baas team. Ze schrijft en redigeert
voor de website en heeft al meerdere boeken gepubliceerd bij Mama Baas.

Want een miskraam mag dan nog steeds een
taboe zijn, toch worden heel wat wensouders
ermee geconfronteerd. Weten dat je niet alleen
staat en (h)erkenning vinden in het verhaal van
anderen is een belangrijk deel van het verwerkingsproces.

Marketing
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In dezelfde reeks
Mama’s vertellen. Ontroostbaar
(
vanaf
)
isbn
Mama’s vertellen. Meer dan verwacht
(
vanaf
)
isbn

Mama Baas

Eerlijke verhalen over wat
een miskraam met je doet

Toerisme

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

‘Het weekend is hét moment
van de week om met je lief
even helemaal weg te zijn.
hard dat ook klinkt, je hebt die
En de aller jnste ‘Hoe
plekjes
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
daarvoor vind je met
het boek
Romantisch weekendje weg
vol originele insidetips.
Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Johan Ghysels, Directeur-Uitgever

Marketing
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ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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© Koen De Langhe

Afgezonderd van de wereld een dorpje waar het geluk voor het
rapen ligt plekjes om de pauzeknop in te drukken of een herontdekking
van de bekendste plekken in Belgi en Nederland. Er zijn zo veel invals
hoeken om de drukte van de dag even te laten en op vakantie te gaan in
eigen land, of net over de grens heen.

Sophie Allegaert, Gert Corremans,
Lynn Guillaume

Bij ons in het dorp

Logeren bij Belgen
in Frankrijk

Peter Jacobs, Erwin De Decker

Lannoo s Autoboek
Nederland, België en
Luxemburg

€ 34.99 | isbn 9789401458603

€ 24,99 | isbn 9789401461191

€ 39,99 | isbn 9789401468527

Michelin De Groene
Reisgids België

Trotter België

Trotter Ardennen

€ 29,99 | isbn 9789401449489

€ 19,99 | isbn 9789401458283

€ 25,99 | isbn 9789401468398

Vraag naar de actie bij uw vertegenwoordiger. (België)

9 789401 461054

Jill Tersago

Romantisch weekendje weg
22 99 februari 2021
integraalband vierkleurendruk
mm ca.
isbn 978 94 014 6105 4 | Themacode: WTH, 1D

pp. nur

ɝ

Romantische adresjes voor restaurants, winkels, minder
bekende plekken om te ontdekken en overnachtingstips

ɝ

e llustreerd en vormgegeven door Irene champaert
en Renata Ortega

ɝ

15 x een romantisch avontuur:
van Brighton tot Parijs en Brugge

Deze gids is voor wie de kleine geheimen in
de grote steden wil ontdekken, en de grote
verrassingen in de kleine. Een verzameling van
zorgvuldig gekozen adresjes en activiteiten voor
een romantisch avontuur met vrienden, familie
en geliefden. Bars met grandeur lu ueuze shop
pingadressen deugddoende overnachtings
plekken groene oases en de beste spots waar
je jezelf en je geliefde(n) in de watten kunt laten
leggen.

217

Jill Tersago groeide op rondom Antwerpen
studeerde ilm en Audiovisuele Kunsten
in Gent en Brussel, woonde een tijdje in
Londen en Mechelen en heeft zich nu
gesetteld in de Belgische hoofdstad. Ze
houdt van steden, hun dynamiek, exotisme
en geheime pareltjes. e werkt als auteur
redactrice en blogger.

Dit is geen klassieke gids die je alles zal vertellen over de desbetreffende steden. Hij zal je
meenemen naar de meest verrassende buurten
en etablissementen die tot de verbeelding spre
ken. Daarnaast kom je romantische anekdotes
te weten over het verleden en heden van de
stad.

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Social media campagne
Bloggersevenement en
boekvoorstelling
Booktrailer
Voorpublicatie is mogelijk
Backcard (6 ex.) voor boekhandel
beschikbaar (isbn 5410574914569)
romantische.stedentrips

Toerisme

Romantische cit trips
dicht bij huis

9 789401 475198

Calum Creasey & Lauren Smith

The Complete Vanlife Book. Culture, Vehicles, People, Places
2 99 verschenen
paperback vierkleurendruk
mm ca.
isbn
(EN) Themacode WT A

pp. nur

ɝ

Met tips en tricks voor zowel de leek als de
ervaren vanlifer

ɝ

Met prachtige wegdroomfotogra e en
verrassende illustraties

ɝ

Geschreven door de mensen achter
The Rolling Home (
K volgers op Instagram)

Eropuit trekken met een camper is d reistrend
van het moment. Het loslaten van de ratrace
en het zoeken naar een alternatieve levenswijze zijn een gevolg of zelfs het doel. De urban
nomad wordt even een global nomad en wil
genieten van de ultieme vrijheid op vier wielen.
Dit boek geeft het meest complete overzicht
van de trend n alle tips die nodig zijn hoe ont
stond de Vanlifetrend Kadert hij in een diep
gewortelder back to basics-verlangen? Welke
camper gebruik je waarvoor en wanneer ben je
er klaar voor Het boek graaft ook dieper naar
hoe een alternatieve levensstijl op te bouwen
met respect voor natuur en de wereld waarin
we leven.
is
next level’.
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Toerisme

Het meest complete boek
over de Vanlife-trend

Na jaren door Europa rondgereisd te hebben
in hun camper besloten Calum Creasey en
Lauren Smith hun liefde voor goed design
te combineren met hun passie voor avon
tuur. Het resultaat: The Rolling Home, een
website Instagramaccount (1 .000 volgers)
en magazine. Van hun eerste boek verkochten ze 10.000en e emplaren in 2 edities.

Heruitgave van The Rolling Home presents

‘With a very small budget and a lot
of imagination we slowly created
our dream home.’
Calum Creasey en Lauren Smith na een roadtrip van 120.000 km

Marketing
ɝ
ɝ

therollinghome
onwardsvehicles

‘If you could drop everything and
travel the world there’d be no better way
to do it than in a volkswagen T4 – at
least thats how Calum Creasey, founder
of “The Rolling Home”, makes us feel.’
Designboom

9 789401 468510

Lannoo s Reisboek int acobsroute
Op weg naar Santiago de Compostela
99 maart 2021
hardcover vierkleurendruk
mm ca.
pp. nur
isbn
Themacode WTH D EE  A

ɝ

De populairste routes naar antiago etappe per etappe
beschreven

ɝ

Een schat aan informatie over de pelgrimsplaatsen
langs de mythische Sint-Jacobsroute

ɝ

Met uitbundige kleurenfotogra e en een gedetailleerde
reisatlas

Dit boek neemt je, via de Camino Francés, de
Camino Aragon s en de Camino del Norte mee
op pelgrimsreis door panje met als eind
bestemming antiago de Compostela.
Al eeuwenlang ondernemen pelgrims de m 
thische tocht naar Santiago: sommige voor de
sportieve uitdaging anderen als bedevaart
maar het vaakst om even te ontsnappen aan de
drukte van alledag. ewapend met een rugzak
wandelschoenen en een pelgrimsstaf passeer
je grootse kathedralen, uitgestrekte velden
en steile wijngaarden rustieke bergdorpen en
uitzonderlijke paleizen.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

Social media campagne
Samenwerking met wandelmagazines
Voorpublicatie is mogelijk

LANNOO’S REISBOEK

EUROPE TREKKING

Spectaculaire wandelroutes in fascinerende landschappen

In dezelfde reeks
Lannoo s Reisboek World Trekking
€ 35,99 | isbn 978 94 014 5024 9
Lannoo s Reisboek Europe Trekking
€ 34,99 | isbn 978 94 014 6850 3
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De beroemdste pelgrims
route in woord en beeld

VOLLEDIG
EACTUALI
SEERDE
EDITIE

9 789401 474580

Pasar

Hoe reis ik met een camper
De ultieme gids voor de motorhomereiziger
21 99 april 2021
paperback
mm ca.
pp. nur
isbn 978 94 014 7458 0 | Themacode: WTHH1

ɝ

Een tegelijk praktische als inspirerende handleiding voor
de beginnende n geroutineerde camperreiziger

ɝ

Aandacht voor de do’s & don’ts tijdens het reizen met de
motorhome

ɝ

Handzame checklists en praktische tips wisselen af met
heerlijke anekdotes

Deze gids bundelt alle nuttige informatie over
reizen met een motorhome. Welke camper past
het beste bij jou (en jouw reisplannen) Hoe
vind je je weg in de overvloed aan (digitale)
informatie Deze gids biedt een antwoord op
al je campervragen. e verneemt alles over
modellen, nutsvoorzieningen en accessoires. Je
leert hoe je de motorhome perfect kunt laden
je krijgt nuttige tips om vlot en veilig te rijden.
Verder is er aandacht voor de regelgeving in de
verschillende Europese landen voor veiligheid
onderhoud en stalling van je vakantiehuis op
wielen .
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Steven Durnez ( 19 ) kreeg de liefde voor
het kamperen met de paplepel ingegeven
toen hij zijn vakanties doorbracht bij zijn
grootouders op de camping. Ruim 1 jaar
was hij freelance kampeerjournalist voor
diverse tijdschriften en vakbladen. Na een
omzwerving in de verkoop van motorhomes
is hij vandaag werkzaam bij de grootste
kampeerorganisatie van Vlaanderen.

Toerisme

De meest complete gids voor
een zorgeloze campervakantie
in eigen bubbel

NIEUWE EDITIE
VAN IET
KLA IEKER

9 789401 474238

Patrick Cornillie & Kristien Hansebout

Knooppunter

root ietsboek Vlaanderen

2 99 maart 2021
integraalband vierkleurendruk
mm ca.
isbn 978 94 014 7423 8 | Themacode: SZD, 1DDB-BE-F

pp. nur

ɝ

etstochten uitgezet op de Vlaamse knooppunten
netwerken; nu met 20 nieuwe routes

ɝ

Via www.knooppunter.com beschik je altijd over de meest
recente gratis routekaartjes

ɝ

Voor elke route is er een korte versie uitgestippeld
op maat van kinderen

Voor deze nieuwe editie van de Knooppunter
etsklassieker werden twintig nieuwe routes
uitgezet over de mooiste etsknooppunten
netwerken in Vlaanderen.
Bij elke route hoort een roadbook. Het biedt
je alle info in de meest compacte vorm de
startplaats een opsomming van de etsknoop
punten de afstand tussen die knooppunten en
de situering van de bezienswaardigheden en
horeca onderweg. Alle roadbooks kun je
na registratie gedurende 1 maanden gratis
downloaden op www.knooppunter.com

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
interviews
Social media campagne
in Vlaanderen

ɝ
ɝ

beschikbaar (isbn 5410574914545)
Booktrailer
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Patrick Cornillie kent als fervente etser
zowat alle uithoeken van Vlaanderen. Hij is
een bekroond dichter, journalist en auteur
van talrijke ets en wielerboeken. Voor
Knooppunter treedt hij graag als ambas
sadeur op.
Kristien Hansebout houdt al sinds haar
kindertijd van etsen. Als parkoersbou
wer verkent ze etsroutes in binnen en
buitenland. Haar ontdekkingen en ets
belevenissen deelt ze in tijdschriftartikelen
en ondertussen ook enkele etsgidsen.

Toerisme

ntdek Vlaanderen vanop
de ets met KN
UNTER

9 789401 474221

Kristien Hansebout

Knooppunter

root ietsboek Walloni .

2 99 april 2021
integraalband vierkleurendruk
mm ca.
isbn 978 94 014 7422 1 | Themacode: SZD, 1DDB-BE-W

pp. nur

ɝ

kantenklare etsroutes uitgezet op de Waalse knoop
puntennetwerken en unieke RAVeLpaden

ɝ

Alle roadbooks zijn te downloaden via www.knooppunter.com

ɝ

De auteur heeft volop oog voor de natuur en erfgoedparels
onderweg, maar ze besteedt ook aandacht aan de streekspecialiteiten

Deze Knooppunter ietsgids bundelt de vijftig
mooiste etslussen in Walloni en de Ardennen.
e werden zo veel mogelijk uitgezet op de Waal
se etsknooppuntnetwerken. Het routeaanbod
zal zowel de sportieve als de recreatieve etser
bekoren. En speciaal voor de jonge Walloni 
verkenners is er van elke tocht een korte versie
voorzien.
Iedere etstocht is vertaald naar een over
zichtelijk roadbook en een routekaartje met
de vermelding van de startplaats etsknoop
punten en de bezienswaardigheden en horeca
onderweg. De meest actuele versie ervan
download je via www.knooppunter.com. Neem
het roadbook mee onderweg het past perfect
in een Knooppunter toestel.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Social media campagne
in Wallonië

ɝ
beschikbaar (isbn 5410574914545)
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Kristien Hansebout houdt al sinds haar kindertijd van etsen. Als parkoersbouwer
verkent ze etsroutes in binnen en
buitenland. Haar ontdekkingen en ets
belevenissen deelt ze in tijdschriftartikelen
en ondertussen ook enkele etsgidsen.

Toerisme

KNOOPPUNTER toont je
nu ook de mooiste ets
routes in Wallonië

NIEUWE
EDITIE

NIEUWE
EDITIE

9 789401 474467

Michelin

roene Reisgids Weekend Belgische Ardennen
Namen – Luik – Luxemburg
10 99 februari 2021
paperback met flappen vierkleurendruk
mm ca.
isbn 978 94 014 7446 7 | Themacode: WTH, 1DDB-BE-W

pp. nur

9 789401 475242

Michelin

Groene Reisgids Weekend Bordeaux
10 99 maart 2021
paperback met flappen vierkleurendruk
isbn
Themacode WTH

mm ca.
DD  RBBA

pp. nur

De driesterrengids voor
je volgende cit trip
De duidelijke sterrenquotering geeft in één
oogopslag aan wat je beslist niet mag missen

ɝ

De beste adressen om te overnachten,
een hapje te eten of te winkelen

ɝ

Met een volledig uitgewerkt reisplan voor
drie of meer dagen

Toerisme

ɝ
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Wie slechts n stadsgids in zijn tas wil stoppen
en toch geen enkele bezienswaardigheid of top
adres wil missen, kiest voor de weekendgids.
Elk hoofdstuk heeft een eigen kleur, zo vind je
feilloos de informatie die je zoekt. De top10
van must-sees en must-do’s de persoonlijke
topervaringen van de auteurs en de uitgewerkte
reisplannen vind je in het groene hoofdstuk. De
praktische inlichtingen in het paarse deel tips
om de stad te bezoeken staan overzichtelijk
opgesomd in het oranje hoofdstuk de beste
adressen in het turkoois en de teksten met achtergrondinformatie in het fuchsia deel.
Voor iedere bestemming zijn ruim 100 adressen
geselecteerd die stuk voor stuk overzichtelijk
zijn aangeduid op de uitneembare plattegrond.

Groene Reisgids Weekend
bestaat ook voor jouw
favoriete bestemming:
Algarve

Luxemburg

Amsterdam

Lyon

Antwerpen

Madeira

Athene

Madrid

Azoren

Mallorca

Barcelona

Malta

Belgische
Ardennen

Marrakech

Berlijn

Milaan

Marseille

Bilbao

Montenegro

Boedapest

München

Bordeaux

Napels en ompe

Brugge

New York

Brussel

Parijs

Dublin

Porto

Edinburgh

Praag

Florence

Rijsel

Gent
enua Cin ue Terre
ortofino
ranada

M laga

Hamburg
Hongkong
Kaapverdi

Marketing
ɝ

Social media campagne

Kopenhagen
Krakau
Lissabon
Londen

Rome
Rotterdam
Sevilla
Stockholm
Tenerife en de
Canarische Eilanden
Valencia
Venetië
Warschau
Wenen

Michelin

Dordogne
Périgord

Lot

22 99 maart 2021
paperback met flappen
vierkleurendruk
mm
ca.
pp. nur
isbn 978 94 014 7453 5
Themacode WTH DD
FR PE, FR XQFJ

9 789401 474535

R BA

Michelin

Michelin

Duitsland Zuid

Duitsland Noord

Zwarte Woud
22 99 mei 2021

Dresden – Münster – Berlijn
– Bremen – Hamburg
2 99 mei 2021

paperback met flappen
vierkleurendruk | 120 x 220 x 22 mm
ca.
pp. nur
isbn 978 94 014 7454 2
Themacode: WTH, 1DFG, DE-T, DE-U

9 789401 474542

paperback met flappen
vierkleurendruk | 120 x 220 x 22 mm
ca.
pp. nur
isbn 978 94 014 7455 9
Themacode: WTH, 1DFG, DE-B,
DE DEVAVBVHVN

9 789401 474559

De Groene Reisgids:
de onmisbare reisgezel

231
Toerisme

ɝ

De praktische sterrenbeoordeling met
of
geeft aan wat je zeker moet zien en doen

ɝ

Steevast samengesteld door deskundige Michelinauteurs

ɝ

De roene Reisgids biedt alle praktische informatie om je
reis degelijk voor te bereiden

De Groene Reisgids gaat voor iedere nieuwe
editie weer op pad om vast te stellen hoeveel
sterren een bezienswaardigheid verdient.
De heldere regioopdeling van de reisgidsen laat
je meteen zien wat interessant is in de buurt
van je eigen reisbestemming. Er wordt aandacht
besteed aan grote steden, landelijke gebieden
en natuur.

sterren

Neem De Groene Reisgids mee
op jouw volgende reis
Andalusi

Languedoc

A uitaine
rans
Atlantische kust

Limousin

Ard che

Nederland

Dr me

Auvergne

De auteurs zijn altijd lokale kenners: zij selecteren de beste hotels, restaurants, uitgaansadressen en doe-activiteiten. Horecazaken worden
geordend volgens prijsklasse van de doorsnee
prijzen wat meer lu e tot pure verwennerij .

Bali - Lombok - OostJava
Barcelona
Catalonië

Berr

Midden panje
NoordEngeland
Wales
Noord-Italië
Noord panje
Noorwegen

België

Nord-Pas-de-Calais

Bourgondië

Normandië Oost

Brazilië
Bretagne Noord
Bretagne Zuid

Oostenrijk
ost panje

Canada
Champagne
Ardennen

Normandië West

ranse

Picardië
oitou

Charentes

Corsica

Polen

C te d Azur

Portugal

Denemarken

Provence

Dordogne
Périgord

Pyreneeën

Lot

Duitsland Noord

uglia

Basilicata

Duitsland Zuid

Roussillon
Katharenland

Elzas - Vogezen

Schotland

rancheComt
Jura

Sicilië
Tarn

Lot

Ave ron

ranse Alpen Noord

Toscane

ranse Alpen uid

Zuid-Engeland

Umbri

Griekse vasteland

Zuid-Italië

IJsland

Zweden

Kastelen van de Loire

Zwitserland

Kreta
Kroatië

Eerder aangeboden reisgidsen
Groene reisgids Michelin

Provence
€ 24,99 | isbn 9789401457132
februari 2021

uglia Basilicata
€ 22,99 | isbn 9789401465182
april

Toscane Umbri
€ 24,99 | isbn 9789401465267
juni 2021

Groene reisgids weekend Michelin

Athene
€ 10,99 | isbn 9789401465069
september

Boedapest
€ 10,99 | isbn 9789401457293
september

Madrid
€ 10,99 | isbn 9789401465083
september

die in 2021 zullen verschijnen
Trotter

Andalusi
€ 25,99 | isbn 9789401466196
april

Catalonië
€ 27,99 | isbn 9789401466219
februari 2021

Colombia
€ 25,99 | isbn 9789401466226
november 2021

Hongarije
€ 19,99 | isbn 9789401466240
mei 2021

Kroatië
€ 24,99 | isbn 9789401466271
april

West-Canada
€ 19,99 | isbn 9789401466301
november 2021

E-boeken &
verschijnin

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
22 99 oktober 2020
paperback
Themacode V B K

mm ca.
pp. nur
EB EK BE CHIKBAAR

isbn

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

Alles wat we kunnen en moeten weten over de
wereld van virussen

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tvstudio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York. Tijdens de
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste
viroloog van de Lage Landen.

‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
Marc Van Ranst

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

Nieuwe e-boeken
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Kind & Jeugd

Kunst & Fotografie

De waanzinnige boomhut
van 130 verdiepingen
€ 9,99
isbn 978 94 014 7312 5

World Press Photo 2021
€ 20,99
isbn 978 94 014 7585 3

Food Photos & Styling
€ 14,99
isbn 978 94 014 7574 7

Terroristenjager
€ 17,99
isbn 978 94 014 7572 3

Iedereen ruimtevaarder
€ 17,99
isbn 978 94 014 7571 6

Wat een hond ons over
wiskunde kan leren
€ 14,99
isbn 978 94 014 7566 2

De laatste dictator in
Europa
€ 17,99
isbn 978 94 014 7548 8

Homo Digitalis
€ 14,99
isbn 978 94 014 7575 4

U belegt toch ook?
€ 17,99
isbn 978 94 014 7573 0

Gap the Mind
€ 22,99
isbn 978 94 014 7543 3

De dwaling van de
beeldenstormer
€ 14,99
isbn 978 94 014 7272 2

Actualiteit

6

Nieuwe e-boeken
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Persoonlijke groei & Gezondheid
ELKE VAN HOOF

E
H
BT
EERSTE HULP BIJ THUISWERK

Het uur blauw
€ 17,99
isbn 978 94 014 7563 1

finaal_OUTLINE.indd 1

De ultieme overwinning
€ 18,99
isbn 978 94 014 7389 7

ELKE VAN HOOF

E
H
BT

EEN
PRAKTIS
CH
GIDS VO E
WERKGE OR
VER
-NEMER EN

EERSTE HULP
BIJ THUISWERK

Mama’s weten waarom
€ 16,99
isbn 978 94 014 7564 8

Waarom overkomt dit mij
weer?
€ 17,99
isbn 978 94 014 7568 6

Eerste hulp bij thuiswerk
€ 19,99
isbn 978 94 014 7483 2

Zinvol ziek
€ 17,99
isbn 978 94 014 7567 9

Het ABC van een
gezonde rug
€ 17,99
isbn 978 94 014 7569 3

Leven met een bipolaire
stoornis
€ 18,99
isbn 978 94 014 7570 9

Een kookboek
Seppe Nobels
€ 37,99
isbn 978 94 014 7404 7

Soul Boost
€ 19,99
isbn 978 94 014 7579 2

Herbas
€ 19,99
isbn 978 94 014 7580 8

19/10/20 20:14

Culinair

Keto in 15 minuten –
mediterraans
€ 19,99
isbn 978 94 014 7581 5

Nieuwe e-boeken
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Culinair
HET SPORTKOOKBOEK

STEPHANIE SCHEIRLYNCK

MET

85

NIEUW
RECEPT E
EN

HET

SPORT
KOOKBOEK 2

verbeter je sportprestaties
met de juiste voeding

2

Alles voor op de boterham
€ 19,99
isbn 978 94 014 7578 5

covervoorstellen_Sportkookb2•5.indd 1

Het sportkookboek 2
€ 22,99
isbn 978 94 014 7435 1

19/10/20 20:25

Hobby
LAURENCE VAN TONGERLOO

SnoepDog

Snoep
Dog

Gezonde
snacks voor
je hond

snoep dog_cover_DEF.indd 1

Snoep dog
€ 18,99
isbn 978 94 014 7406 1

19/10/20 18:11

Pop als wetenschap
Jeroen D’hoe
€ 19,99
isbn 978 94 014 7494 8

Beau séjour
Gie Vanhout
€ 15,99
isbn 978 94 014 7438 2

8
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KIND & JEUGD
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

De keukenprins van Mocano III

Mathilda Masters & Georgien Overwater

verschenen

14

De keukenprins van Mocano IV

Mathilda Masters & Georgien Overwater

verschenen

14

Agent en Boef – Gekte onder de grond

Kees de Boer & Tjibbe Veldkamp

februari

35

Agent en Boef – Nog veel meer boevenstreken

Kees de Boer & Tjibbe Veldkamp

De encyclopedie van alle belangrijke ontdekkingen
De waanzinnige boomhut van

verdiepingen

And

rif ths

Terr Denton

februari

34

februari

54

februari

Felix zoekt geluk

Leo Bormans & Rosalien Helsen

februari

20

Fruitvliegje

Geert Vervaeke

februari

29

Het botenboek

Jan Van Der Veken

februari

47

Het dikke boek van ons bijzondere heelal

Will Gater

februari

56

Het geheim van Gargantis

Thomas Taylor

februari

12

Het spel van Vos en Haas

Sylvia Vanden Heede & The Tjong-Khing

februari

41

Stinkhond is verliefd

Colas Gutman & Marc Boutavant

februari

32

Zomaar een dag, bij zomaar een vijver

Bibi Dumon Tak, Anne-Lise Koehler & Eric Serre

februari

30

De school van de Magische Dieren 4

Margit Auer & Martijn van der Linden

maart

10

Dwars & Co

Rico Hop & Bas Schel

maart

8

Ella wil een hond

Tanneke Wigersma & Charlotte Dumortier

maart

37

Het grote waterboek

Sarah Garé, Marijke Huysmans & Wendy Panders maart

50

Ik rijd en ik neem mee

Mellon

maart

25

Maximiliaan Modderman geeft een feestje

Joukje Akveld & Jan Jutte

maart

26

Vieze versjes

Naomi Tieman & Emmanuel Wiemans

maart

22

Zigzag Dinosaurussen

Makii

maart

17

De zon

Peter Goes

april

52

Het dikke alfabetboek

Frank Landsbergen

april

48

Terra Ultima

Raoul Deleo

april

42

123 superslimme dingen die je moet weten
over liefde en seks

Mathilda Masters & Louize Perdieus

mei

44

Daarom vind ik jou zo lief, juf

Bette Westera & Martijn van der Linden

mei

18

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

After Us the Deluge

Kadir van Lohuizen

januari

64

Moeten vrouwen naakt zijn om
in het museum te hangen?

Christiane Struyven

februari

70

KUNST & FOTOGRAFIE

Dark and Dystopian Post-Mortem Fairy Tales

Mothmeister

maart

66

Food Photos & Styling

Eveline Boone

maart

78

Arne Quinze

Xavier Roland e.a.

maart

74

100 meesterwerken Oude Nederlandse en
Vlaamse Kunst 1350 -1750

CODART

april

68

World Press Photo 2021

World Press Photo

april

62

Botanical Buildings

Judith Baehner

mei

76

KANT /LACE

Frieda Sorber ea

mei

72

Verschijningslijst
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ACTUALITEIT
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

De laatste dictator in Europa

Christophe Brackx

februari

94

De dwaling van de beeldenstormer

Koen Lemmens

februari

102

Het uur blauw

Johan Terryn

februari

104

Homo Digitalis

Thierry Geerts

februari

96

Migratierecht

Ellen Desmet

februari

88

Het algoritme van de geest

Gita Deneckere & Yves T’Sjoen

maart

88

Terroristenjager

Lionel D. & Annemie Bulté

maart

92

Wat een hond ons over wiskunde kan leren

Ben Orlin

maart

86

Gap the Mind

Herman Konings

april

100

U belegt toch ook?

Ben Granjé

april

98

Iedereen ruimtevaarder

Nancy Vermeulen

mei

84

PERSOONLIJKE GROEI & GEZONDHEID
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Het ABC van een gezonde rug

Christophe Wolfs

maart

128
122

De ultieme overwinning

Ellen Schouppe & Tara Kuklis

maart

Iedereen kiest voor talent

Luk Dewulf

maart

Waarom overkomt dit mij weer?!

Anja Pairoux

maart

114

Zenparents

Ine Maes

maart

110
126

Zinvol ziek

Lynn Formesyn

maart

Eerste hulp bij thuiswerk

Elke Van Hoof

april

Leven met een bipolaire stoornis

Pascal Sienaert & Ann Dierick

april

130

Mama’s weten waarom

Sonia Pypaert

april

112

Bevrijd

Margot Hallemans

mei

116

Bij mij zou het niet waar zijn

Elle De Leeuw

mei

118

Auteur

Verschijning

Pg

CULINAIR
Titel
Een kookboek

Seppe Nobels

verschenen

138

Het Beste Libelle Kookboek

Libelle

verschenen

150

Herbas

David Van Steenkiste

februari

142

Soul Boost

Kim Vercoutere

februari

140

Alles voor op de boterham

Zippora Wiese

maart

146

Bikinibody

Jill Cnudde

maart

158

Een dagelijkse portie power in 30 minuten

Claudia Van Avermaet

maart

156

Keto in 15 minuten – Mediterraans

Julie Van den Kerchove

maart

136

Elke dag gezond

WW

april

154

Het grote ijsboek

Christophe Declercq

april

148

Het Sportkookboek 2

Stephanie Scheirlynck

april

160

Libelle weekmenu’s

Libelle

april

152

Mediterraneo

Maxence Sys & Laurent Willems

april

144

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

The Wolfpack is back

Wout Beel

verschenen

164

SPORT

Cycling Hotspots

Frederik Backelandt

maart

166

Top 1000 van de Belgische voetballers

François Colin & Raf Willems

april

168

0

Verschijningslijst

241

HOBBY
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Tops

La Maison Victor

verschenen

184

Snoep dog

Laurence Van Tongerloo

januari

174

1000 nr. 1 hits

Denis Michiels

februari

186

Beau séjour

Gie Vanhout

februari

190

Jurken

La Maison Victor

februari

184

Jurken 2

La Maison Victor

februari

184

Zakboek voor de hapklare moestuin

Marc Verachtert & Bart Verelst

maart

176

Zakboek voor de kippenhouder

Sander Bauwens

maart

178

1 uur DIY

Pierre Lota

april

180

Pop als wetenschap

Jeroen D’hoe

mei

188

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Beau séjour spelbox

Maxime Demeyere

februari

194

N NB

K

365 feiten waar je helemaal niets aan hebt

Herman Boel

augustus

198

De Bucketlist scheurkalender 2022

Elise De Rijck

augustus

197

De Mama Baas scheurkalender 2022

Mama Baas

augustus

201

Een jaar met Toon 2022

Toon Hermans

augustus

199

Een jaar vol geluk 2022

Leo Bormans

augustus

200

Auteur

Verschijning

Pg

MAMA BAAS
Titel
Ik word grote broer/zus

Lore de Vilder

januari

208

De leukste DIY’s voor mama’s (in spe)

Anke van Os

maart

206

Mijn kleuter speelt

Paulien De Smet

maart

204

Mama’s vertellen: Miskraam

Lore de Vilder

april

211

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

The complete Vanlife book

Calum Creasey & Lauren Smith

verschenen

218

TOERISME

Groene Reisgids weekend Belgische Ardennen

Michelin

februari

228

Romantisch weekendje weg

Jill Tersago

februari

216

Groene Reisgids Dordogne – Lot – Perigord

Michelin

maart

230

Groene Reisgids weekend Bordeaux

Michelin

maart

228

Knooppunter Groot Fietsboek Vlaanderen

Patrick Cornillie e.a.

Lannoo’s Reisboek Sint-Jacobsroute

maart

224

maart

220

Hoe reis ik met een camper

Pasar

april

222

Knooppunter Groot Fietsboek Wallonië

Kristien Hansebout

april

226

Groene Reisgids Duitsland Noord

Michelin

mei

230

Groene Reisgids Duitsland Zuid

Michelin

mei

230

Notities

Notities

Notities

Lannoo online
Lannoo
www.lannoo.be

Lannoo Campus
www.lannoocampus.be

Academia Press
www.academiapress.be

Mama Baas
www.mamabaas.com

Madame Creatief
www.madamecreatief.com

Knooppunter
www.knooppunter.com
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