Zomer 2021

2

Inhoudsopgave

ALGEMEEN

HOBBY

BEWUSTWORDING

CULINAIR

REIZEN

SPORT

40 - 55

36 - 39

32 - 35

24 - 31

18 - 23

14 - 17

4 - 13

ZOMER 2021

EVENEENS VERSCHENEN

3

4

Hans Klippus
ISBN: 978-94-93201-18-7
Prijs: € 21,95

EK Voetbal • Tour de France •

Sharon van Rouwendaal en Natasja Weber
ISBN: 978-94-93160-40-8
Prijs: € 21,95

DE MOOISTE SPORTBOEKEN VOOR DEZE ZOMER

•

Rob van Vuure
ISBN: 978-94-93160-86-6
Prijs: € 16,95

Ronde van Vlaanderen •

Kees Kooman
ISBN: 978-94-92500-88-0
Prijs: € 24,95

•

DE MOOISTE SPORTBOEKEN VOOR DEZE ZOMER

Mark van den Heuvel
ISBN: 978-94-93160-53-8
Prijs: € 21,95

Olympische Spelen Tokyo •

Louis Bovée
ISBN: 978-94-93201-31-6
Prijs: € 21,95

•

Rob van Vuure
ISBN: 978-94-93201-19-4
Prijs: € 16,95

Milaan - San Remo •

Leo Oldenburger en Yoeri van den Busken
ISBN: 978-94-93160-87-3
Prijs: € 21,95

•
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Het leven van Frans de Munck leest als een waar gebeurd jongensboek

Danny van der Linden (Utrecht, 1983) werkt freelance als (sport-)journalist en redacteur actief
voor De Gooi & Eemlander, De Persgroep en BDU Media. Van onder meer zijn hand verscheen
het veelgeprezen boek ‘De Rebellen van de Bunnikside’ over de harde kern van FC Utrecht.
Dat boek werd genomineerd voor ‘Beste voetbalboek van het jaar’ door het voetbalmagazine
Staantribune.

DANNY VAN DER LINDEN

Frans de Munck

De Zwarte Panter

Auteur: Danny van der Linden
Titel: Frans de Munck
Ondertitel: De Zwarte Panter

Omvang: 192p., paperback met fotokatern
Afmeting: 14 x 21 cm
ISBN: 978-94-93201-65-1
Prijs: € 21,95

NUR: 491
Verschijning: juni 2021

SPORT

Geschreven door Danny van der Linden,
eerder met ‘De Rebellen van de Bunnikside’
genomineerd voor ‘beste voetbalboek van
het jaar’
Eerbetoon aan misschien wel de meest tot de
verbeelding sprekende voetbalkeeper ooit
Uitgebreide promotie campagne in onder meer
voetbal magazines, social media en kranten in
de regio’s waar Frans de Munck ooit speelde
Advertenties in onder meer Voetbal
International, Staantribune en Panenka

Frans de Munck, ook wel bekend als ‘De zwarte Panter’, is de meest iconische doelman uit de
jaren 50. Zijn levensverhaal spreekt tot ieders verbeelding. Zo wordt de in Goes geboren jongen in
zijn twintigerjaren tijdens de tweede wereldoorlog gedwongen zijn geboortegrond te verlaten door
de bezetter. Het laat zijn sporen na, maar het geeft ondanks dat in 1944 in Sittard de aftrap voor
een leven vol sportief succes, tegenwerkingen, vrouwen(!), tegenslagen en bijzondere avonturen.

“Het zou me niet verbazen als er nog ergens halfbroers of zussen van me rondlopen”

De charismatische keeper is één van de helden die in 1953 de befaamde watersnoodwedstrijd
speelt, is een superster in Duitsland en speelt daar als acteur in een succesvolle bioscoopfilm.
Daarnaast is hij een vrouwenverslinder en één van de grondleggers voor het betaalde voetbal in
Nederland. Als speler van Sittardse Boys, 1. FC Köln, Fortuna ’54, DOS, Cambuur, Veendam en
Vitesse is hij populair bij supporters, maar omstreden bij medespelers. De ijdele doelman met
het eigenzinnige karakter gaat zijn eigen weg, neemt nooit een blad voor de mond en gaat geen
conflict uit de weg. Juist dit maakt hem zo uniek.
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Golfen met Phil Allen; de nieuwe zesdelige boekenreeks over alle aspecten van deze boeiende
maar soms ook frustrerende sport. Jaarlijks worden er miljoenen aan trainingsmaterialen
uitgegeven met de hoop een kortere route naar golfsucces te hebben gevonden, maar voor het
echte succes moet toch echt de golfswing optimaal worden uitgevoerd.
Engelsman Phil Allen als geen ander in staat een optimaal trainingsprogramma samen te stellen om
iedere golfer op een hoger niveau te tillen. Deze nieuwe reeks is zo opgezet dat Phil de lezende
golfer stap voor stap meeneemt langs de verschillende slagen. Van de ene slag naar de ander, met
altijd het idee dat elk onderdeel samenhangt met het andere. De instructies en tips in de boeken
worden geïllustreerd met grafieken, tekeningen en verhelderende foto’s. Daarnaast bieden de in
de boeken opgenomen QR codes de mogelijkheid bijbehorende en speciaal voor deze reeks door
Phil opgenomen filmpjes te bekijken en zo ieder onderdeel van het spel verder te verbeteren.
Met Golfen met Phil Allen wordt een stevig fundament onder ieders golfspel gelegd.

De beste methode om snel de scores en de persoonlijke handicap te verlagen.

Martijn Paehlig - Hoofdredacteur Golfers Magazine

‘Veel spelers gebruiken de voor golf beschikbare tijd liever om te spelen, in plaats van
te oefenen. Jammer, want met een gerichte investering in tijd en aandacht kan je snel
winst boeken. Het is met dat idee in gedachten dat Phil Allen deze golfboeken schreef’

Zeg je golf expertise, dan zeg je Phil Allen. Niet alleen omdat hij meervoudig European Tourwinnaar Joost Luiten coacht, maar ook vanwege zijn rol als coach bij andere Nederlandse (jeugd)
golftalenten. Phil heeft een neus voor golftalent en doet er alles aan om de best mogelijke golfer
in jongeren naar boven te halen. Met ervaring op de PGA Tour, PGA European Tour, de Olympische
Spelen en verschillende Majors is Phil het best te omschrijven als één van de top golfcoaches in
de wereld. Phil Allen is door Golf Digests benoemd tot een van de ‘Golf Digests World’s 75 Best
International Teachers’. Phil is de enige coach in Nederland met deze titel.
In juni 2020 in Phil door de Britse PGA erkend met de status ‘PGA Advanced Fellow Professional’

PHIL ALLEN

Golfen met Phil Allen

Verbeter je golfspel in simpele stappen

Auteur: Phil Allen
Titel: Golfen met Phil Allen

Ondertitel: Verbeter je golfspel in simpele stappen
Omvang: 64p., paperback met flappen
Afmeting: 17 x 22 cm
ISBN: 978-94-93201-68-2

Prijs: € 16,95
NUR: 482
Verschijning: juni 2021

SPORT

Het afgelopen jaar is het aantal golfers in
Nederland en Belgie met 45.000 toegenomen
Ruim 700.000 golfers in Nederland en Belgie
Zesdelige golf instructie reeks van Neerlands
bekendste golf pro
Instructies mede aan de hand van korte
instructie-filmpjes via het boek te zien.
Phil Allen uitgeroepen tot een van de beste
75 Golf instructeurs ter wereld
Promotie via onder meer de golfmagazines,
Golf.nl en vele (digitale) seminars

Het eerste deel in de nieuwe boekenreeks Golfen met Phil Allen.

In simpele stappen je golfspel verbeteren worden alle onderdelen van het spel besproken en
geillustreerd aan de hand van praktische oefeningen. De keuze van de clubs, de warming up,
de juiste stand van de voeten, de slag, de swing, de balvlucht, het bepalen van de afstand en
natuurlijk de ‘approach’en het voorkomen van een ‘slice’.

Overzichteljke grafieken en foto’s illustreren de instrcucties en tips van Phil Allen.
Daarnaast kunnen door middel van de in het boek opgenomen QR codes, de bijbehorende
instructie-filmpjes worden bekeken, die Phil Allen speciaal voor deze boekenreeks opnam.
In simpele stappen je golf verbeteren is bedoeld voor de beginnende golfers met enige
baanervaring, niveau handicap 54.
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Golfen met Phil Allen

PHIL ALLEN

Golfen met Phil Allen

PHIL ALLEN

Auteur: Phil Allen
Titel: Golfen met Phil Allen

Haal het beste uit je bunkerspel

Auteur: Phil Allen
Titel: Golfen met Phil Allen

Ondertitel: Haal het beste uit je bunkerspel
Omvang: 64p., paperback met flappen
Afmeting: 17 x 22 cm
ISBN: 978-94-93201-67-5

Haal het beste uit je wedgespel

Ondertitel: Haal het beste uit je wedgespel
Omvang: 64p., paperback met flappen
Afmeting: 17 x 22 cm
ISBN: 978-94-93201-66-8

Het derde deel in de nieuwe boekenreeks Golfen met Phil Allen.

Prijs: € 16,95
NUR: 482
Verschijning: juni 2021

Het tweede deel in de nieuwe boekenreeks Golfen met Phil Allen.

Prijs: € 16,95
NUR: 482
Verschijning: juni 2021

Haal het beste uit je wedgespel spreekt voor zich en behandelt alle onderdelen die ervoor zorgen
dat het spel met de wedge snel verbetert.
De juiste opstelling om tot een juiste slag te komen, de balpositie, de uitlijning, de balvlucht en
de swing zijn cruciaal om tot een betere slag met de wedge te komen. Door het boek heen
worden de diverse posities en situaties helder besproken en voorzien van heldere aanbevelingen
en instructies, geïllustreerd met grafieken, foto’s en verwijzingen naar de speciale Phil Allen
filmpjes via de QR codes in het boek.

In het beste bunkerspel wordt zeer gedetailleerd ingegaan op alle mogelijkheden om
‘ongeschonden’ het zand te verlaten.
Allereerst aandacht voor de slag en het belang van de juiste houding, gebruik van de optimale club,
de balpositie, de uitlijning en natuurlijk de grip tijdens de swing. Verschillende slagen worden uitgebreid besproken en geïllustreerd aan de hand van foto’s en tekeningen. Daarnaast kunnen via
de QR codes de instructie filmpjes worden bekeken, die Phil Allen speciaal voor dit boek opnam.
Phil Allen laat zien dat simpele aanpassingen in houding en balpositie zorgen voor een perfecte
hoogte en afstand van de slag waardoor de afstand tot de pin optimaal is. Vervolgens worden een
aantal oefeningen toegelicht die de golfer in staat stellen de techniek de verbeteren en fouten te
elimineren. Ook hier geldt; de scorekaart laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn en de
handicap verder omlaag kan!
Het boek om aan de hand van een professional het golfspel daadwerkelijk te verbeteren!

De juiste inschatting van de afstand en de goede keuze van de club zijn onontbeerlijk een hier
wordt ook uitgebreid bij stil gestaan. Simpele aanpassingen van slag en swing zorgen voor een
betere plaatsing op de green.
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Wat drijft topsporters als Dafne Schippers, Joost Luiten,
Pierre van Hooijdonk en Femke Heemskerk?

De topsporters: Dafne Schippers, Teun de Nooijer, Femke Heemskerk, Joost Luiten, Lobke
Berkhout, Henk Grol, Daniëlle de Bruijn, Jetze Plat, Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Pierre
van Hooijdonk, Laura Smulders, Kiran Badloe, Lonneke Sloetjes, Bjorn Koreman, Nicolien
Sauerbreij, Jeffrey Hoogland, Nouchka Fontijn, Patrick Roest en Annemiek van Vleuten.

Robin van Galen (1972) verdiende erkenning als topcoach toen hij in 2008 in Peking tot ieders
verrassing met de Nederlandse waterpolovrouwen Olympisch kampioen werd.
Dit proces beschreef hij in zijn eerste boek “Mijn Olympische missie”; daarna volgden
“Dilemma’s van een topcoach” en dit voorjaar de roman “De coach en zijn geheim”.
Robin is tevens een inspirerend spreker. Momenteel is hij commercieel directeur van de
Koninklijke Nederlandse Zwembond en tevens bestuurslid technische zaken van SBV Excelsior.
Peter Linssen (1963) studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en heeft daarna diverse
(management-)functies vervuld binnen de farmaceutische industrie. Peter is eigenaar van EmberBV
(2001) en medeoprichter van Profile Dynamics. Hij is trainer, (executive) coach, gastdocent en
spreker en gespecialiseerd in team- en leiderschapsontwikkeling.

ROBIN VAN GALEN & PETER LINSSEN

Drijfveren
van een topsporter

20 kampioenen leggen in unieke interviews hun karakter bloot

Auteur: Robin van Galen & Peter Linssen
Titel: Drijfveren van een topsporter
Ondertitel: 20 kampioenen leggen in unieke

interviews hun karakter bloot
Omvang: 192p., paperback
Afmeting: 20 x 20 cm
ISBN: 978-94-93201-69-9

Prijs: € 20,00
NUR: 489
Verschijning: mei 2021

SPORT

Unieke en nimmer eerder gerealiseerde
analyse van de gedrevenheid van topsporters
Vele tientallen ‘gouden’en ‘zilveren’medailles
in 1 boek!
Het sportboek in de aanloop naar de komende
Olympische Spelen
Veel promotie tijdens en voorafgaand aan
Tokyo 2020 (2021)

In ‘Drijfveren van een topsporter’ worden twintig bekende sportmensen geïnterviewd en dat
gebeurt op een heel andere manier dan gebruikelijk. De topsporters en voormalige topsporters
worden geconfronteerd met de uitkomsten van een drijfverenanalyse, die vooraf door hen zijn
ingevuld. De ‘kleurenprofielen’ die daaruit voortvloeien, geven een boeiende inkijk in de drijfveren
van de geïnterviewden.

De conclusies zijn vaak herkenbaar, maar zorgen ook voor verrassende en onverwachte
eyeopeners, óók voor de sporters zelf. Wie bijvoorbeeld denkt dat topsporters altijd het hoogst
scoren op het gebied van prestatiegerichtheid en daadkracht, heeft het mis.
Naast de uitleg van hun kleurenprofiel vertellen de sportmensen ook openhartig over het verloop
van hun carrière en, indien ze in juli en augustus aan de Olympische Spelen meedoen, over hun
verwachtingen voor Tokio.
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ELIO PELZERS

LISANNA WESTON

Auteur: Lisanna Weston
Titel: Nieuw - Zeeland
Omvang: 160p., paperback
Afmeting: 17 x 22 cm

Nieuw - Zeeland

Auteur: Elio Pelzers
Titel: Limburg
Omvang: 160p., paperback
Afmeting: 17 x 22 cm

ISBN: 978-94-93201-71-2
Prijs: € 22,50
NUR: 518
Verschijning: augustus 2021

Limburg
ISBN: 978-94-93201-70-5
Prijs: € 22,50
NUR: 511
Verschijning: september 2021

Eerder schreef Lisanne Weston in de PassePartout
reeks een tweetal boeken over Australië.
Inspirerend boek op zeer persoonlijke wijze
beschreven
Aan de hand van door auteurs uitgestippelde
roadtrip worden de mooiste en meest
indrukwekkende plekken van heel
Nieuw-Zeeland beleefd
Redactionele aandacht in diverse reismagazines
waaronder Columbus en National Geographic.

In dit boek schrijven auteurs Lisanna Weston, Rowdy Schellingerhout en Denise van den
Nieuwendijk over een roadtrip over het Noorder- en Zuidereiland van dit indrukwekkende land,
waar de auteurs lange tijd hebben gewoond.

Door de goed bereikbare plekken, relatief korte afstanden en een prachtige balans tussen
natuur en cultuur, is Nieuw Zeeland een van de meest geschikte landen ter wereld om een
roadtrip te maken. Je hoeft maar een korte afstand te rijden om je weer in geheel nieuwe en
altijd veranderende natuur te bevinden die nooit verveelt.

Een rondreis over het Noorder- en Zuidereiland

Nieuw deel in de recente Nederland-reeks
van Passepartout
Vakantie in eigen land populairder dan ooit
Belicht zowel net Nederlandse als Vlaamse
deel van Limburg
Promotie in samenwerking met provincie
Limburg ( Toeristisch Limburg)
Uitgebreide promotie campagne in
combinatie met de gidsen Zeeland,
Terschelling & Vlieland

Het meest ‘buitenlandse’ stukje Nederland
Van de heuvels bij Mook tot de heuvels van Vaals vinden asperge-eters, vlaailiefhebbers,
wijndrinkers en andere bourgondische levensgenieters elkaar. Je kunt er op zoek naar heiligen,
kapelletjes, carréhoeven, holle wegen, orchideeën, veenpaden, mergelgroeven en nog veel meer.
Tussen de zandgrond van Noord-Limburg en de löss en mergel in Zuid-Limburg vind je enorm
veel variatie, van kastelen tot kruisbeelden, van rivierduinen tot de hoogste berg van ons land.
En de Maas verbindt dit alles van zuid naar noord, gevoed door beken die al kronkelend fraaie en
natuurrijke beekdalen creëerden. Neem eens een kijkje bij Nederlands enige grindrivier, een open
mergelgroeve of in een tot streekculinair centrum omgebouwde watertoren. Fietsend, wandelend,
kuierend, speurend, zittend, liggend, sportend: Limburg blijft betoveren.
Elio Pelzers is een ervaren reisjournalist, die zich zowel dichtbij huis als in verafgelegen
streken thuis voelt. Geboren en getogen in Zuid-Limburg, waar hij graag dwaalt en steeds
nieuwe dingen ontdekt.

De auteurs nemen ons mee langs adembenemende hoogtepunten zoals Auckland, Hobbiton,
Rotorua. De Tongariro Alpine Crossing, Wellington, Abel Tasman National Park, Queenstown,
Millford Sound, Mount Cook en Christchurch worden niet overgeslagen. Maar ook de minder
bekende plekjes worden niet overgeslagen.
De auteurs hopen je te inspireren met de ‘off the beaten track’ spirit, die wij als onafhankelijke
reislustige Nederlanders allemaal wel een beetje herkennen.
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DIRK TIMMERMAN

JOKE LANGENS

Auteur: Joke Langens
Titel: Lissabon
Omvang: 160p., paperback
Afmeting: 17 x 22 cm

Lissabon

Auteur: Dirk Timmerman
Titel: Malta & Gozo
Omvang: 160p., paperback
Afmeting: 17 x 22 cm

ISBN: 978-94-93201-73-6
Prijs: € 22,50
NUR: 512
Verschijning: september 2021

Malta & Gozo
ISBN: 978-94-93201-72-9
Prijs: € 22,50
NUR: 512
Verschijning: september 2021

Van de oevers van de Taag tot de Atlantische Oceaan

Na Porto en de Algarve het derde deel in de
Portugal reeks van PassePartout reisgidsen
Zeer populaire city-trip bestemming vanuit
zowel Nederland als Vlaanderen
Een van Europa’s meest zonnige steden en
derhalve een aantrekkelijke bestemming
Promotie i.s.m het Portugees Verkeersbureau

Geschreven met een grote passie voor Malta en Gozo

Zeer actueel en gevarieerd beeld van Malta
en het nabij gelegen Gozo
Aandacht voor de gevarieerde natuur, maar
ook voor het meer ‘stadse’ leven, waaronder
Valletta
Toerisme vanuit Nederland en België
naar Malta stijgt de afgelopen jaren met
tientallen procenten
Recent bracht Edicola het succesvolle Malta
Magazine uit
Promotie in nauwe samenwerking met de
Malta Tourist Authority, vanuit zowel
Nederland als Vlaanderen

Voor de vakantieganger die deze eilanden uitkiest als vakantiebestemming, verschaft de auteur
op een luchtige en toegankelijke manier informatie en tips. Dit boek is dan geen traditionele
reisgids. De auteur geeft ons een aparte kijk op Malta en Gozo!

Lissabon is niet alleen één van Europa’s meest zonnige steden, maar bevindt zich ook het dichtst
bij Afrika en Zuid-Amerika – en dat voel je. Voeg daar een heuvelachtige topografie om U tegen te
zeggen, een flinke dosis authenticiteit en heel wat ziel aan toe en je hebt een absoluut unieke
stad. Deze gids dekt daarom een uitgebreide lading: van uitzichtpunten, cultuur en onverwachte
plekjes tot een waaier aan dagtripjes als fijne afwisseling op het stadsleven. Aan de Atlantische
Oceaan liggen groene gebergtes, magische bossen, pittoreske kuststadjes en zowel wilde als
uitgestrekte stranden. Deze gids is het resultaat van bijna een decennium van omzwervingen
door de auteur, die naast geaccrediteerd gids in Portugal in de eerste plaats inwoner is van het
historische centrum van Lissabon.

Met ruim driehonderd foto’s geeft dit inspiratieboek een mooi beeld van deze uitzonderlijke
eilanden. Naast een aantal belangrijke bezienswaardigheden, worden met name de minder
bekende plekjes verkend. Een bezoek aan Malta van noord tot zuid, Gozo en Comino. Maar ook
‘zoomt’ de auteur in op de stranden, de gastronomie, de sporten, de muziek, de films, de evenementen, de festas, het vuurwerk, de boetiekhotels, shopping en entertainment.
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Harold Hamersma

“De vlag kan uit. Sander de Vaan heeft een nieuw boek geschreven.
Hij weet de dorst naar informatie altijd heerlijk lessen.”

Een onalledaags boek over een dagelijks genoegen

Wijnzinnig lekker: feiten, tips én meningen over het enige drinkbare kunstwerk op onze planeet.

Ook komen tal van bekende wijnliefhebbers en producenten aan het woord, waaronder Harold
Hamersma, Jancis Robinson, Eric Asimov (NY Times), Astrid Joosten, Dr. Ernst Loosen, Miguel
Torres, Lisa Perrotti-Brown (Robert Parker Wine Advocate), Tim Atkin (BBC) en Amy Wislocki
(Decanter). Zij vertellen o.a. over hun wijnervaringen en hun all-time favorieten.

CULINAIR
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SANDER DE VAAN

Wijnzinnig lekker

Tips, feiten en weetjes om nog meer van wijn te genieten

Auteur: Sander de Vaan
Titel: Wijnzinnig lekker

CULINAIR

Ondertitel: Tips, feiten en weetjes om nog meer
van wijn te genieten
Omvang: 176p., hardcover
Afmeting: 13,5 x 19,5 cm

ISBN: 978-94-93201-74-3
Prijs: € 22,50
NUR: 447
Verschijning: september 2021

Auteur bekend van onder meer Wijngids Spanje,
Wijngids Duitsland en zijn artikelen voor onder
meer NRC Handelsblad en Por Favor.
Met medewerking van onder meer Jancis
Robinson, Astrid Joosten, Tim Atki en
Miguel Torres
Redactionele aandacht in onder meer Algemeen
Dagblad, Winelife en Por Favor.
Met een voorwoord van Harold Hamersma

Wat hebben een Australische Nobelprijswinnaar, een Italiaanse WK-international, een Duitse
prins, een Amerikaanse popzanger en een ex-pornoster uit New York met elkaar gemeen?
Niets, behálve dat ze allemaal heel serieus wijn maken en hierover vertellen in Wijnzinnig lekker.

En hoe zit het eigenlijk met de diversiteit in deze eeuwenlang door mannen gedomineerde
sector? Ook dit actuele thema komt in het boek uitgebreid aan bod, dankzij interviews met
vrouwelijke wijnexperts uit o.a. USA, Zuid-Afrika, India en China.

Daarnaast bevat Wijnzinnig lekker een helder overzicht van alle belangrijke wijnlanden,
de populairste druivenvariëteiten én de meest opvallende, grappige, bizarre wijnweetjes uit
heden en verleden.

19

Auteur Sander de Vaan neemt de lezer mee op een tocht langs bekende en minder bekende
Spaanse wijnhuizen uit alle 70 ‘Denominaciones de Origien’ op het Spaanse vasteland, de
Balearen en de Canarische Eilanden. Naast de uitgebreide en diepgaande informatie over de
verschillende herkomstgebieden biedt Wijngids Spanje – Een Vuelta langs alle wijngebieden
en de beste bodegas ook een overzicht van de meest representatieve wijnen uit iedere streek.
Het verhaal van Spaanse wijnmakers (plus een enkele Nederlander en Belg) en richtprijzen
van de Spaanse wijnen maakt de wijngids compleet. Want Spanje is zoveel meer dan alleen de
bekende La Rioja wijnstreek!

Wijngids Spanje is de perfecte gids voor kenners, liefhebbers én iedereen die graag
eens een bijzondere Spaanse wijn wil proeven.

CULINAIR
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SANDER DE VAAN

Wijngids Spanje

Ontdekkingstocht langs alle wijngaarden en de beste bodegas

Auteur: Sander de Vaan
Titel: Wijngids Spanje

Ondertitel: Ontdekkingstocht langs alle
wijngaarden en de beste bodegas
Omvang: 256p., paperback
Afmeting: 15 x 23 cm

ISBN: 978-94-93160-04-0
Prijs: € 22,50
NUR: 447
Verschijning: april 2021

CULINAIR

Herziene nieuwe editie van deze populaire
wijngids over Spanje
Een allesomvattende wijngids over de
bekende en onbekende Spaanse wijnhuizen,
herkomstgebieden en mooiste wijnen die
Spanje te bieden heeft
De eerste Nederlandstalige wijngids over
Spanje sinds 2001
Geschreven door Sander de Vaan, wonend
in Spanje en schrijver voor o.a. NRC,
De Volkskrant en zijn bij Edicola Uitgeverij
eerder verschenen succesvolle boek
Zuid-Oost-Spanje
Redactionele aandacht in o.a. Por Favor,
NRC, De Volkskrant, Perswijn en Winelife
Met een voorwoord van Onno Kleyn

Spanje is één van de belangrijkste wijnproducenten van de wereld en qua oppervlakte zelfs
het grootste wijnland ter wereld. De laatste Nederlandse wijngids over Spaanse ‘vino’s’ stamt
uit 2001 en dat terwijl er de laatste 25 jaar juist een ingrijpende modernisering van de sector
heeft plaatsgevonden!

21

CULINAIR

22

YO’S KITCHEN

Bunzlau Castle

Stoer en lekker koken voor familie en vrienden

Auteur: Yo’s Kitchen
Titel: Bunzlau Castle

MID
PRICE

Ondertitel: Stoer en lekker koken voor familie
en vrienden
Omvang: 192p., hardcover
Afmeting: 20 x 25,5 cm

ISBN: 978-94-92500-75-5
Prijs: € 15,00
NUR: 440
Verschijning: mei 2021

CULINAIR

Aantrekkelijk kookboek in de sfeer van het
wereldberoemde Bunzlau Castle merk
50 verrassende en eenvoudige recepten met
combinaties van vlees, vis en groenten
Veelzijdig en toch makkelijk te bereiden
Luxe uitgevoerd met optimale beleving
Nu in aantrekkelijke mid-price uitvoering

Sinds enkele decennia zijn de met de hand in Polen vervaardigde serviezen van Bunzlau Castle
een begrip in Europa. Mooie, tijdloze borden, schalen, mokken, kannen van uitzonderlijk kwaliteit
met een warme uitstraling.

De kwalitatief sterke schalen van Bunzlau Castle nodigen uit om mooie gerechten in te koken en
te serveren. Gezellig met familie en vrienden aan tafel. Bunzlau – stoer en lekker koken bevat
ruim vijftig speciaal voor de Bunzlau gebruiker gemaakte recepten. Heerlijk verrassend
eenvoudige, pure combinaties van vlees, vis en groenten. Mooie voorgerechten, eerlijke en
stoere hoofdgerechten, kleurrijke bijgerechten en verleidelijke nagerechten. Stuk voor stuk
passen de gerechten binnen de sfeer van Bunzlau en vormen daardoor een prachtige
combinatie met het servies.

Een perfect kook- en beleefboek voor alle Bunzlau Castle liefhebbers en ook voor iedereen die
houdt van gezellig tafelen met vrienden en familie.
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Fred Matser is de oprichter en voorzitter van een groot aantal
stichtingen waaronder de Fred Foundation en Stichting Essentia
Foundation. Hij is een filosoof en vooraanstaand filantroop die zich
bijna 40 jaar heeft ingezet voor sociale en ecologische transformaties. De ANBI stichtingen die hij heeft opgericht bestrijken
het veld van gezondheid, milieu, natuurbehoud, vrede en wereldwijde
transformatie. De principes van deze stichtingen zijn gebaseerd op
bezielde samenwerking, zelfvoorziening, empowerment, inspiratie
en harmonie.
www.fredfoundation.org / www.essentiafoundation.org

Michael Gorbatsjov

‘Wij hebben veel meer mensen als Fred Matser nodig als we willen
leren hoe we duurzaam en medemenselijk met elkaar op deze planeet
kunnen leven. Miljoenen mensen met een dergelijke visie, integriteit
en vaardigheid van handelen kunnen een verschil maken voor
honderden miljoenen andere mensen.’

Jane Goodall, PhD, DBE

‘Fred Matser is al jaren een vriend van mij. Hij is diep spiritueel maar
ook heel praktisch en hij bekommert zich enorm om de toestand van
de wereld in de 21e eeuw. Hij is iemand met compassie en
oprechtheid, en hij inspireert mensen enorm.’

BEWUSTWORDING
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FRED MATSER

BEWUSTWORDING

Transparant bewustzijn

Een heldere kijk op onze waarden, geloofssystemen en levenswijzen

Auteur: Fred Matser
Titel: Transparant bewustzijn

Ondertitel: Een verhelderende kijk op onze
waarden, geloofssystemen en levenswijzen
Omvang: 128p., paperback
Afmeting: 14 x 21 cm

ISBN: 978-94-93201-75-0
Prijs: € 16,95
NUR: 728
Verschijning: mei 2021

Opzienbarend nieuw boek van filosoof en
filantroop Fred Matser
Eerder verscheen onder meer ‘Een van
de miljarden’
Zeer intensieve PR campagne naar zowel
spirituele- als business georiënteerde media.
Diverse TV en Radio interviews gepland

Dit beknopte en krachtige boek bevat een indringende verzameling van onderling verbonden
essays die essentiële kenmerken hebben, namelijk dat ze onze meest disfunctionele denkwijzen,
gewoonten en verhoudingen tot elkaar in deze 21e eeuw met een heldere en krachtige precisie
vaststellen, uitvergroten en weerspiegelen. Onze problemen worden gediagnostiseerd en doorgelicht vanuit een röntgen-visie en met laser-precisie. Het boek evalueert onze situatie vanuit
een neutraal standpunt, buiten de culturele klankkast van waarden, opinies en overtuigingen
waarin de meesten van ons zijn ondergedompeld. Daardoor wordt bloot gelegd wat de meesten
van ons niet kunnen zien. Het confronteert ons met de onplezierige waarheden over onszelf en
de erkenning van datgene wat noodzakelijk is als we ons leven willen helen en verbeteren.
Het boek verwijst ook naar gezonde manieren die ons verder helpen, en de doelmatigheid
hiervan wordt vanzelfsprekend als deze worden toegelicht.
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Gregg Braden

Een perfecte combinatie van solide wetenschap, spirituele
filosofie en gezond verstand in een praktische gids voor een
leven in de nasleep van de pandemie.

Ervin Laszlo, wetenschapper, filosoof, musicus en auteur, is de oprichter
en voorzitter van de internationale denkgroep de Club van Boedapest,
evenals het Ervin Laszlo Center for Advanced Study. Hij is tweemaal
genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Hij woont in Toscane,
Italië. In Nederland verschenen eerder van hem vele boeken over de
kosmos, het Akasha-veld en de kwantumshift.

ERVIN LASZLO

BEWUSTWORDING

Blauwdruk voor
een nieuwe wereld

Auteur: Ervin Laszlo
Titel: Blauwdruk voor een nieuwe wereld
Omvang: 192p., paperback
Afmeting: 14 x 21 cm

ISBN: 978-94-93201-76-7
Prijs: € 19,95
NUR: 728
Verschijning: november 2021

Eerder verscheen van Ervin Laszlo bij Edicola
onder meer ‘Worden wie je bent’, ‘Intelligentie
van de kosmos’en ‘Onsterfelijke geest’
Zeer actueel onderwerp, dat richting kan geven
in deze verwarrende tijden
Voorpublicatie in BRES Magazine, interview in
ParaVisie Magazine en lezersactie in Mantra
Magazine
Uitgebreide promotiecampagne richting
radio/TV en schrijvende pers

In de nasleep van de pandemie komen wij voor een belangrijke keuze te staan: keren we terug
naar het leven dat we voor de pandemie hadden of gaan we vooruit naar een betere wereld?
Teruggaan naar de oude crisisgevoelige wereld zou betekenen dat we een unieke kans missen en
dit zou een misdaad tegen de mensheid zijn, tegen alle mensen die nu leven en geboren worden
als de volgende generatie. Dit is een kans die niet meer terugkomt en ons door de schokgolf van
de pandemie wordt aangeboden. De vraag is, wat voor een wereld zouden we willen opbouwen?

Dit indrukwekkende boek biedt hierop een antwoord. En dit antwoord is van noodzakelijk belang
voor iedereen die ontwaakt tot de ware kracht en potentie van een bewuste soort die in staat is
op een bewuste wijze zijn bestemming te vormen.

Dit boek is een oproep om vooruit te gaan: om als soort en als individu te evolueren. Dat is onze
ware bestemming en onze kosmische verantwoordelijkheid. Als geen ander weet futurist en
visionair denker Ervin Laszlo ons aan te sporen om dit te verwezenlijken.
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ISBN: 978-94-93201-24-8
Prijs: € 17,95

“Duidelijk geschreven, makkelijk leesbaar”

Deze derde en herziene uitgave is nog mooier en nog beter. Elke beginner kan zo aan de slag en
ook de geoefende ‘Maya astroloog’ zal er nieuwe informatie uithalen die zijn readings nog beter
maken.

Het 13 Manen Werkboek geeft heldere uitleg, gecombineerd met persoonlijke ervaringen, oude
Maya mythen en een fabel over de 13 Totemdieren. Het is prachtig en zorgvuldig vormgegeven:
full colour, vol met mooie illustraties, veel invulpagina’s, ruimte voor notities en een datumomrekenschijf om uit te knippen en in elkaar te zetten.

BEWUSTWORDING
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NICOLE ZONDERHUIS

BEWUSTWORDING

13 Manen Werkboek

De Maya kalender voor de Nieuwe Tijd

Auteur: Nicole Zonderhuis
Titel: 13 Manen Werkboek

Ondertitel: De Maya kalender voor de Nieuwe Tijd
Omvang: 296p., paperback met leeslint, full colour
Afmeting: 13 x 20 cm
ISBN: 978-94-93201-77-4

Prijs: € 25,00
NUR: 011/728
Verschijning: juni 2021

3de en ge-update uitgave
Blijft HET boek over de 13 Manen Maya kalender
dankzij de heldere uitleg en mooie afbeeldingen
ondersteund door een jaarlijkse 13 Manen
Agenda, online cursussen, community en
andere producten
Zeer luxe full colour uitgevoerd met leeslint en
tabjes
Promotie via Paravisie, mayatzolkin.com en
andere sites en blogs
Reisverhaal, werkboek, naslagwerk en leerboek
ineen.

Dit is hét boek voor iedereen die iets wil weten over de ‘Maya’ kalender van José Argüelles, de
13 Manen Kalender, ook wel Dreamspell kalender genoemd. Geen ander boek legt in zo’n
heldere bewoording uit wat de grondbeginselen zijn, ondersteund door mooie afbeeldingen en
duidelijke tabellen. Met dit praktische werkboek leer je om de 13 Manen Kalender in de praktijk
toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit
te leggen. Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke
fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Je leert om de Wavespell te
besurfen en ontdekt het geheim van het ‘TIJD hebben’.
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Maarten Buijs is al bijna 10 jaar vaste columnist en schilder voor Landleven. Zijn beste columns
en tekeningen uit Landleven vormen de basis voor ‘Als je het zo bekijkt’ en zijn aangevuld met
nieuw materiaal.

‘Als je het zo bekijkt’ spreekt vanwege het humoristische karakter en de
schitterende tekeningen een breed publiek aan.

BEWUSTWORDING
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MAARTEN BUIJS

BEWUSTWORDING

Als je het zo bekijkt

Auteur: Maarten Buijs

Titel: Als je het zo bekijkt
Omvang: 128p., hardcover
Afmeting: 21 x 16,5 cm
ISBN: 978-94-93201-78-1
Prijs: € 18,95

NUR: 410
Verschijning: augustus 2021

Na onder meer Plattelanders, Werk aan
boerderijen en de Landleven Almanak een
nieuwe succestitel
Maarten Buijs bekend natuur tekenaar
en columnist in onder meer Landleven
Haakt in op groeiende interesse in flora
en fauna
Uitgebreide promotie in Landleven

Een nieuwe titel in de succesvolle
Landleven Magazine reeks van Edicola

Weinigen kennen het echte verhaal. Tot nu. ‘Als je het zo bekijkt’ geeft lezers een exclusief
inkijkje in de verborgen wereld achter de natuur. Het gaat voorbij de krantenkoppen en onthult
met humor niet eerder vertoonde gezichten van de planten en dieren om ons heen.

Voor ‘Als je het zo bekijkt’ had Maarten Buijs toegang tot – soms anonieme – bronnen dichtbij
talloze grootheden uit het planten- en dierenrijk. Tijdens de seizoenen leerde hij planten en
dieren kennen buiten het zicht van drukte en rumoer.

Vanuit zijn eigen ervaringen en aangevuld met verklaringen van bekende en onbekende figuren
uit de natuur bracht hij de bijzonderste momenten bij elkaar in tekst en tekeningen. Even is de
lezer deel van een verhaal dat normaal aan het oog onttrokken is. Eerlijk. Intiem. Ontwapenend.

Met meer dan 40 columns en 75 tekeningen werpt het boek een unieke humoristische blik op
de natuur door de ogen van menselijk gedrag. Dit op het oog luchtige portret houdt lezers een
verrassende spiegel voor.
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Neuswerk is een sterk groeiende en zeer populaire tak van hondensport

Dit boek is geschreven door Linda Vermaas en Miriam Eijgenstein, beiden niet alleen
gediplomeerd gedragstherapeut voor honden maar ook gediplomeerd en ervaren detectieinstructeurs. Linda en Miriam zijn tevens de oprichters van de Argos Scentwork Academy –
de grootste neuswerkhondenschool van Nederland.

HOBBY
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LINDA VERMAAS & MIRIAM EIJGENSTEIN

De neus van de hond

Detectie als sport en hobby

Auteur: Linda Vermaas & Miriam Eijgenstein
Titel: De neus van de hond

Ondertitel: Detectie als sport en hobby
Omvang: 192p., hardcover
Afmeting: 19 x 25 cm
ISBN: 978-94-93201-79-8

Prijs: € 29,95
NUR: 431
Verschijning: juni 2021

HOBBY

Het eerste Nederlandstalige boek over de
detectiesport
Complete trainingshandleiding, inclusief
50 praktische oefeningen
Verschijnt in de bekende Hondenboeken reeks
van Edicola
Grootse campagne in de hondenbladen,
waaronder Hondenmanieren, Woef en Losvast
Social media promotie richting 200.000 honden
instructeurs en hondenbezitters

In het eerste Nederlandstalige boek over detectie als hondensport bieden Linda Vermaas en
Miriam Eijgenstein de lezer maar liefst 50 stapsgewijze oefeningen waarmee je zelf aan de slag
kunt met detectie. Daarnaast bevat het boek de nodige theorie en een uitgebreide ‘trouble
shooting’ sectie met tips voor veelvoorkomende trainingsproblemen.

Dit boek is zowel geschreven voor mensen die net beginnen met detectie als ervaren detectiehandlers. Ook instructeurs kunnen inspiratie halen uit dit boek om hun detectielessen nog leuker
te maken!

Het eerste boek uit de drie-delige serie De neus van de hond, bestaande uit:
Detectie als sport en hobby - verwacht juni 2021
Speuren als sport en hobby - verwacht najaar 2021
Anatomie en geurwaarneming - verwacht voorjaar 2022
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Een onmisbaar boek voor alle Doodle eigenaren in Nederland en Vlaanderen

In dit onmisbare Handboek voor baasjes, fokkers, trimmers e.d. vertelt zij alles over verantwoorde
vachtverzorging, opvoeding, Doodle gevoeligheid, veelvoorkomende ziektes en allergieën en hoe
deze door middel van de juiste voeding en maatregelen te voorkomen zijn. Dit behoedt baasjes
voor een eindeloze zoektocht op internet, dat vol tegenstrijdige informatie staat, en maakt ze
zelfredzaam en zelfverzekerd in de zorg van hun Doodle of andere klitgevoelige hond.

HOBBY
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WANDA KLOMP

Doodle vitaal

Handboek voor Labradoodle - vachtverzorging, voeding, gezondheid

Auteur: Wanda Klomp
Titel: Doodle vitaal

Ondertitel: Handboek voor de labrodoodle –
vachtverzorging, voeding en gezondheid
Omvang: 192p., paperback
Afmeting: 17,5 x 21,5 cm

ISBN: 978-94-93201-80-4
Prijs: € 25,00
NUR: 431
Verschijning: juli 2021

HOBBY

Handboek dat voorziet in zeer grote behoefte,
gezien de vachtproblemen van dit ras
Auteur heeft ruim 10 jaar ervaring met
verzorging en voorlichting
Publicatie wordt vergezeld van diverse Doodle
Webinars
Redactionele aandacht in vrouwen- en
hondenmagazines
Advertenties in Hondenmanieren en Woef

Labradoodles en “Oodles” veroveren de wereld. In Amerika is de GoldenDoodle de meest verkochte hond. In Australië heerst de Cavoodle en ook Nederland is - met ruim 80 fokkers ! - alleen
al duizenden Australian Doodles rijk. Zo populair als ze zijn en met alle voordelen die ze bieden,
kleven er ook grote nadelen aan dit “designer ras”.

De klitgevoelige vacht vormt een ware uitdaging voor trimmers en baasjes. De gevoeligheid voor
diverse kwalen en ziektes vormt een groot probleem. In dit unieke handboek voor baasjes worden
met name deze twee serieuze kwestie aan de kaak gesteld. Juist in deze tijd waarin een record
aantal Doodles verkocht is en baasjes massaal zelf trimmen met allerlei rampzalige gevolgen.

Al 10 jaar lang helpt de auteur (sinds zij de eerste Doodle trimworkshops ontwikkelde),
honderden Doodle baasjes in binnen- en buitenland hun hond een gezond, gelukkig en klitvrij
leven te bieden.
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“Het was ver voor Maxima, af en toe dook er alweer een nieuwe blonde
vriendin van Willem-Alexander op. Dus: de mooiste Panoramaredactrice(blond) ging naar Lech, met een fotograaf en met een 100%
look-a-like van Willem-Alexander. Willem-Alexander is prima te
lookaliken, zeker vanaf opzij: bol, blond, ski-jack. Onze redactrice ging op
het terras van hét hotel met look-a-like aan de wijn, en meer dan dat,
voorhoofden tegen elkaar, zoekende hand onder tafel. Het Panorama-team
kwam thuis met geweldige foto’s: ja wat wazig sorry snel geschoten.
‘Willem-Alexander met nieuwe vriendin in Lech!’ ‘Meer dan een flirt!’”.

De beste, leukste, meest in het oog springende en meest memorabele
columns ‘van de hoofdredacteur’ zijn nu eindelijk gebundeld.

Decennia lang was hij de bekendste hoofdredacteur van Nederland.
Bekend als ‘De Bladendokter’ stond Rob van Vuure tientallen jaren aan het
hoofd van grote en kleinere publiekstijdschriften, waaronder Libelle,
Margriet, Panorama, Flair, Vorsten, Playboy, Viva, Nouveau en Yes.
Met souplesse en kennis wist hij ieder magazine weer ‘op de rit’ te krijgen.
Tijdens die vele jaren kwam Rob ‘dan nog wel eens iemand tegen’.
Honderden columns schreef hij al over al deze ontmoetingen en gesprekken.

ROB VAN VUURE

ALGEMEEN

De blonde vriendin van
Willem-Alexander

Hoeveel mooie observaties kunnen er in een boek?

Auteur: Rob van Vuure
Titel: De blonde vriendin van Willem-Alexander
Ondertitel: Hoeveel mooie observaties kunnen

er in een boek?
Omvang: 128p., paperback
Afmeting: 14 x 21 cm
ISBN: 978-94-93201-81-1

Prijs: € 15,00
NUR: 600
Verschijning: juni 2021

De memoires van een van de bekendste
hoofdredacteuren van Nederland in
column-vorm
Diverse radio-interviews bij zowel publieke
als commerciële stations
Promotionele rondgang bij onder meer Libelle,
Margriet, Panorama, Playboy, Haarlems
dagblad en MarketingTribune

Prins Bernhard die boos de lunch met Rob verliet, een onherkenbare Piet Keizer in de Arena,
de leugen over Anton Geesink, de Twentse boer in Willem Wilmink, de moorkop van Prinses
Christina, de bijspijkerlessen van Ed van Thijn, de blonde vriendin van Willem-Alexander, Johan
Cruijff en de aanrijding, het zijn maar enkele van de ruim vijftig amusante en onderhoudende
ontmoetingen die thans te boek zijn gesteld.

Hoeveel mooie observaties kunnen er in éen boek? Veel, dus. Een aantal van deze columns
verschenen eerder in onder meer Haarlems Dagblad, Boekenpost, Hard Gras, MarketingTribune,
Hollands Glorie en Boekblad
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Een opzienbarend boek met zeer opmerkelijke conclusies.
Onmisbaar voor iedereen die wil weten wat er met zijn of haar geld gebeurt!

Rob de Brouwer (1945) heeft economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Na een ambtelijke carrière stapte hij over naar Hoogovens, zoals het staalbedrijf toen heette.
Gedurende twintig jaar bekleedde hij verschillende directiefuncties bij het bedrijf. Na zijn
pensioen werd Rob voorzitter van de Vereniging Oud Hoogovens Medewerkers. Inmiddels is hij
namens gepensioneerden lid van het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds
Hoogovens. Hij schreef eerder het boek “21 Mythes en onwaarheden over ons pensioen” en
heeft meer publicaties op zijn naam, onder andere via zijn website www.pensioenfeiten.nl

ALGEMEEN
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ROB DE BROUWER

Het pensioendrama
ontrafelt

Waarom je te veel spaart en te weinig krijgt

Auteur: Rob de Brouwer
Titel: Het pensioendrama ontrafelt
Ondertitel: Waarom je te veel spaart en te

weining krijgt
Omvang: 96p., paperback
Afmeting: 14 x 21 cm
ISBN: 978-94-93201-82-8

Prijs: € 16,95
NUR: 793
Verschijning: juni 2021

ALGEMEEN

Verschijnt aan vooravond van belangrijke
nieuwe pensioen wetgeving
Onderwerp dat voor iedere Nederlander grote
gevolgen heeft
Door heldere uitleg zeer toegankelijk voor
iedereen
Uitgebreide redactionele aandacht in landelijke
dagbladen en magazines

Hoe een onderwerp zo weinig tot de verbeelding spreekt, maar toch ongelofelijk veel impact
heeft op iedere Nederlander! In korte en overzichtelijke hoofdstukken behandelt Rob de Brouwer
de belangrijkste vragen over het pensioen: hoe is het ontstaan, wat is de essentie van ons
pensioen en hoe beïnvloeden de vergrijzing en de dalende rente de uitkomsten. Wat is de rol
van de rekenrente, maar bovenal de vraag of er wel problemen bestaan, want staan de pensioenfondsen er wel zo slecht voor als wordt beweerd.

De conclusies zijn opzienbarend. In Nederland wordt veel te veel gespaard voor het pensioen.
Bovendien worden op de bij elkaar gespaarde vermogens over de langere termijn bekeken
hele goede rendementen gemaakt. Komt er genoeg geld binnen om de maandelijkse pensioenen
te betalen? Dat is de centrale vraag. En omdat de rendementen over langere termijn zo’n regelmatig verloop hebben kom je tot verrassende inzichten als je wat verder in de toekomst kijkt.
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ISBN: 978-94-93160-37-8

ISBN: 978-94-92920-36-2
Prijs: € 21,95

Prijs: € 24,95

ISBN: 978-94-93160-38-5

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-09-5

ISBN: 978-94-92500-28-1
Prijs: € 21,95

Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93160-18-7

ISBN: 978-94-93201-34-7
Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-93201-12-5
Prijs: € 21,95

Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-92500-59-5

ISBN: 978-94-93201-31-6
Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-92920-92-8
Prijs: € 21,95

Prijs: € 15,95

ISBN: 978-94-93201-35-4

ISBN: 978-94-93201-19-4
Prijs: € 16,95

ISBN: 978-94-93201-33-0
Prijs: € 18,95

Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93160-53-8

ISBN: 978-94-93201-18-7
Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-92500-88-0
Prijs: € 24,95

Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93160-39-2

ISBN: 978-94-93201-17-0
Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93160-86-6
Prijs: € 16,95

Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93160-40-8

EVENEENS VERSCHENEN

Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93201-15-6

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978-94-92920-24-9
Prijs: € 21,95

Prijs: € 21,95

Sport

ISBN: 978-94-93160-87-3

Sport

Prijs: € 21,95
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Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92199-44-7

ISBN: 978-94-91172-57-1
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ISBN: 978-94-92500-13-7
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-91172-89-2

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-95-8

ISBN: 978-94-92500-57-1
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92199-34-8

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-94-1

ISBN: 978-94-92920-65-2
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92199-53-9

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978-94-92920-59-1
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-46-0
Prijs: € 22,50

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978-94-92500-79-3
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-56-9
Prijs: € 22,50

Italië

ISBN: 978-94-93201-03-3
Prijs: € 22,50
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ISBN: 978-94-92920-66-9
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92199-56-0
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-30-9

ISBN: 978-94-92500-12-0
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-62-5
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92199-52-2
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-24-8

ISBN: 978-94-92500-64-9
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-81-6
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92199-25-6

ISBN: 978-94-92500-63-2
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-43-0
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92199-24-9

EVENEENS VERSCHENEN

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-06-4
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-82-3
Prijs: € 22,50

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978-94-92500-16-8

ISBN: 978-94-92920-98-0

Frankrijk

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-42-2
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

Duitsland

ISBN: 978-94-93160-25-5
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-97-3

Portugal

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-23-1
Prijs: € 22,50
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Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-91-0

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-90-3

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-26-2

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978 94-93160-48-4

EVENEENS VERSCHENEN

Prijs: € 22,50

Nederland

ISBN: 978-94-92920-38-6

Griekenland

Oceanië

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-30-0
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-07-1

ISBN: 978-94-93160-20-0
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-60-7

ISBN: 978-94-92920-99-7

ISBN: 978-94-93201-25-5
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-20-0
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-93-4

ISBN: 978-94-93160-02-6
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-61-4
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-80-9

ISBN: 978-94-93160-51-4
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-25-6
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-26-3
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-14-9
Prijs: € 22,50
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EVENEENS VERSCHENEN

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-62-1

ISBN: 978-94-92920-96-6
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-63-8

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-05-7

ISBN: 978-94-93160-43-9
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-22-4

ISBN: 978-94-92500-84-7
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-24-3
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-22-4

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-94-2

ISBN: 978-94-93160-13-2
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-21-7

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-21-2

ISBN: 978-94-93201-04-0
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-57-7
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-89-7
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-14-4

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978-94-93160-23-1
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-92-7
Prijs: € 22,50

Spanje

ISBN: 978-94-93160-21-7
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-44-6
Prijs: € 22,50

Verenigd
Koninkrijk

ISBN: 978-94-93160-45-3
Prijs: € 22,50
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EVENEENS VERSCHENEN

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-32-8
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-65-6
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-58-4

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-64-5

ISBN: 978-94-92500-74-8
Prijs: € 22,50

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-87-8

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-29-4

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978-94-92500-18-2

ISBN: 978-94-92920-28-7
Prijs: € 22,50

Azië

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-83-0
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-39-3
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-86-1
Prijs: € 22,50

Kroatië

ISBN: 978-94-93160-96-5
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92500-85-4
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93160-19-4
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-27-0
Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-93-5
Prijs: € 22,50
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Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-93201-28-6
Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-92500-10-6

ISBN: 978-94-92500-69-4
Prijs: € 19,95

Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-92920-69-0

ISBN: 978-94-92199-96-6
Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-93160-06-4
Prijs: € 18,95

Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-93201-10-1

ISBN: 978-94-92920-32-4
Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93160-30-9
Prijs: € 22,50

Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93201-09-5

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-93201-08-8

ISBN: 978-94-92199-49-2
Prijs: € 19,95

Prijs: € 18,95

ISBN: 978-94-93160-47-7

Prijs: € 15,00

ISBN: 978-94-92500-90-8

ISBN: 978-94-92500-11-3
Prijs: € 19,95

Prijs: € 18,95

ISBN: 978-94-92920-44-7

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978-94-92500-67-0

ISBN: 978-94-92500-68-7
Prijs: € 21,95

ISBN: 978-94-93201-29-3
Prijs: € 19,95

EVENEENS VERSCHENEN

Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-93160-85-9
Prijs: € 18,95

ISBN: 978-94-93160-97-2
Prijs: € 19,95

Bewustwording

ISBN: 978-94-93160-28-6
Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-92920-68-3
Prijs: € 19,95

Bewustwording

ISBN: 978-94-92199-93-5
Prijs: € 19,95
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Prijs: € 36,95

ISBN: 978-94-92199-26-3

ISBN: 978-94-93160-03-3

ISBN: 978-94-93160-27-9
Prijs: € 19,95

Prijs: € 36,95

ISBN: 978-94-92199-80-5

Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-92920-31-7

ISBN: 978-94-93160-49-1
Prijs: € 34,95

Prijs: € 36,95

ISBN: 978-94-92199-83-6

Prijs: € 27,95

ISBN: 978-94-93160-11-8

ISBN: 978-94-93201-13-2
Prijs: € 18,95

Prijs: € 24,95

ISBN: 978-94-93160-52-1

Prijs: € 12,50

ISBN: 978-94-92500-29-8

ISBN: 978-94-93160-26-2
Prijs: € 22,50

Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-92920-53-9

Prijs: € 22,50

ISBN: 978-94-92920-33-1

ISBN: 978-94-93160-33-0
Prijs: € 29,99

Prijs: € 24,95

ISBN: 978-94-93201-36-1

Prijs: € 15,00

ISBN: 978-94-93201-32-3

ISBN: 978-94-92500-03-8
Prijs: € 19,95

Prijs: € 19,95

ISBN: 978-94-93201-14-9

EVENEENS VERSCHENEN

ISBN: 978-94-91172-81-6

ISBN: 978-94-93160-00-2
Prijs: € 31,95

Prijs: € 24,50

EVENEENS VERSCHENEN

Prijs: € 36,95

ISBN: 978-94-93160-52-1

Hobby & Culinair

ISBN: 978-94-92500-88-5
Prijs: € 31,95

Prijs: € 24,95

Vrije tijd & Hobby

ISBN: 978-94-93201-11-8
Prijs: € 29,95
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