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l Boek + gratis app!
l Scan de pagina en 

bekijk de video…



80.000 boeken verkocht in Engeland!

€ 16,99 l non-fictie l paperback ca. 24 x 17 cm l full-colour  l 192 pagina’s
februari 2018 l 8+ l ISBN 978 90 6797 944 3 l NUR 210/229

Wil jij passeren als Neymar of leren schieten als 
Ronaldo? In dit boek krijg je tips van YouTube-
helden Billy en Jez, zij laten jou zien hoe het 
moet. De beste skills en trucs, stap voor stap 
uitgelegd, met foto’s én video’s.

Ook krijg je inside-info van supersterren 
als Pogba, Suárez, Aubameyang. F2: Voetbal 
Academie geeft exclusieve toegang tot speciale 
video’s via de bijbehorende F2-app!

F2: Voetbal Academie
Leer de trucs van de profs

l	 80.000 boeken 
verkocht in Engeland 

l	 Met speciale app, 
exclusief voor kopers 
van het boek!

l	 Enorme hoeveelheid 
volgers op YouTube: 
(5 miljoen abonnees, 
130.000 uit NL

l	 Doelgroep: 10-16 jaar
l	 Mailing naar online 

influencers
l	 Boektrailer voor 

social media en 
YouTube advertising 

l	 Campagne VI en vi.nl 

GRATIS  
APP met  

exclusieve 
video’s!





Leuk spel voor het hele gezin

Test elkaars voetbalkennis rond het WK 2018 met 
dit mooie doosje vol leuke vragen! Vrolijke en 
grappige illustraties en handige weetjes. Perfect 
voor een moment tussendoor, op vakantie, of om 
een keer wat anders te doen dan gamen. 

Een luxe uitgevoerd doosje met 100 quizkaarten 
en een bijbehorend boekje. Met meer dan 
honderd grappige cartoons.

€ 14,99 l non-fictie l boekje + 100 quizkaarten in luxe doosje
honderden illustraties l april 2018 l 8+ l ISBN 978 90 6797 941 2 l NUR 210

De Voetbalquiz 
boek + quizkaarten

LET OP: Bij dit ISBN alleen distributie in NL! In België onder ander ISBN, verkoop door SU Books.

l Vrolijk spel voor jong  
en oud

l Luxe uitvoering
l 100 Quizkaarten!
l Winactie VI
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-----------------------------------
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CHINA

China ligt aan de andere kant van de wereld, maar toch heb 
je dagelijks Chinese spullen in je handen. Je computer en je 
speelgoed – bijna zeker Made in China. Maar China is net zo 
beroemd om zijn eten, zijn thee, en de liefde voor de panda, 
symbool voor vrede en vriendschap... Door China stroomt 
ook de op twee na langste rivier ter wereld: de Yangtze. 
Alleen de Nijl en de Amazone zijn langer.

Tibet
Helemaal in het oosten van China ligt 
Tibet. De Tibetanen hebben een eigen 
cultuur en taal. Tussen 1912 en 1951 was 
Tibet onafhankelijk, maar na de inval 
door het Chinese leger, werden ze weer 
gedwongen om bij China te horen. Tibet 
heeft een eigen voetbalelftal, maar omdat 
ze geen lid zijn van de FIFA, mogen ze 
niet aan officiële toernooien meedoen.

Het Drakenteam
Het Chinees nationaal elftal is nog niet zo succesvol 
geweest. China deed één keer mee aan het WK, in 2002, 

en kwam niet verder dan de groeps
fase. In dat elftal speelde record

international Li Weifeng, die 112 
keer voor China uitkwam, en 
topscorer Hao Haidong, die 41 
keer scoorde voor de nationale 

ploeg. Bijna alle internationals 
spelen in de Chinese Super 
League. 

China in Europa
Als een Chinese voetballer in het buitenland terecht
komt, zijn er opeens allerlei Chinese journalisten bij het 
veld. Dat gebeurde zeker toen Xie Yuxin in 1987 de eerste 
Chinese voetballer ooit was, die naar het buitenland ging. 
Waarheen? Naar PEC Zwolle… 

160x 1 miljoen
China heeft de meeste inwoners van alle landen op  
de wereld. Er zijn maar liefst 160 steden met meer dan  
1 miljoen inwoners! Van Beijing of Shanghai heb je vast wel  
eens gehoord, maar ken je ook Guangzhou, ook wel bekend 
als Kanton? Deze stad ligt vlakbij Hongkong en er wonen 
ruim 13,5 miljoen mensen. Hier speelt China’s meest 
succesvolle club: Guangzhou Evergrande. 

Guangzhou Evergrande werd sinds 2011 vijf keer achter elkaar 
landskampioen. Niet zo vreemd als je weet dat wereldspelers 
als Robinho en Paulinho hier spelen. Guangzhou won in 2013 
en 2015 de Aziatische Champions League. Hierdoor mochten 
ze meedoen aan de wereldbeker voor clubs. Beide keren werd 
de halve finale gehaald, waarin eerst Barcelona en toen Bayern 
München te sterk was.   

Het grote geld
Steeds meer internationale topspelers verhuizen naar  
China voor het grote geld. Dat merken we in miljoenenstad 
Shanghai, waar we het stadion van Shanghai Greenland 
Shenhua bezoeken. Hier speelt Carlos Tevez voor een 
gigantisch weeksalaris. We reizen verder met de hogesnel
heidstrein naar Beijing, de hoofdstad van China. Onderweg 
rijden we langs Nanking, waar de Braziliaan Alex Teixeira 
speelt bij Jiangsu Suning (Sainty). Het betaalde 50 miljoen 
euro voor hem!

Chinese muur 
Vlakbij Beijing kan je je vergapen aan de 6.000 kilometer 
lange Chinese muur. Niet echt een muurtje dat je met een 
vrije trap omver schiet… In de stad zelf bezoeken we de 
Verboden Stad, met vele paleizen waar lang de Chinese 
keizers woonden. Het gewone volk mocht daar niet komen, 
vandaar de naam. De grootste voetbalclub hier is Beijing 
Gouan, maar wij willen het prachtige Vogelnest zien, het 
nationale stadion van Beijing. Het is gebouwd voor de 
Olympische Spelen van 2008 en werd ontworpen door de 
beroemde kunstenaar Ai WeiWei. 

Wist je dat:

 China eigenlijk vier nationale elftallen heeft? Die van 
China, van Hongkong, van Macau en van Chinees Taipe.

 Nederlander Arie Haan (oud-speler van Ajax en 
Anderlecht) tussen 2002 en 2004 bondscoach was van 
China? 

 China nog nooit een interland tegen België speelde?!

783.562 KM2 • 80 MILJOEN INWONERS
------------------------------
NATIONALE TEAM:  
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---------------
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TURKIJE

Kun je je voorstellen dat je een uitwedstrijd moet 
spelen en dan 1.403 kilometer moet reizen? In 
de Superliga in Turkije komt het voor als de 
spelers van Caykur Rizespor (Rize) uit spelen 
tegen Akhisar Belediye (Akhisar). Maar ze 
zullen vast wel het vliegtuig nemen, denk je  
ook niet? Waar ze van de stewardess een 
kopje thee (çay) en de typisch Turkse 
lekkernij baklava uitgedeeld krijgen.  
Dat is bladerdeeg met heel veel honing. 

Vakantie in Antalya
Veel vakantiegangers gaan naar de zuidkust van Turkije, 
met lange stranden aan de Middellandse Zee en altijd mooi 
weer. Hier horen Marmaris en Antalya bij de bekendste 
badplaatsen. Antalya is ook de geboortestad van Burak 
Yilmaz. In het seizoen 2012/13 scoorde hij acht keer in de 
Champions League in acht verschillende wedstrijden voor 
Galatasaray.

Istanbul
Het prachtige Istanbul wordt door de rivier de Bosporus 
in tweeën gedeeld. Als je over de vroegere Bosporusbrug 
gaat, kan je zo van Europa naar Azië lopen, of andersom! 
Van bijna elke plek in deze stad zie je de Soleimanmos-
kee, gebouwd op een heuvel. Istanbul is de belangrijkste 
stad van het Turkse voetbal. Sinds 1981, toen Trabzonspor 
voor de zevende keer landskampioen werd, kwam alleen 
kampioen Bursaspor in 2010 niet uit Istanbul. In alle andere 
jaren was het óf Galatasaray (20x), óf Fenerbahçe (19x), óf 
Beşiktaş (6x). Er is dan ook grote rivaliteit tussen deze drie 
clubs.  

Nederlanders in Turkije
Waar Robin van Persie en Wesley Sneijder jarenlang 
samenspeelden voor Oranje, daar staan zij tegenwoordig in 
de klassieker tussen Fenerbahçe en Galatasaray tegenover 
elkaar. En zij zijn niet de eerste Nederlanders die daar 
spelen. Ook Pierre van Hooijdonk en Dirk Kuijt droegen het 
blauw-geel gestreepte shirt van Fenerbahçe. En wist je dat 
Frank de Boer nog voor Galatasaray heeft gespeeld?

Hakan Sükür
De bekendste Turkse voetballer Hakan Sükür werd in 1971 
in Adapazari geboren, op zo’n anderhalf uur rijden van 
Istanbul. Op het WK in 2002 scoorde Sükür tegen gastland 
Zuid-Korea al na 10,8 seconden! Op dat toernooi behaalden 
de Turken het brons, door Zuid-Korea te verslaan. Zuid- 
Korea had in die tijd een Nederlandse succescoach, Guus 
Hiddink uit Varsseveld…

Maansterren
De bijnaam van het Turkse elftal komt van de 
witte maan en de ster op de nationale vlag. 
Voetbal is heel populair in Turkije. Op de 
FIFA-wereldranglijst staat Turkije vlak bij 
Nederland (maar lager dan België). Na het 
succesvolle WK in 2002 bleven de Turken  
goed presteren. Mede door spelers als Arda 
Turan, Hamit Altintop en Emre Belözoglu. 
 

Tijdens het EK van 2008 leek het Turkse elftal een abonnement 
te hebben op beslissingen in de laatste minuten. Eerst werd een 
2-0 achterstand tegen Tsjechië omgebogen in een 3-2 overwin-
ning, waarbij de laatste twee doelpunten in de 87ste en 89ste 
minuut vielen. In de kwartfinale tegen Kroatië leek een doelpunt 
van de Kroaat Klasnić  in de laatste minuut van de verlenging 
dodelijk, totdat Şentürk in de blessuretijd toch nog de gelijkma-
ker scoorde. Turkije won na strafschoppen en haalde de halve 
finale tegen Duitsland. Daarin werd verloren door een doelpunt 
van de Duitse verdediger Philipp Lahm in de – jawel – 90ste 
minuut...  

Wist je dat:

 Bijna elke Turk thuis een of meer blauwe 
glazen kralen heeft, een Evil Eye, om geluk te 
brengen en te beschermen tegen het kwaad?

 Sterspeler Arda Turan hartritmestoornissen, 
varkensgriep en een auto-ongeluk overleefd heeft?

 Emre Mor door zijn optreden op het EK in 2016, met 
zijn 18 jaar de jongste Turkse speler op een EK is? En 
de op zes na jongste speler uit de geschiedenis van het 
toernooi?

634.801 KM2 • 65 MILJOEN INWONERS
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FRANKRIJK

De kans is groot dat je weleens in Frankrijk bent geweest. 
Het is namelijk een erg populair vakantieland: maar liefst  
10% van alle vakantiegangers ter wereld gaat naar Frank rijk! 
En  anders ken je het land vanwege het stokbrood, de wijn 
en de camembert, een typische Franse kaas. Maar Frankrijk 
is ook het land van Griezmann, Pogba en Zidane…

Parijs
Hoofdstad van Frankrijk is Parijs en hier vind je ook de 
bekendste voetbalclub in Frankrijk, Paris Saint-Germain.  
In totaal werden ze zes keer landskampioen. In 2015  
won PSG alles: de Super Cup, de nationale beker, de  
Coupe de la Ligue cup en het landskampioenschap.  
Als je vanuit Parijs een stukje naar het noorden rijdt,  
kom je in Saint-Denis. Daar ligt het Stade de France, met 
81.338 overdekte zitplaatsen het grootste voetbalstadion 
van Frankrijk. 

WK 1998
Het Stade de France werd 
speciaal gebouwd voor 
het wereldkampioenschap 
voetbal dat in 1998 in 
Frankrijk plaatsvond. Op 
12 juli 1998 werd Frankrijk 
hier wereldkampioen door Brazilië in de finale met 3-0 te 
verslaan. Men gebruikt het nu voor allerlei evenementen, 
zoals voetbal, rugby, atletiek en muziekconcerten. Alleen  
de nationale ploeg van Frankrijk voetbalt in het stadion.

Sterspeler tijdens het WK van 1998 was Zinedine Zidane. De 
in Algerije geboren spelverdeler scoorde twee doelpunten in 
de finale. Tegenwoordig is de oud-speler van onder andere. 
Juventus en Real Madrid de trainer van die laatste club.  

Paul Pogba
Reis je vanuit Parijs naar het oosten, bijvoorbeeld met de 
TGV, de Franse trein die 320 km per uur kan rijden, dan 
kom je langs een klein plaatsje dat Lagny-sur-Marne heet. 
Dat ken je misschien niet, maar het is wel de geboorteplaats 
van Paul Pogba. Hij werd de duurste speler ter wereld toen 

hij voor € 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester 
United ging. Zijn eerste club heet US Raissy-en-Brie. Daar 
speelde hij de sterren van de hemel. De Franse profclub  
AC Le Havre scoutte hem en zo kwam Paul aan de kust in 
Normandië terecht.  

Franse records
Normandië is ook de streek waar de vader van Just Fontaine 
vandaan komt. Just Fontaine is tot op dit moment de man 
die tijdens één WK de meeste doelpunten scoorde. Tijdens 
het WK van 1958 wist hij liefst 13 (!) keer het net te vinden. 
Dat kregen zelfs Maradona, Cruijff, Pelé en Messi niet voor 
elkaar… 

We stappen nog één keer in de TGV  
en reizen naar het zuiden richting de  
Middellandse zee. Onderweg stoppen we  
in Lyon. Een beroemde stad met de club die het vaakst 
aaneengesloten kampioen is geworden. Olympique Lyon 
won tussen 2001 en 2008 zeven keer de kampioensschaal.  

Olympique Marseille
Snel door naar de zuidkust van Frankrijk waar we onze 
voetbalreis in Marseille afsluiten. Het heeft de grootste 
handelshaven van Frankrijk. Maar bovenal heeft het 
Olympique Marseille, in 1993 de eerste winnaar van de 

Champions League. Helemaal naar het westen 
vinden we tot slot het plaatsje Bayonne, waar 
Antoine Griez mann naar school ging. Terwijl hij 
in Spanje woonde! Niet zo gek dus dat de Franse 
spits alleen maar bij Spaanse clubs heeft 

gespeeld.

Wist je dat:

 Frankrijk ook twee keer Europees kampioen 
is geworden? Tijdens het toernooi dat in 2000 in 
Nederland werd gehouden en in 1984 als thuisland.

 Michel Platini de grote ster was van het EK 1984?  
Hij scoorde negen keer!

 Olympique Marseille de enige Franse club is tot nu 
toe die de Champions League heeft gewonnen?



Geheel herziene editie!

Speciaal voor het WK wordt de Atlas 
uitgebreid met gastland Rusland en nog drie 
andere landen. In de Atlas komen alle grote 
kanshebbers voor de WK-titel voorbij: Brazilië, 
Argentinië, Duitsland, Italië, maar ook de 
outsiders als Uruguay, Nigeria en Japan…

Het boek wordt voor deze editie geactualiseerd. 
Kinderen lezen niet alleen over de 
voetbalsterren van nu, maar ook over de 
WK-historie van de verschillende landen en 
continenten.

Prachtig getekend door Job van Gelder  
en voorzien van leuke en leerzame teksten  
door dé voetbalschrijver voor de jeugd:  
Gerard van Gemert.

€ 19,99 l non-fictie l gebonden 26 x 30 cm l full-colour, honderden illustraties  
96 pagina’s l mei 2018 l ISBN 978 90 6797 946 7 l NUR 222/210

Wereld Voetbal Atlas   
Herziene versie

l	 4 nieuwe landen
l	 Uitneembaar speelschema 

met tekeningen uit het 
boek

l	 Bladervideo beschikbaar 
voor op social media en 
websites

l	 Lesmateriaal voor groep  
5 en 6

Vier  
nieuwe  
landen





In de serie Dagboek van…

Mijn naam is Marcus Davids en ik ben 10 jaar. 
Mijn vader denkt dat ik goed ben in sport. Maar 
dat is dus niet zo.

Eerst moest ik op voetbal, maar dat werkte niet. 
Nu wil hij me de vechtsport Taekwondo leren, 
maar ik weet niet eens wat dat is!

€ 9,99 l fictie l gebonden 13 x 20 cm l zw/w geïllustreerd  
112 pagina’s l april 2018 l ISBN 978 90 6797 943 6 l NUR 283

Dagboek van een Taekwondo-meester    
Shamini Flint

l	 Vervolg op Dagboek  
van een voetbalheld

l	 Erg grappig en zeer 
toegankelijk

l	 Facebookcampagne op 
Kinderboekennieuws

‘Het is de kunst van het vechten Marcus.’ 

Kunst? 
‘Kunst? 

O mooi zo!’ 



Storm zweet, hoewel er een koude tocht door het lerarentoilet 
trekt. Voor hem is de stenen bank van de wc. Met een groot gat 
waar je boven moet zitten. Beneden ziet hij de golven op de 
rotsen breken, met grote klappen en veel wit schuim.  

Zijn vluchtplan is vrij idioot: door het toilet verdwijnen. Er 
instappen, in de zee springen en in de beschutting van de 
ochtendmist wegzwemmen.

Maar nu, zo kort voor de sprong, begint hij toch te twijfelen. 
Is het wel echt zo’n goed idee? En dan is er natuurlijk ook 
nog Lucifer. Die staat naast Storm en kwispelt met zijn staart, 
omdat hij ook mee naar buiten wil, de vrijheid tegemoet. De 
kleine kloosterhond blijft steeds bij hem sinds Storm in de 
kloosterschool werd gezet.

‘Je kan echt niet mee,’ fluistert hij Lucifer in het oor, maar hij 
merkt dat er tranen bij hem opkomen. ‘Ik weet zelf niet eens of  
ik wel goed genoeg zwemmen kan.’

“

”



Bestseller-auteur in Duitsland

Het is de tijd van de Noormannen. Storms 
ouders hebben hun zoon naar een strenge 
kloosterschool gestuurd, omdat hij maar niet 
wil luisteren. Uit deze school is nog nooit een 
leerling ontsnapt, nou ja, totdat Storm kwam…

Eenmaal ontsnapt valt hij in de handen van 
Ansgar de Harige, een echte Viking. Ansgars 
aanval op Engeland is mislukt en zijn enige buit 
is Storm en het kleine kloosterhondje, Lucifer. 

Nu moeten Storm en Lucifer bewijzen wat ze 
echt waard zijn en dat is niet makkelijk. Tot 
Storm een uitvinding doet die alles verandert!

Jan Birck is bestseller-schrijver in Duitsland.  
Hij tekende en schreef vele kinderboeken.

€ 14,99 l fictie l gebonden, groot formaat, 17,5 x 24cm l geïllustreerd in kleur  
128 pagina’s l mei 2018 l ISBN 978 90 6797 945 0 l NUR 282

STORM en de uitvinding van het voetbal 
Jan Birck 

l	 Prachtige tekeningen 
in kleur

l	 Om zelf te lezen of te 
laten voorlezen





Los zelf de raadsels op!

Er is iets heel waardevols gestolen in het 
stadion, maar wie heeft dat gedaan? Word zelf 
een detective en los dit mysterie op! Bekijk alle 
verdachten en lees de aanwijzingen om dit 
raadsel op te lossen.

Een heel leuk vormgegeven boek met grappige 
tekeningen voor kinderen vanaf 8 jaar. Een  
spel en een verhaal in één.

 

€ 12,99 l non-fictie l paperback groot formaat 19 x 25 cm l full-colour   
64 pagina’s l maart 2018 l 8+ l ISBN 978 90 6797 942 9 l NUR 210

Mysterie in het stadion
Pronto

Bekijk aandachtig de foto 
van de reconstructie. 
De dader is één van de 
10 verdachten. 

Los de raadsels op 
en verzamel één voor 
één alle aanwijzingen.

Na elk raadsel valt er 
een verdachte af…

Wie heeft het gedaan? 

In dit boek vind je 3 grappige voetbalmysteries vol breinkrakers. 
Urenlang spanning en plezier verzekerd! 

Speurboek voor jonge detectives 
Mysterie in 
het stadion

  3 voetbalraadsels 

10 verdachten 
  1 dader 

Speurboek voor jonge detectives       M
YSTERIE IN HET STADION        PRONTO
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Paniek in het stadion COVER 28-09-2017.indd   2 28/09/17   13:49

l	 Boektrailer voor 
social media

l	 ‘Raadselachtige’ 
campagne op 
Facebook

LET OP: Bij dit ISBN alleen distributie in NL! In België onder ander ISBN, verkoop door SU Books.



Het WK Voetbal komt eraan…

€ 11,99 l 8+

ISBN 978 90 6797 900 9

€ 11,99 l 8+

ISBN 978 90 6797 901 6

€ 11,99 l 8+

ISBN 978 90 6797 907 8

€ 11,99 l 8+

ISBN 978 90 6797 908 5
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MET QR-CODES!

€ 6,99 l 8+

ISBN 978 90 6797 906 1

€ 11,99 l 8+

ISBN 978 90 6797 915 3

€ 14,99 l 8+
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€ 11,99 l 8+
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€ 14,99 l 8+
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€ 12,99 l 8+
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€ 6,99 l 7+

ISBN 978 90 6797 902 3

Met ruim 200 vragen
en extra speltips!

€ 6,99 l 8+

ISBN 978 90 6797 909 2

€ 12,50 l 10+

ISBN 978 90 6797 903 0

€ 19,99 l 9+

ISBN 978 90 6797 946 7

Mijn leven 
als voetballer

ZA Wedstrijd!
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 Als bester Spieler der Adler muss ICH auf den 

Ball aufpassen. Logo! Und jetzt ist der Ball futsch.

Ganz ohne meine Schuld. Also fast ...

ALARM – ich brauche einen Plan!

→ Für Leseanfänger ab 6→ Kurze und einfache Sätze→ Hoher Bildanteil
→ Große Fibelschrift
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Heiko Wolz en Zapf
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 Alter Falter! Diesmal geht es um
s Ganze:

Wir Adler müssen das nächste S
piel gewinnen!

Und das schaffen wir nur mit seinem Glücksball,

  glaubt unser Train
er Torsten.

www.carlsen.de

€ 7,99 [D]
€ 8,30 [A]

3. Aufl. 16

ISBN 978-3-551-06830-9
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€ 9,99 l 6-9 jr.

ISBN 978 90 6797 924 5

€ 12,50 l 4-6 jr.

ISBN 978 90 6797 925 2

bestel ze nu!

2e druk

2e druk

€ 9,99 l 6-9 jr.

ISBN 978 90 6797 929 0

(vanaf februari 2018)

€ 9,99 l 8+

ISBN 978 90 6797 928 3

€ 17,50 l 9+

ISBN 978 90 6797 934 4

(vanaf januari 2018)
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e ilse.trimborn@wpg.be
Sven Robeyns
t +32 491 86 08 67
e sven.robeyns@wpg.be

Verkoop binnendienst
Rita Wets
t +32 3 285 73 17
e rita.wets@wpg.be
Chantal Van de Vloet
t +32 3 285 72 91
e chantal.vandevloet@wpg.be
Anny Mattan
t +32 3 285 72 92
e anny.mattan@wpg.be

Marketing & publiciteit
Lotte van de Werf
t +32 3 285 72 38
e lotte.vandewerf@wpg.be

Print
Wekelijks bereik van 
800.000

Online
Maandelijks meer dan  
2,4 miljoen bezoekers 
op vi.nl

Social
> 833.000 volgers via 
Twitter, Facebook en 
Instagram

www.vi.nl/kids

Bekijk aandachtig de foto 
van de reconstructie. 
De dader is één van de 
10 verdachten. 

Los de raadsels op 
en verzamel één voor 
één alle aanwijzingen.

Na elk raadsel valt er 
een verdachte af…

Wie heeft het gedaan? 

In dit boek vind je 3 grappige voetbalmysteries vol breinkrakers. 

Urenlang spanning en plezier verzekerd! 

Speurboek voor jonge detectives 

Mysterie in 

het stadion

  3 voetbalraadsels 

10 verdachten 

  1 dader 

Speurboek voor jonge detectives       M
YSTERIE IN HET STADION        PRONTO
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