Kinder- &
jeugdboeken
ZOMER 2018

De Trotse Terugkeer
van Standaard Uitgeverij
Welkom bij de zomeraanbieding van Infodok.
Met onze boeken willen we je verwonderen, je aan het lachen maken of je iets
bijleren op een wel overdachte manier. We schenken veel aandacht aan inhoud en
vormgeving en vinden vernieuwing belangrijk. Fictie voor eerste lezers tot young
adult, liefst door auteurs uit eigen taalgebied, en non-fictie met een bijzondere en
speelse invalshoek, dat is wat je bij Infodok vinden kan.
Infodok maakt deel uit van Standaard Uitgeverij.
Standaard Uitgeverij is nieuw, maar heeft een groots verleden. Ons avontuur anno
2018 start met het geloof in boeken en helden van hier. Bij Standaard Uitgeverij
horen literaire pareltjes, de leukste stripreeksen, de beste thrillerauteurs, maar
ook kinderboeken die je al kent vanaf je eerste levensjaar. We willen creatief talent
ondersteunen: auteurs, maar ook illustratoren en scenaristen.
We wensen je veel leesplezier!
Veerle Moureau					Jeroen Overstijns
Uitgever						CEO
en het hele team van Standaard Uitgeverij

Better stories make better people.
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Doe-, kijk- én voorleeskalender
voor kersverse ouders

Hey baby

Kalender met 52 speel- en knuffeltips
waar je baby blij van wordt (en jij ook)
Laura Van Bouchout en Monique Melotte
met tekeningen van Eva Mouton
Er wordt veel over gefluisterd, over beloofd, over gewaarschuwd.
Maar slechts één ding is zeker: het eerste jaar met je baby wordt uniek.
Deze kalender biedt elke week een brokje inspiratie om elkaar
spelenderwijs te leren kennen, een hechte band op te bouwen vanaf
de geboorte en je baby uit te dagen om te bewegen.
Voor deze spelletjes heb je niet veel materiaal nodig. Gevoel voor
humor volstaat. Zet deze kalender in de babykamer, neem hem mee op
vakantie of toon hem aan de babysit. Prikkel je baby’s zintuigen en leer
in alle chaos nog meer van elkaar genieten!
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over Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout pendelt tussen Leuven
en Los Angeles. Ze heeft twee mensenbaby’s
en vijf boekbaby’s. Na de succesvolle Nelsonboekenreeks die kleuters en ouders kwalitatief
laat samenspelen, waagt ze zich voor het eerst
aan speeltips voor baby’s en ouders.

over Monique Melotte
Monique Melotte woont in Leuven. Ze is drie keer
moeder en negen keer oma. Dit is haar eerste
boekbaby. Ze gaf lang les aan leerkrachten LO en
kinesitherapie. Vandaag geeft ze met haar eigen
vzw workshops dans en bewegingspedagogie,
en workshops Sherborne voor baby’s.

Voor kersverse ouders
en hun baby
15 APRIL 2018
kalendervorm
56 blz.
21 x 25 cm
€ 19,99
NUR 850
ISBN 978 90 5908 838 2

» Het ideale geboortecadeau!
» Met illustraties van Eva Mouton

Humoristisch prentenboek over
de eerste schooldag

Ik wil NIET naar school!!
Stephanie Blake
Een verhaal met in de hoofdrol een konijn dat
niet naar school wil, twee ouders die het beste
willen voor hun kind, en een schoolgebouw met
chocolademousse en trommels.
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MEER VAN STEPHANIE BLAKE

» Simon heeft vanaf februari
zijn eigen Ketnet-reeks.

Kakaworstje
978 90 5908 814 6 | € 13,99

Ik wil NIET naar de tandarts!!
978 90 5908 840 5 | € 13,99

Ik wil NIET op het potje!!
978 90 5908 890 0 |€ 13,99

over Stephanie Blake
Stephanie Blake is geboren in Northfield, Minnesota
en woont nu in Parijs. Haar boeken zijn vertaald in het
Engels, Duits, Spaans, Zweeds, Noors, Koreaans, Japans,
Chinees en Italiaans.

Vanaf 4 jaar
1 JUNI 2018
Hardcover
32 blz.
22,5 x 28 cm
€ 13,99
NUR 281
ISBN 978 90 5908 916 7

Eerste boek in de succesvolle Nelsonreeks
is al aan zijn vijfde druk toe

Nelsons acrobatenboek
Laura Van Bouchout en Rika Taeymans
met illustraties van Emma Thyssen
Nelson wil volgende kerst een acrobatennummer opvoeren.
Na de kalkoen en voor het dessert. Samen met mama en papa
oefent hij elke week salto’s en piramides. Oefen jij mee?
Nelsons acrobatenboek bundelt 24 acrobatische spelletjes
in gezinsverpakking. Van eenvoudige oefenspelletjes tot
acrobatische kunstjes. Van simpel naar spectaculair.
Puur plezier met oog voor motorische ontwikkeling.
Rika Taeymans richtte meer dan 20 jaar geleden de allereerste
Vlaamse circusschool op. Laura Van Bouchout was een van
haar eerste leerlingen. Hun boek groeide uit de wekelijkse
circomotorieklessen die ze geven, een plezierige mix van
acrobatie en bewegen voor ouders en kinderen. Het potlood
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van Emma Thyssen zorgt ervoor dat je alle spelletjes en
bewegingen stap voor stap kunt volgen.

» Met voorwoord van Peter Adriaenssens
» Check Nelson op
Ik ben Nelson
NOG MEER BOEKEN VAN NELSON

NINJABOEK

OORD VAN
MET VOORW

dirk van tichelt

20 TREK- EN DUWSPELLETJES OM SAMEN
MET JE KIND TE RAVOTTEN EN HET HUIS
DOOR TE ROLLEBOLLEN

Voor
kleuters
vanaf 4 jaar
en alle (bijna)
grote
mensen

Een potje ravotten is een boost voor de motorische en
emotionele ontwikkeling van je kind. Want rollebollen
is knuffelen, plezier maken en samenwerken. Nelsons
trek- en duwspelletjes versterken de band tussen jou
en je kind. Maar ook de rest van het gezin kan meespelen.
Nelsons ninjaboek is een heerlijk speelboek om je hele
lichaam te ontwikkelen en ongeremd contact te maken.
Speel je mee?

van dezelfde makers:
RIKA TAEYMANS & LAURA VAN BOUCHOUT

LEEN DEMEULENAERE & LAURA VAN BOUCHOUT

MET ILLUSTRATIES VAN EMMA THYSSEN

MET ILLUSTRATIES VAN EMMA THYSSEN

NELSONS

NELSONS

EEN DOE-HET-ZELF-BOEK MET PIRAMIDES DIE IEDEREEN KAN
EN SALTO'S DIE IEDEREEN DURFT

EEN DOE-HET-SAMEN-BOEK MET 24 YOGASPELLETJES
VOOR KLEINE EN GROTE AVONTURIERS

ACROBATENBOEK

MET ILLUSTRATIES VAN EMMA THYSSEN
R DAN
AL MEE
BOEKEN
10.000
NELSON
VAN
HT!
VERKOC

LAURA VAN BOUCHOUT & DIETER TRUYEN

Nelson krijgt nieuwe buren. En zijn buurmeisje ziet
er een beetje speciaal uit. Ze lijkt wel een... ninja.
Enkele dagen later krijgt Nelson een uitnodiging
voor een ninjafeest. Er zal ninjataart zijn en een
ninjatornooi. Maar… Nelson kent niets van ninja’s.
Zijn familie springt in de bres en stoomt hem klaar
voor het feest met een intensieve ninjatraining.
Al snel leert Nelson hoe je reuzen klein krijgt en
een vijand kunt bekogelen met opgerolde sokken.

NELSONS NINJABOEK
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LAURA VAN BOUCHOUT & DIETER TRUYEN

NELSONS

NELSONS NINJABOEK

LAURA VAN BOUCHOUT & DAFNE MAES
MET ILLUSTRATIES VAN EMMA THYSSEN

20 TREK- EN DUWSPELLETJES OM SAMEN MET JE KIND TE RAVOTTEN
EN HET HUIS DOOR TE ROLLEBOLLEN

YOGABOEK

NELSONS DANSBOEK
EEN DOE-HET-SAMEN-BOEK
VOL PRIKKELENDE SPELLETJES OM MET JE KIND TE BEWEGEN
EN JE EIGEN DANS IN ELKAAR TE KNUTSELEN

9 789059 088375

Nelsons yogaboek
978 90 8222 464 1 | € 20,00

Nelsons dansboek
978 90 5908 800 9 | € 20,00

Nelsons Ninjaboek
978 90 5908 837 5 | € 20,00

over Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout pendelt tussen Antwerpen en Los Angeles.
Ze is journaliste en geestelijke mama van Nelson. Met de
boeken over Nelson wil Laura gezinnen inspireren om samen
te bewegen. Want samen bewegen is contact maken, elkaar
verkennen, het vertrouwen verdiepen maar ook: lekker uit de
bol gaan en ongeremd plezier hebben.
over Emma Thyssen
Emma Thyssen is illustrator en vormgever en een vaste waarde
in de Nelson-reeks. Haar potlood brengt Nelson en zijn familie
tot leven op haar unieke en herkenbare manier. Emma houdt van
donderdag, Ween, kerriesaus, Dries, bambi’s, Posca-stiften, haar
konijn FlØf en rood in combinatie met roze.

Vanaf 4 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
78 blz.
22 x 22 cm
€ 20
NUR 229
ISBN 978 90 5908 517 6

Interactief boek over de stad,
vol flapjes en pop-ups

Het grote boek over de stad
Anne-Sophie Baumann
met illustraties van Didier Balicevic
De stad bruist van activiteit. In dit kleurrijke boek
boordevol flapjes ontdekt je kind al spelend alle aspecten
van het stadsleven. Het boek geeft antwoord op heel wat
vragen over ons dagelijks leven.
In het boek zitten meer dan 55 bewegende elementen. Laat
je auto’s uit een parking rijden, een lift op en neer bewegen
en nog veel, veel meer. Onder elk flapje vind je een schat
aan informatie en achteraan in het boek zit een echte
speelstad!
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MEER VAN ANNE-SOPHIE BAUMANN

Mijn eerste grote bouwboek
978 90 02 25560 1 | € 19,99

» Met flapjes, pop-ups en speelstad
» Spelend leren over de stad

over Anne-Sophie Baumann
Anne-Sophie Baumann heeft een passie voor pedagogie. Ze
verdiept zich in onderwerpen waar kinderen nieuwsgierig naar
zijn. Daar maakt ze informatieve boeken over die kinderen op
een speelse manier wegwijs maken in de wereld.

Vanaf 5 jaar
1 JUNI 2018
Hardcover met flapjes
16 blz.
25 x 33 cm
€ 19,99
NUR 228
ISBN 978 90 5908 918 1

Vijf spelletjes in één boek:
handig onderweg en op vakantie!

De wereld rond met spelletjes
Met dit boek reis je al spelend de wereld rond, van de jungle
tot aan de Noordpool. De dobbelstenen zitten met een
ingenieus draaisysteem vast in het boek en de zelfklevende
pionnen kun je bewaren in een handig compartiment.
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» Urenlang speelplezier voor 2 tot 6 spelers
» Met dobbelstenen die je nooit verliest
» De zelfklevende pionnen glijden niet weg.
Handig in de auto, op de trein of in het
vliegtuig!

Vanaf 5 jaar
1 JUNI 2018
Kartonboek inclusief
dobbelstenen
en pionnen
10 blz.
22 x 25 cm
€ 16,99
NUR 229
ISBN 978 90 5908 904 4

Knotsgek kijk- en voorleesboek!

OP STAP !
András Dániel
met illustraties van Mariann Máray
Vergeet alles wat je over knaagdieren weet. In dit
boek ontdek je dat de muizenwereld veel kleurrijker
is dan je denkt. Je hebt muizen in alle soorten, zelfs
ingenieurmuizen! Ze ontwerpen de gekste gebouwen en
machines. Kijk hoe ze een toren bouwen met de girafkraan,
neem een duik in het zwembad en beleef een dolle dag in
het onderwaterpretpark.
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Vanaf 5 jaar
31 AUGUSTUS 2018
Kartonboek
14 blz.
26 x 34 cm
€ 14,99
NUR 273
ISBN 978 90 5908 914 3

» Groot, stevig kartonboek
over András Dániel
András Dániel is een Hongaarse schrijver.

Huiver en zoek !

Zoek en vind In het spookhuis
Thierry Laval en Yann Couvin
In een bos, in het midden van de nacht, valt de auto van
een groepje vrienden stil. Een beetje verderop zien ze een
huis staan, waar ze hulp vragen. Binnen in het huis is echter
een conventie van monsters en griezels aan de gang… Ze
rennen voor hun leven, langs de kelder en door het kerkhof.
Laat je speurtalent los op dit reuzegrote zoekboek. Vind
jij alle verborgen griezels terug terwijl onze vrienden
proberen te ontsnappen?
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MEER IN DEZE REEKS

» Goed voor uren zoekplezier
» Groot formaat, met uitklappagina’s

Zoek en vind de dino’s
978 90 5908 537 4 | € 14,99

Zoek en vind de dieren
978 90 5908 805 4 | € 14,99

Vanaf 5 jaar
30 SEPTEMBER 2018
Kartonboek
10 p. met uitklappagina’s
16,5 x 37,5 cm
€ 14,99
NUR 228
ISBN 978 90 5908 940 2

Bekijk bomen door een nieuwe bril!

Het verborgen leven
van bomen voor kinderen
Peter Wohlleben | vertaling: Martine Letterie
Wist je dat bomen ademen, elkaar helpen, zich slim aan kunnen
passen en onder de oppervlakte net zo groot zijn als daarboven?
Na het lezen van dit boek kijkt elk kind anders tegen bomen
aan. Peter Wohlleben was jarenlang boswachter in Duitsland
en richtte daar een bosacademie op. Internationaal heeft
deze bosdeskundige met The Hidden Life of Trees hoge ogen
gegooid. In zijn nieuwste boek wil Wohlleben juist kinderen,
de bomenhoeders van de toekomst, bereiken. Helder legt
hij aan hen uit hoe bomen, planten en dieren samen een
wonderbaarlijke en spannende wereld vormen.
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» Van Het bos en Het
verborgen leven van bomen
werden 50.000 exemplaren
verkocht
» Vol leuke weetjes
en activiteiten
» Met foto’s en illustraties

Vanaf 9 jaar
MEI 2018
Hardcover
128 blz.
21,8 x 28,5 cm
€ 18,99
NUR 223
ISBN 978 90 5908 935 8

Populaire Bracke-titel in een nieuw jasje

Vuurmeisje
Dirk Bracke
IJstijd. Voor Steen is het niet makkelijk om te overleven.
Knagende honger, bijtende kou, wilde dieren en onderlinge
vetes moeten elke dag opnieuw overwonnen worden. Steen
kijkt uit naar de dag dat hij voor het eerst met de mannen
mee op jacht mag. Gedaan met noten, bessen en knollen
zoeken in de veilige omgeving rond de grot. Steen is klaar
om de gevaren van de steppe te trotseren.
Op een dag betreedt een andere stam echter hun
jachtgebied. Als eerste merkt Steen een meisje op. Ze kan
zelf vuur maken en dat verrast hem. Het meisje blijft door
zijn hoofd spoken. Ze moet wel heel bijzonder zijn…
Dirk Bracke keert 60.000 jaar terug in de tijd en herontdekt
de meedogenloos harde overlevingsstrijd van onze
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menselijke voorgangers, de neanderthalers. De ontluikende
liefde tussen Steen en Vuurmeisje laat ons al iets zien
van de nieuwe mens. Een spannende, interessante en
romantische zoektocht naar onze roots.

» Spannend verhaal over de harde
overlevingsstrijd van de neanderthalers
» Bestaande titel in easy read-formaat

MEER IN DEZE REEKS

Blauw is bitter
978 90 5908 655 5
€ 13,50

Het engelenhuis
978 90 5908 656 2
€ 13,50

Het uur nul
978 90 5908 657 9
€ 13,50

Als de olifanten
vechten
978 90 5908 806 1
€ 13,50

Een vlieg op de muur
978 90 5908 892 4
€ 13,50

over Dirk Bracke
Dirk Bracke is al meer dan 20 jaar Vlaanderens populairste
jeugdauteur. Zijn boeken werden vertaald in het Deens, Duits en
Spaans. Je herkent zijn boeken aan de realistische benadering
van de thematiek, de inleving in het wereldje van jongeren en
zijn vlotte, kernachtige stijl.

Vanaf 14 jaar
1 JUNI 2018
paperback
160 blz.
13 x 20 cm
€ 13,50
NUR 283
ISBN 978 90 5908 915 0

Kijkje in het hoofd van een bijzondere puber

Gewoon daarom !
Brigitte Van Aken
De vijftienjarige Wonder heeft een netwerkstoornis. Soms
werken haar hersencellen niet goed samen.
Dat is best lastig als je de wereld wilt begrijpen. Vooral
Rohats wereld. In zijn hoofd zit nog altijd oorlog, hoewel die
nu mijlenver weg is.
Rohat en Wonder zitten sinds kort in dezelfde klas. En dat
doet vreemde dingen met Wonders hoofd en hart.
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» Positieve jeugdroman over vriendschap
tussen meisje met ASS en Syrische
vluchtelingenjongen
» Geschreven door ervaringsdeskundige
over Brigitte Van Aken
Brigitte Van Aken is met Gewoon daarom! niet aan haar proefstuk
toe. Met boeken als De X of hoe fout een leraar kan zijn, Uitgeteld
en Zie je graag :) heeft ze zich op de kaart gezet in de kinder- en
jeugdliteratuur.

Vanaf 14 jaar
30 SEPTEMBER 2018
paperback
ca. 144 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 902 0

Indringend verhaal over verlies

De glazen vogel
Gerda Van Erkel
Joni trekt met oma door de Sahara. Die is groot genoeg
om jezelf kwijt te raken. Onophoudelijk blaast de wind
herinneringen in haar oor. Hoe de liefde in haar lijf was
gekropen tot ze helemaal door Simon bedolven was. Jij en
ik, zei hij. Maar toen kwam Bowie, als een meteoriet. En nu is
Simon dood en komt er straks een zusje in zijn plaats.
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» Nieuw verhaal van prijswinnend auteur

MEER VAN GERDA VAN ERKEL

over Gerda Van Erkel
Gerda Van Erkel woont in Deurne en werkt er als
psychotherapeute. Haar boeken werden meermaals bekroond.
Zo won ze met Huilen naar de maan zowel de Kleine Cervantes
als de eerste prijs van de Kinder- en Jeugdjury. Met Zes maal een
is zeven en Een dubbel vuurteken kaapte ze twee keer de Prijs
Knokke-Heist Beste Jeugdboek weg. Ook de John Flandersprijs,
Buch des Jahres en de Internationale Prijs Jeugdliteratuur staan
op haar palmares.
Als de bergen huilen
978 90 5908 817 7 | € 15,99

Mijn naam is ik (omnibus)
978 90 5908 834 4 |€ 24,99

Vanaf 15 jaar
15 JULI 2018
paperback
ca. 160 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 285
ISBN 978 90 5908 939 6

Bestelinformatie

VERKOOP EN DISTRIBUTIE
BELGIË

Standaard Uitgeverij
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
T +32 3 285 72 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be

NEDERLAND

New Book Collective
Herengracht 166
1016 BP Amsterdam
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

Prijzen en verschijningsdata in deze
brochure zijn indicatief. Gelieve bij
twijfel contact op te nemen met onze
verkoopdienst. Zij beantwoorden uw
vragen.

