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Nieuws van Ploegsma
Een prequel en een film!
6 oktober ging De club van lelijke kinderen in première, gebaseerd op het gelijknamige boek van Koos
Meinderts. Aan de bioscoopfilm ging een 8-delige
tv-prequel vooraf, die door de EO werd uitgezonden
onder de titel De staatsgreep.

De piraten van
hiernaast
Ook in 2020 is er
een goede reden
om naar de bioscoop te gaan,
want dan draait
de verfilming van
Reggie Naus’
grappige piratenserie. Zie ook
blz. 14 van deze
prospectus voor
foto’s en info.

Opa & oma worden bunic & bunica˘
De eerste vier delen van de prentenboekenreeks over
opa en oma, van Arend van Dam en Alex de Wolf, zijn
verkocht aan de Roemeense uitgeverij Editura Paralela.

met

opa/oma
diploma

Arend van Dam
& Alex de Wolf

boekblok 200 x 200 mm; band 200 x 200 mm; rug 7 mm

Van oma
mag alles

Met achterin een diploma voor de oma/opa met
de meeste fantasie

ploegsma
kinder-

met

Opa is toe aan een middagdutje, maar Bram
wil liever avonturen beleven. Gelukkig
weet
opa/oma
diploma
opa nog wel een ver land op zolder waar
van
alles te beleven valt. Met een optocht, een
vliegreis en een storm op zee wordt het een
spannende middag!

Arend van Dam & Alex de Wolf Van oma mag alles

Met achterin een diploma voor de geduldigste
oma/opa van de hele wereld

Ik ga winnen,
opa!

Arend van Dam
& Alex de Wolf

Oma brengt Loes naar school. Maar waar is haar
rugzak? En haar broodtrommel? Heeft ze haar
gymkleren wel? En haar boek van de schoolbieb?
Met engelengeduld rent oma af en aan om alle
spulletjes bij elkaar te zoeken. Komen ze zo nog
wel op tijd?

Arend van Dam & Alex de Wolf Ik ga winnen, opa!

Mees Kees in de
Wolken
In december
2019 gaat Mees
Kees in de wolken in première.
Het is alweer de
vijfde film over
de populaire stagiair! De boeken
over Mees Kees
zijn geschreven
door Mirjam Oldenhave.

ploegsma

jeugdboeken

kinder-

isbn 978 90 216 7954 9

jeugdboeken

ploegsma

isbn 978 90 216 7953 2

ploegsma

boekblok 200 x 200 mm; band 200 x 200 mm; rug 7 mm

Boekpresentaties
In oktober werden
twee Ploegsmaboeken feestelijk
gepresenteerd bij de
Kinderboekwinkel
in Amsterdam: van
debutant Yorick
Goldewijk en van
veteraan Henk
Hardeman.

Yorick Goldewijk signeer

Henk Hardeman wordt geïn
terviewd door
boekhandelaar Kirsten
König.
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De BORA

Duurzame display van mdf

•

Gevulde assortimentsdisplay

9,9
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•

Dutch design
Stofboekjes van 100%
katoen en verpakkingen
van 100% gerecycled
karton
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Inhoud 17 producten
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Formaat 50 cm breed x 27 cm diep x 50 cm hoog
(inclusief topcard)
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babylijn

isbn 978 90 216 7996 9 |

e 13,99

Maak kennis met de BORA
babylijn, met katoenen knuffel
boekjes In het water en In de
dierentuin in geschenkdoos, een
katoenen knisperboekje, een
katoenen bijtboekje met een
bijtring van beukenhout, telboek
1, 2… tel je mee? en Kleine Muis,
een kartonboek dat uitgeklapt
een groeimeter is. Nu leverbaar!
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en peuterboeken

Twee nieuwe, zachte knuffelboekjes van Wee Gallery in een geschenkdoosje.
Maak kennis met Luiaard en Panda, de twee nieuwe
aanwinsten in de Wee Gallery-familie.
EERDER

is b n 978 90

216 7825 2
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VERSCHENEN

Wee Gallery

Knuffelboek Panda

Knuffelboek Panda

isbn 978 90 216 8042 2

Knuffelboek Luiaard
Knuffelboekje vanaf 0 jaar
Verpakt in doosje
16 x 16 cm, 8 blz.

Knuffelboek Luiaard

e 12,99 per boek

isbn 978 90 216 8041 5

nur 270

verschijnt: maart 2020
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Pieter Konijn voor
Een mooi album om alle grote
en kleine mijlpalen van baby’s
eerste jaar in vast te leggen.

Beatrix Potter
Pieter Konijn babyboek
album voor ouders
24,2 x 27,5 cm, 48 blz.
geb. e 17,50
nur 012
isbn 978 90 216 7507 7

•

van

Prijsactie!

Beatrix Potter

e 20,50

Het verhaal van Pieter Konijn
+ babyslofjes

e 12,50

cadeauset vanaf 0 jaar

voor

29,1 x 18,6 cm, 72 blz.
geb. e 12,50
nur 272

Het klassieke boekje met heerlijk zachte slofjes,
nu voor een zacht prijsje.
8 | ploegsma voorjaar 2020

isbn 978 90 216 7781 1

de allerkleinsten
Een spannend doorkijk-boek met
flapjes.

Pieter en zijn neefje Benjamin spelen bij de vijver.
Plotseling merkt Benjamin dat hij zijn muts kwijt is.
Wat zal zijn vader boos zijn… Samen met Pieter gaat
hij op zoek. Kijk onder de flapjes en zoek mee!

EERDER

isbn 978 90 216 7715 6 |

e 12,50

VERSCHENEN

Beatrix Potter

nur 271

Pieter Konijn: Zoek je mee?

isbn 978 90 216 8037 8

flapjesboek vanaf 3 jaar
16 x 19 cm, 16 blz.
geb. e 12,50

verschijnt: april 2020
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Speciaal voor alle
Twee nieuwe prentenboeken
van succesduo Arend van
Dam en Alex de Wolf.
Loes wil graag in alles de beste, de
grootste, de snelste en de slimste zijn. Ze
begrijpt algauw dat dat niet kan, want opa
is toch écht groter en sneller dan zij, en hij
weet ook meer... Maar is hij wel zo goed in
memory? En kan hij zich in de allerkleinste
hoekjes verstoppen? Loes bedenkt allerlei
uitdagingen om opa te verslaan!

EERDER
e 12,99

Aandacht in 50 + media

isbn 978 90 216 7770 5 |

•

e 12,99

Met opa/oma-diploma
isbn 978 90 216 7770 5 |

•

VERSCHENEN

Arend van Dam

nur 273

Ik ga winnen, opa!

isbn 978 90 216 8019 4

prentenboek vanaf 4 jaar
20,2 x 20,5 cm, 32 blz.
geb. H 12,50
omslag en illustraties in kleur:
Alex de Wolf
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verschijnt: maart 2020

opa’s en oma’s
Geestige en herkenbare
prentenboeken.

Bram en Loes gaan samen met oma
boodschappen doen. Terwijl zij op zoek
gaat naar appels en wortels, laden Bram
en Loes allemaal lekkere dingen in.
Snoepjes, koekjes, toetjes… Van oma mag
namelijk alles – of toch niet?

Arend van Dam

nur 273

Van oma mag alles

isbn 978 90 216 8020 0

prentenboek vanaf 4 jaar
20,2 x 20,5 cm, 32 blz.
geb. H 12,50
omslag en illustraties in kleur:
Alex de Wolf

verschijnt: maart 2020
11 | ploegsma voorjaar 2020

Stijlvol
Kopregel
enmet
speels
vet kleur passend bij omslag

Eindelijk
Introtekstweer
kleurleverbaar!
balk corresponderend
met kopregel
Ontdek het bos of de zee en de dieren die daar wonen
met deze gelaagde kartonboeken. In Op zoek in het bos
is een eekhoorn op zoek naar zijn familie en in Op zoek in
de zee speelt een schildpad verstoppertje. Welke dieren
komen
zij onderweg allemaal tegen?
Platte tekst
De pagina’s lopen in hoogte op en stimuleren zo kleine
lezers om elke pagina om te slaan. Door het vele reliëf
valt er intussen van alles te voelen, terwijl het glansfolie
op de pagina’s ervoor zorgt dat ze hun ogen uitkijken op
de steeds groter wordende spreads.

•

2e

•

druk

Usp
Usp tweede regel niet op basisijn

EERDER

e 12,99

isbn 978 90 216 7770 5 |

druk

e 12,99

2e

isbn 978 90 216 7770 5 |

VERSCHENEN

Titelzoek
Auteur
Op
in het bos

nurzoek
282in de zee
Op

fictie 978
vanaf
jaar7911 2
isbn
907 216

770654
isbn 978 90 216 7910

2e druk
Laura Baker
De pers over: Titel

Op zoek in het bos

Platte tekst de pers over – nbd/biblion
Op zoek in de zee
kartonboek vanaf 1 jaar

14,5 x 21,8 cm, 80 blz.

21 x 23 cm, 10 blz.

geb. H 10,99

geb. e 9,99

omslag en illustraties in kleur:
Naam auteur 2e regel niet op
basislijn

illustraties: Nadia Taylor
nur 271
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verschijnt:
verschijnt:februari
april 2017
2020

Een prachtige ode aan de natuur

Klassieker over vriendschap en
moed.

De wereldwijze Rat en de naïeve Mol zijn onaf
scheidelijk. Samen genieten ze van het heerlijke
leven aan de rivierbank. Maar als hun onbezonnen
vriend Pad zichzelf voor de zoveelste keer in de
nesten heeft gewerkt, moeten ze al hun angsten
overwinnen om hem te helpen.

•

Vertaald door Reggie Naus

•

Met de oorspronkelijke pentekeningen van Ernest Shepard

13e
druk

13e druk

vertaling: Reggie Naus

Kenneth Grahame

nur 280

De wind in de wilgen

isbn 978 90 216 8035 4

‘Deze bewerking in poëtisch taalgebruik is een verademing.

fictie vanaf 8 jaar

De vertaler/bewerker Reggie Naus heeft een zeer vlot

17,3 x 24,5 cm, 240 blz.

(voor)leesbare tekst afgeleverd, met korte zinnen en spranke-

geb. H 22,50

lende dialogen.’ – Toin Duijx in het Friesch Dagblad

omslag en illustraties:
Ernest H. Shepard

verschijnt: februari 2020
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Hebt u deze nog in voorraad?

isbn 978 90 216 7797 2 |

e 25,99

Al meer dan 60 jaar dé kinderbijbel!

40e
druk

isbn 978 90 216 6526 9 |

e 29,99

Voor wie zijn kind een brede
kijk op religie wil meegeven.

8e

isbn 978 90 216 7763 7 |

e 19,99

druk
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De mooiste verhalen uit de
Koran, verteld voor iedereen!

Ideaal voorleesboek!

Je bent een eekhoorn. Kan een wolf
dan je beste vriend zijn?

Hikke is van al zijn broertjes en zusjes de meest
ondernemende. En hij is ook een verwoed
verzamelaar. Een versteend stuk hars, een mooie
veer, de vleugel van een libel… Zijn speurtocht naar
schatten brengt hem steeds verder van het
gebaande eekhoornpad, tot hij halsoverkop van een
steile helling rolt. Gelukkig komt hij niet tegen een
rotsblok terecht, maar tegen iets zachts. Hikkes
vreugde is van korte duur, want dat zachte grijze
heuveltje… blijkt een wolf te zijn. Het wordt het begin
van een bijzondere vriendschap!

•

Warm en invoelbaar dierenverhaal

•

Herkenbare thema’s: familie,
vriendschap, overbruggen van
verschillen

•

Boordevol kleurenillustraties

•

Thema-artikel over vriendschap op
Kinderboeken.nl

•

Onderwijsnieuwsbrief

Oliver Scherz

nur 281

Een vriend als geen ander

isbn 978 90 216 8027 9

voorleesboek vanaf 5 jaar
17,2 x 24,5 cm, 128 blz.
geb. H

15,99

omslag en illustraties in kleur:
Barbara Scholz
vertaling: Esther Ottens

verschijnt: maart 2020
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Enteren! De piraten van

nep
filmfoto’s: guido van gen
souhuwat
nabewerking: semuel

Inwoners van Amsterdam-Noord keken hun ogen uit toen er in een
doodgewone woonwijk een tien meter hoog piratenschip verrees. Het schip
was speciaal gebouwd voor de opnamen van de bioscoopfilm De piraten
van hiernaast (Dutch FilmWorks). Zij begrepen meteen hoe Michiel uit het
gelijknamige boek zich voelde toen hij op een ochtend uit het raam keek!
Het scenario werd geschreven door Sander de Regt (Foeksia de miniheks),
de film wordt geregisseerd door Pim van Hoeve (Dummie de Mummie) en er
zijn rollen voor o.a. Tygo Gernandt en Egbert-Jan Weeber. De film gaat
voorjaar of zomer 2020 in première.

hiernaast zijn overal!
Filmeditie.
De piraten zijn overal: in de bioscoop, en natuurlijk ook in
de boekwinkel! In deze bundel zijn twee delen uit de serie
opgenomen die aansluiten bij de bioscoopfilm:
De piraten van hiernaast en 1,2,3… Enteren!.

Boekhandel:
•

Ketenadvertenties

•

Piratentattoos voor de boekhandel

Online:
•

Boek- & filmtrailer

•

Onlinecampagne

•

Social media campagne i.s.m. acteurs

•

Seriepagina op Kinderboeken.nl

Reggie Naus

nur 282

De piraten van hiernaast
(filmeditie)

isbn 978 90 216 8036 1

fictie vanaf 8 jaar
15 x 22 cm, 208 blz.
geb. H 14,99
illustraties: Mark Janssen
Foto omslag: Govert de Roos
Ontwerp filmposter:
Michael van Randeraat

verschijnt: april 2020
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Zweedse Pippi

De ‘oer-Pippi’, getekend
Foto: Roine Karlsson

door Astrid Lindgren

18 | ploegsma voorjaar 2020

is jarig!
Feestelijke jubileumeditie van
onverwoestbare klassieker.

Karin, de dochter van Astrid Lindgren, kreeg
in 1944 de uitgetypte verhalen van Pippi
Langkous op haar tiende verjaardag. Astrid
besloot het ook naar een uitgeverij te sturen,
Bonnier. Die uitgever wees het manuscript af,
hij vond Pippi te vrijpostig… Maar een jaar later
won Astrid met Pippi een schrijfwedstrijd van
uitgeverij Rabén & Sjögren, en daar werden
de avonturen van deze roodharige heldin
gepubliceerd. Inmiddels zijn er miljoenen
exemplaren in 50 talen verkocht, en groeide
stoere en onafhankelijke Pippi uit tot een
rolmodel voor meisjes en vrouwen over de hele
wereld.
In deze uitgave zit een extra katern over het
ontstaan van Pippi Langkous.

•

Met linnen band, folie en
leeslint!

Astrid Lindgren

nur 280

Pippi Langkous

isbn 978 90 216 8023 1

fictie vanaf 5 jaar
19,2 x 26,5 cm, 256 blz.
geb. met leeslint e 27,99
omslag en illustraties in kleur:
Carl Hollander

verschijnt: maart 2020
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Mees Kees in
Boekhandel:
•

Boekhandelstournee Mirjam Oldenhave en Rick de Haas:
maak kans op een bezoek van Mirjam en Rick en een live
raamtekening van Mees Kees.
Inschrijven via fleur.elsnerus@wpgmedia.nl.

•

Tv-serie Mees Kees weer van start

Onderwijs:
•

Elke school krijgt van ons één exemplaar van Een pittig
klasje, en boekenleggers voor alle leerlingen.

•

Aandacht in Kidsweek

•

Onderwijsnieuwsbrief

•

Aandacht in Krant van lezen (verspreiding naar 8.000
scholen en boekhandels)

Online:
•

Juf/ meester-bloggers campagne

•

Online campagne

20 | ploegsma voorjaar 2020

een nieuw jasje!

EERDER

VERSCHENEN

isbn 978 90 216 7977 8 |

Mees Kees blijft helemaal zichzelf, maar zijn omgeving is wel wat
veranderd. Dat geldt voor de inrichting van de klas (digibord!), maar
ook voor de inrichting van zijn boeken… Ze krijgen een ruimere
opmaak met meer illustraties, zodat de verhalen ook prettig
leesbaar zijn voor jongere en/of niet zo vlotte lezers.

e 12,99

Nieuwe vormgeving en geactualiseerd door
Mirjam Oldenhave.

Mirjam Oldenhave

nur 282

Mirjam Oldenhave

nur 282

Mees Kees: Een pittig klasje

isbn 978 90 216 8014 9

Mees Kees: De rekenrap

isbn 978 90 216 8025 5

fictie vanaf 8 jaar

fictie vanaf 8 jaar

14,3 x 22 cm, 128 blz.

14,3 x 22 cm, 128 blz.

geb. e 12,99

geb. e 12,99

omslag en illustraties in kleur:
Rick de Haas

omslag en illustraties in kleur:
Rick de Haas

verschijnt: februari 2020

verschijnt: april 2020
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Ontdek het menselijk lichaam in 100 kaartjes

Fraaie quizbox met boekje boordevol
informatie.
EERDER

VERSCHENEN

9

isbn

0

978 9

919
216 7

604 3

isbn

16 7
8 90 2

9

14,9
8|e

isbn

4

978 9

946
928 9

9

,9
| e 14

97

14,9
0|e

76 1 |

isbn

978

6 79
90 21

Hoeveel wegen hersenen gemiddeld? Welke smaken kun
je proeven? En waarom krijgen mensen kippenvel?
Met deze quizbox test je in 100 vragen al je kennis over
het menselijk lichaam. Daag elkaar uit en leer meer over
de organen, zintuigen, botten en spieren, hersenen en
het zenuwstelsel, hoe je lichaam zich verdedigt en hoe je
het kan beschermen. In het boekje staat extra informatie
bij de antwoorden, zodat je nog veel meer te weten komt!

,99

e 14

Sophie de Mullenheim

nur 210

Mijn lichaam-quiz

isbn 978 90 216 8015 6

non-fictie vanaf 8 jaar
14,6 x 9 x 8 cm, 128 blz.
9

isbn

0

978 9

920
216 7

14,9
4|e
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32 |

6 801

isbn

0 21
978 9

e

15,99

box met boek en 100 quizkaarten e 14,99
vertaling: Els Peeters

verschijnt: maart 2020

Speuren in de bibliotheek

Spannende detective over drie kinderen
die een reeks misdrijven oplossen.

Julia is een fervent detective-lezer. Op een dag ontdekt ze
in de bieb een sleutel die verborgen is in een schilderij.
De sleutel blijkt van een zijkamertje te zijn waar nooit
iemand komt. Heeft dit iets te maken met de diefstallen
die de laatste tijd in de bieb gebeuren…? Samen met haar
vrienden Manus en Maryam gaat ze op onderzoek. Maar
kunnen zij elkaar wel vertrouwen?

•

Leuk voor jongens én meisjes

•

Auteur zet de lezer steeds op het
verkeerde been

Annemarie Jongbloed
Kinderen die onder de tafel gingen zitten
of naar de wc vluchtten als ze moesten
lezen: Annemarie had ze vroeger in de
klas. Want voordat ze schrijver werd,
was ze juf op een school voor kinderen
met spraak- en taalproblemen. Sommigen vonden lezen las-

Annemarie Jongbloed

nur 282

tig, en niet leuk. Daarom begon Annemarie verhalen voor hen

Sleutels

isbn 978 90 216 8021 7

te schrijven, in de hoop dat deze kinderen toch weer wilden

fictie vanaf 9 jaar

lezen. En… het werkte!

14,2 x 22 cm, 192 blz.

Sindsdien schrijft ze avontuurlijke boeken voor alle leeftijden.

geb. e 14,99

Sleutels is haar eerste boek bij uitgeverij Ploegsma.

omslagillustratie:
Wendy Panders

verschijnt: februari 2020
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Tussentijdse aanbieding: dit boek over
Greta Thunberg mag u niet missen!

Actueel, inspirerend en oprecht: het
verhaal van klimaatactiviste Greta
Thunberg. Met tips om ook zelf iets voor
het klimaat te doen!
Niemand kan om haar heen: het 16-jarige Zweedse
meisje dat strijdt voor het klimaat. In dit boek lees je over
haar leven en over haar beweegredenen. Hoe haar
Asperger haar aanvankelijk vreselijk in de weg zat, maar
uiteindelijk juist mogelijk heeft gemaakt dat ze alles opzij
kon zetten om te vechten voor wat zij belangrijk vindt.
Ook geeft het boek tips om zelf iets voor het klimaat te
doen. En daarvoor hoef je je echt niet in bochten te
wringen, want alle kleine beetjes helpen!

•

Greta Thunberg winnares van de
‘Alternatieve Nobelprijs’: de Right
Livelihood Award

•

10% van de opbrengst gaat naar
The Ocean Cleanup

Claus Hecking e.a.

nur 210

Onze toekomst is nu!

isbn 978 90 216 8039 2

non-fictie vanaf 9 jaar
14,2 x 22 cm, 96 blz.
geb. e 12,99
omslag en illustraties:
Franziska Viviane Zobel
vertaling: Merel de Vink

24 | ploegsma voorjaar 2020

9 789021 680392

tussentijds
aangeboden

Je bent 12 jaar en je erft een bijenvolk, wat doe
je dan?
Fictie met een informatieve twist.

Josy krijgt de verrassing van haar leven als blijkt dat haar
opa haar een wel heel aparte erfenis heeft nagelaten…
zijn bijenvolk! Haar moeder is – zachtjes uitgedrukt – niet
enthousiast. Maar Josy houdt van dieren, en hoewel ze in
eerste instantie liever een hond had gehad, stort ze zich
enthousiast op haar taak als imker. Josy is enig kind en
wordt nogal beschermd opgevoed. Maar door haar
nieuwe verantwoordelijkheid wordt ze steeds onder
nemender. Ze durft voor zichzelf en haar bijen op te
komen, leert eigen beslissingen te nemen en ‘uit te
vliegen’.
Parallel aan het verhaal over Josy beschrijft de auteur
wat er gebeurt in de bijenkast. Zo leer je ook nog een
heleboel over het bijenleven!

•

Shortlist 2018 Deutsch-Französischer
Jugendliteraturpreis/ Prix Chronos/
Zürcher Kinderbuchpreis

•

Verschijnt op Wereld Bijendag
(20 mei)

Petra Postert

nur 283

Het jaar dat de bijen kwamen

isbn 978 90 216 8026 2

fictie vanaf 10 jaar
14,2 x 22 cm, 176 blz.
geb. e 16,99
omslag: Bij Barbara
vertaling: Esther Ottens

verschijnt: mei 2020
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75 jaar

Al in maart 1944 riep minister Bolkestein de Nederlandse
bevolking op dagboeken over de oorlog te bewaren,
zodat ze na de bevrijding ingezameld konden worden.
Met goed gevolg, bij het NIOD (Nederlands Instituut voor
Oorlogs Documentatie) worden ruim 1700 dagboeken uit
die periode bewaard! Niet alleen van volwassenen, ook
kinderen reageerden op de oproep.
Suzanne Wouda en Annemarie van den Brink mochten
schatgraven in dit archief en stuitten op ontroerende,
spannende en soms ook onthutsende getuigenissen van
kinderen. Ze zochten familieleden op, en waar mogelijk
de dagboekschrijver zelf!
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bevrijding
Verhalen gebaseerd op originele
dagboeken van kinderen uit WO II.

Op basis van dagboeken en gesprekken schreven de
auteurs de verhalen voor dit boek. Het verhaal van
Yvonne uit Den Haag, die in de meidagen van 1940 naar
Engeland vlucht. Het verhaal van George, die vanuit
Brabant mee moet op een kindertransport, en van Corri,
die schrijft over de hongerwinter en de bevrijding. Maar
ook de kampen in Nederlands-Indië, Radio Oranje, de
slag om Arnhem en het bombardement op Rotterdam
komen aan bod.
Zo ontstond een bijzonder en rijk geschakeerd boek, een
directe duik in de geschiedenis!

•

In samenwerking met NIOD

•

Auteurs geven lezingen via de
Schrijverscentrale

•

Onderwijsmailing

•

Lespakket voor scholen

Annemarie van den Brink
en Suzanne Wouda

omslag en illustraties:
Steef Liefting

Oorlog in inkt, dagboekverhalen

nur 212
isbn 978 90 216 8017 0

faction vanaf 9 jaar
15,7 x 21,8 cm, 192 blz.
Suzanne Wouda en Annemarie van den Brink aan het werk in het
NIOD-archief.

geb. e 19,99

verschijnt: maart 2020
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THEMAPAKKET

ISBN 9789025877804 | €16,99

ISBN 9789025869571 | €15,99

ISBN 9789021674247 | €9,99

ISBN 9789025873028 | €16,99

ISBN 9789021670447 | €18,50

Speciaal voor u hebben Ploegsma
en Leopold een themapakket
samengesteld. Dit pakket is ook
zeer geschikt om aan basisscholen
te verkopen.

ISBN 9789025876753 | €15,99

ISBN 9789025874537 | €15,99

ISBN 9789025869724 | €14,99

ISBN 9789025861902 | €14,99

ISBN 9789025876777 | €15,99

ISBN 9789025857936 | €7,99

Bestel
nuvoorjaar
via verkoop@wpgmedia.nl
| €164,40 |
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ISBN 978 90 2587 908 2

Hilarische stoomcursus Griekse mythologie

Nieuw deel over de populaire Romeinse
anti-held.

Door de geweldige verhalen over Griekse helden als
Hercules en Odysseus is Nurdius ervan overtuigd dat er
in Griekenland veel meer te beleven is dan in Rome.
Eenmaal daar aangekomen valt het toch een beetje
tegen; waar zijn al die goden, monstervogels en
driekoppige honden nou?

•

Historische weetjes grappig verpakt

•

Aandacht in Kidsweek en Stoer

•

Seriepagina op Kinderboeken.nl

EERDER

e 14,99

e 14,99

isbn 978 90 216 7471 1 |

isbn 978 90 216 7655 5 |

e 14,99

isbn 978 90 216 7296 0 |

e 14,99

e 14,99

isbn 978 90 216 7219 9 |

isbn 978 90 216 7860 3 |

e 14,99

isbn 978 90 216 7157 4 |

VERSCHENEN

Tim Collins

vertaling: Reggie Naus

Het dagboek van Nurdius
Maximus in Griekenland

nur 283

‘Voor wie van loserdagboeken houdt, blijft Nurdius Maximus
een van de grappigste series.’ – Kidsweek, 4 sterren

fictie vanaf 10 jaar

isbn 978 90 216 8018 7

14,2 x 22 cm, 176 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties:
Andrew Pinder

verschijnt: mei 2020
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De bètavakken interessant
192

ENERGIE • MOT ORE N

Motoren
De meeste auto’s, vliegtuigen, schepen en raketten worden aangedreven door motoren die brandstof verbranden en de hitte omzetten in kinetische energie. We noemen dat verbrandingsmotoren.

De viertaktmotor

In een verbrandingsdstof
motor wordt de bran
e
door een reeks klein
and.
verbr
sies
explo

Grote vliegtuigen hebben straalmotoren. Die hebben geen zuigers en cilinders, maar fans (ventilatoren) die ronddraaien in een buis. De fans zuigen
lucht aan en persen die de verbrandingskamer in.

1

Inlaatslag
De cilinders in een auto
hebben een vierdelige
cyclus. In de inlaatslag
gaat de zuiger naar beneden en worden lucht en
benzine de cilinder in
gezogen.

Arbeidsslag
Een vonk steekt de
benzine aan. Die verbrandt
en er komen hete gassen
vrij die uitzetten. Ze drukken de zuiger met kracht
naar beneden. De zuigerstang en de krukas zetten
de verticale beweging om
in een draaibeweging.

Het Grote Betaboek.indb 192
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Verbrandingskamer
Lucht

4

1

2
3

Turbine
Brandstofinjector

De zuiger gaat
naar boven.

De uitlaat
klep gaat
open.

Uitlaatslag
De zuiger gaat naar
boven en duwt de verbrande gassen door een uitlaatventiel. Daarna worden
ze door de uitlaatpijp de
auto uit geblazen.

4

Lucht
Uitlaatgassen

4

3

De uitzettende gassen gaan door de
turbine heen zodat die gaat draaien.
Daardoor gaan ook de fan en de compressoren aan de voorkant draaien.

Compressieslag
De inlaatklep gaat
dicht zodat de lucht en
benzine niet kunnen
ontsnappen. De zuiger
gaat naar boven en perst
de benzine en lucht
samen.
Bougie

3

Compressorfans

2

Brandende
benzine

2

In de samengeperste lucht wordt brandstof
geïnjecteerd en het mengsel wordt aangestoken.
Door de hitte zetten de samengeperste lucht en de
gassen van de verbrande brandstof sterk uit.

Fan

De inlaatklep
gaat dicht.
Cilinder

PASSAGIERSVLIEGTUIG

Een grote fan aan de voorkant zuigt lucht naar
binnen. Een stel kleinere compressorfans persen die
lucht samen, zodat er meer energie vrijkomt als de
lucht verbrandt en uitzet.

Motor

Lucht en benzine

Straalmotor

1

De meeste auto’s hebben een viertaktmotor. Die motor verbrandt
benzine in kleine metalen cilinders. De hete gassen van de verbrande
benzine duwen metalen zuigers op en neer in de cilinders, zo’n
50 keer per seconde. Zuigerhendels aan de zuigers zetten deze
snelle op-en-neerbeweging om in een draaibeweging die de wielen
aandrijft.

De zuiger gaat
naar beneden.

193
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De straalmotor

De hete uitlaatgassen komen met grote
snelheid aan de achterkant de motor uit.
Door die krachtige beweging ontstaat de
stuwkracht die het vliegtuig vooruit duwt.

Raket
Buiten de dampkring is er geen lucht. Raketten moeten dus niet
alleen brandstof, maar ook zuurstof (zie blz. 171) meenemen. De
zuurstof reageert met de brandstof en drijft de raket aan.
Zuurstof

Brandstof
Uitlaatgassen

1

1

Verbrandingskamer

Pomp

2 2

33
Uitlaat

1

Brandstof (meestal vloeibare
waterstof) en vloeibare zuurstof worden vanuit twee grote
opslagtanks naar de motor
geleid.

Zuigerstang
Krukas

11-07-19 13:29

Het Grote Betaboek.indb 193

2

De zuurstof en waterstof vermengen zich en verbranden in de
verbrandingskamer. De hete uitlaatgassen worden met kracht uitgestoten
aan de achterkant van de raket.

3

De kracht waarmee de uitlaatgassen uitgestoten worden,
wekt een even grote maar tegengestelde kracht op, die de raket naar
voren duwt.

11-07-19 13:29

én begrijpelijk voor iedereen
Dit informatieve en complete
boek leert je alles over de
bètavakken.
Hoe werkt DNA? Waarom zie we
verschillende kleuren? Wat gebeurt er
tijdens een botsing? Hoe bevriest water?
In dit dikke boek leer je alles over biologie,
scheikunde, geografie, natuurkunde en
techniek én hoe we deze wetenschappen
in ons dagelijks leven gebruiken. Aan de
hand van de kleurrijke illustraties, de
duidelijke uitleg met voorbeelden en
de doe-het-zelfexperimenten worden
de bètavakken leuk voor iedereen!

•

Vol kleurrijke illustraties

•

Stap-voor-stap uitleg en
doe-het-zelfexperimenten

•

Aandacht in Zo Zit Dat en
Quest

•

Onderwijsmailing

EERDER

isbn 978 90 216 7790 3 |

e 29,99

VERSCHENEN

Het grote bètaboek

nur 222

non-fictie vanaf 9 jaar

isbn 978 90 216 8016 3

21,5 x 27,5 cm, 320 blz.
geb. e 29,99
omslag en vertaling: Asterisk*

verschijnt: februari 2020
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Wat doe je als je een levens
Leesfragment
Er kraakt een tak onder mijn voet, hij breekt met een scherp, knappend
geluid dat de stilte van de avond verbreekt. Geschrokken blijf ik staan. Mijn
hart dreunt in mijn borstkas, maar verder blijft het stil. Er gaat geen deur
open, niemand roept ‘Wie is daar?’. Toch blijf ik voor de zekerheid nog even
bewegingloos staan. Mijn hart blijft bonken, mijn knieën trillen.
Ik sluip verder en verstop me achter de grote struik naast de voordeur.
Daar ga ik op mijn hurken zitten, mijn rug tegen de muur. Als ik mijn handschoen uitdoe om op mijn telefoon te kijken, zie ik mijn hand beven.
Het is nog voor elven. Ik ben op tijd. Ik ben waarschijnlijk te vroeg. Grote
kans dat ik nog een hele poos moet wachten, in het donker, in de kou.
Er is een nieuw appje. Ik scherm met mijn hand het apparaat af, zodat
het licht zich niet verspreidt. Het is een bericht in de groepsapp van de klas.
Iemand wil weten wat ons huiswerk voor wiskunde is. De vraag lijkt uit een
andere wereld te komen.
In de verte hoor ik een auto. Vlug stop ik de telefoon weg en ik haal het
mes tevoorschijn.
De auto rijdt voorbij.
Ik leg het mes op de grond en buig en strek mijn vingers om ze warm en
soepel te houden. Het mes laat ik liggen, zodat ik het snel kan pakken als
het zover is.
Nog twee keer zit ik op scherp omdat ik een auto hoor, beide keren is het
loos alarm.
Dan is het raak. Ik herken de auto al in de verte, ruim voordat hij de oprit
op draait. Even schijnt het licht van de koplampen in mijn ogen, even ben ik
bang dat hij me zal zien, maar dat is natuurlijk onzin. Grind knerpt onder de
banden als de auto voor de houten garagedeuren tot stilstand komt. De
deur gaat open en in het licht dat binnen in de auto aangaat, kan ik zien
dat hij het is. Groot, gezet, het is hem onmiskenbaar, blonde krullen die
echt lijken, maar in feite te danken zijn aan een hele dure kapper.
Het is hem, ik zal niet de verkeerde neersteken.
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gevaarlijk geheim ontdekt?
Jeugdthriller over vijf jongeren die elk
iets met zich mee dragen wat niemand
mag weten.
Een 16-jarige scholier steekt een onbekende man neer.
De politie probeert het motief van de dader te begrijpen,
maar die vertelt een vreemd verhaal. Als de politie dat
natrekt, lijkt er niets van te kloppen. Dan wordt een
klasgenoot van de dader aangevallen. Heeft de ene zaak
met de andere te maken?

•

Van Crime Compagnie-auteur Martine
Kamphuis

•

Samenwerking met Hebban

•

Aandacht in 7Days, op Chicklit.nl en in
meidenmagazines

EERDER

VERSCHENEN

isbn 978 90 216 7957 0 |

e 13,99

e
2
druk

Martine Kamphuis

nur 284/285

Dit mag niemand weten

isbn 978 90 216 8022 4

fictie vanaf 12 jaar
14,2 x 22 cm, 192 blz.
geb. e 14,99
omslag: Caren Limpens

verschijnt: april 2020
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Alles wat je weten wilt... En meer!

De meest complete
kinderencyclopedie nu voor
maar e 25,–
Vergeet het internet! Met meer dan 10.000
foto’s en fascinerende feiten is dit boek de
ultieme encyclopedie. Op elke spread
ontdek je een wereld aan informatie,
aangevuld met foto’s en illustraties,
lijstjes, weetjes en tijdlijnen. Wetenschap
en technologie, geschiedenis, natuur,
aardrijkskunde, cultuur, sport en
hobby’s... Je kunt het zo gek niet bedenken
of het staat erin. Een fantastisch boek
waarin je maar blijft bladeren!

•

Meer dan 10.000 foto’s

van e 41,50
voor e 25,–

op=op!

Picturepedia

nur 222

non-fictie voor het hele gezin

isbn 978 90 216 7603 6

25,3 x 30,5 cm, 360 blz.
geb. e 25,–
vertaling en typografie:
Asterisk*
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