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‘Come with me 
where dreams are born 
& time is never planned.’

   Peter Pan

Het voorjaar bij uitgeverij Kluitman wordt zonnig! Onze kleurrijke boeken 
vallen al bijna 155 jaar in de smaak bij kinderen en hun ouders (en over
grootouders en daar weer de ouders van…). Dit voorjaar hebben we een 
aantal fonkelnieuwe boeken/series/auteurs, maar ook vertrouwde fond
sauteurs met nieuw werk.

‘Ninja Kid’ is een nieuwe stoere serie voor de wat jongere lezer (7+).  
Van nerd naar ninja is het eerste deel in deze avontuurlijke serie van de 
Australische kinderboekenschrijver en komiek Anh Do. Het is een razend
snel en spannend boek vol geweldige personages.

Ook starten we met twee nieuwe nonfictietitels om je nooit meer te 
vervelen: Het briljante boek vol dingen om binnen te doen en Het briljante 
boek vol dingen om buiten te doen. Heel veel leuke spelletjes en activiteiten 
in mooi uitgevoerde boeken voor een betaalbare prijs. Het ideale verjaar
dagscadeau.

Zilveren Griffelwinnaar Stine Jensen heeft dit keer samengewerkt met 
filosoof Frank Meester. Hoe voed ik mijn ouders op? is een leuk en leerzaam 
handboek voor elk kind dat zijn ouders een lesje wil leren. De meesterlijke 
illustraties zijn van Hugo van Look (illustrator van o.a. Dolfje Weerwolfje).

Een nieuwe Kluitmanauteur is Aefke ten Hagen. Zij schreef het  prachtige 
Mijn moeder kookt soep van tafelpoten over de elfjarige Fiep, die opgroeit 
met een moeder die een bipolaire stoornis heeft. Een normaal  meisje 
uit een niet zo doorsneegezin. Vanaf de eerste pagina wil, nee, móét  
je doorlezen!

Villa Dierenparadijs is het eerste boek in een nieuwe serie van de popu
laire auteur Christine Linneweever, bekend van de Gouden Paarden 
serie. Jonge lezers kunnen fijn wegdromen bij de gebeurtenissen op de 
boer derij van Mees en Merel, Villa Dierenparadijs. Een heerlijke plek voor 
dieren vrienden!

We kijken ook uit naar het stoere activistische nonfictieboek Grijp de 
macht!, geschreven door brandweervrouw en auteur Caroline Paul. Voor 
dit boek werken we samen met journalist Milou Deelen (voorwoord) en 
auteur Marie Lotte Hagen (vertaling). Twee vrouwen die weten hoe ze de 
macht moeten grijpen. Met onder andere tips voor het organiseren van 
een demonstratie en het schrijven van een protestbrief.

Veel leesplezier!

Mariska Budding  Uitgever Kluitman
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Mijn voeten leken veel snel ler  te bewegen 

dan anders en ik kon zelfs over hoge stapels 

rommel springen zonder ook maar één keer te 

wankelen! Normaal gesproken raak ik al buiten 

adem van gewoon lopen  naar de werkplaats.

Kon dat ninja-verhaal waar zijn? Deze krachten 

waren vast aan de verkeerde  jongen gegeven!

Er klonken allerlei zoemgeluiden vanuit de 

werkplaats.

We trokken de schuifdeuren open en zagen dat 

oma over iets heen gebogen stond.

Het was de microgolf-droger, maar nu zat er 

een lange slang aan vast, met een mondstuk  

aan het eind.

WOOHOO!WACHT  

OP MIJ!

 ‘De combinatie van een snellopend,  
humoristisch verhaal met een onwaarschijnlijke maar 

hartverwarmende held zal ongetwijfeld  
indruk maken op jonge lezers. Ze zullen niet kunnen 

wachten op het volgende deel.’ 
Aussie Reviews

‘Deze rijk geïllustreerde serie  
zit vol met hilarische momenten  

en grappige gadgets die  
soms werken…  en soms ook niet.’ 

Angus & Robertson

Anh Do is een VietnameesAustralische acteur, komiek en schrij
ver. In 2010 maakte hij zijn debuut in de schrijverswereld met zijn 
autobiografie The Happiest Refugee over zijn vlucht van Vietnam naar 
Australië.  In de Australische kinderboekenwereld heeft hij naam ge
maakt met zijn WeirDo en HotDogseries. Hier voegt hij nu de boeken 
over Nelson Kane aan toe.

anhdo.com.au @AnhDoOfficial

154

Het was een complete chaos in de stad. 

Burgemeester Broeck en nog veel meer mensen 

waren in zijde gewikkeld en bungelden 

ondersteboven vanaf de toren van ons stadhuis.
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7+
gebonden
192 pag. C 13,5 x 18,5 cm

januari 2019

NINJA KID

Van nerd naar ninja! 
Anh Do

illustrator Jeremy Ley

vertaling Mariella Manfré

isbn 978 90 206 7448 4
nur 282 bisac  JUV001000 / JUV071000     

 usp

 → Zeer rijk geïllustreerd

 → Ninja Warrior heel populair

 → Leuk voor jongens én meisjes

 → Door Australische bestseller
auteur

 pr

 → Leesexemplaren op de beurs

 → Wobbler

 → Online campagne  

 → Winacties

Binnenkort verschijnt deel 2!
De vliegende ninja

€ 12,99 

Lukt het de onhandige 
Nelson om een echte 
ninja te worden?
Nelson Kane is onhandig, en helemaal niet cool. Maar dan komt 
hij er op zijn tiende verjaardag achter dat hij een ninja is, de aller
laatste ninja ter wereld. Én dat hij de enige is die zijn omgeving 
kan  redden van een groot gevaar. Maar hoe kan hij nou de we
reld redden als hij zelfs zijn eigen onderbroek nog achterstevoren 
aantrekt?!  Gelukkig krijgt hij hulp van zijn neef Kenny en ook de 
uit vindingen van zijn oma helpen. Lukt het Nelson om van een on
handige nerd in een echte ninja te veranderen?

Van nerd naar ninja! is het eerste deel in de avontuurlijke Ninja 
Kidserie van de Australische kinderboekenschrijver en komiek 
Anh Do. Het is een razendsnel, spannend én grappig boek vol 
 geweldige personages. Kinderen lezen het in één adem uit. 
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—the smash-hit creator of

From

andWeirDo
Hotdog!

ANH DO

NELSON is a ninja.  

COOLEST. Or the BRAVEST.   

he is the world’s NERDI EST  ninja!

And now he has to stop an animal rampage and machines 

going CRAZY all over town! For that, he’ll need his new 

JETPACK . . . and some serious NINJA SKILLS!

2

2

     Illu
strations by 

      Jeremy Ley

He’s not the

But

How will Nelson learn to  
fly when he’s SCARED  

of heights?! 



Aefke ten Hagen (1975) schrijft graag en veel. Ze debuteerde in 
2010 met de roman In naam van mijn vader, over een vader en  dochter 
met een bipolaire stoornis. In datzelfde jaar kwam onder pseudoniem 
het boek Koosje uit, over haar eigen ervaringen met een  bipolaire 
stoornis, en later verscheen Tijdens kantooruren, een boek over een 
pathologisch leugenaar op de werkvloer. Ze schreef ook diverse 
 korte verhalen die in de prijzen vielen en verfilmd zijn (NCRV). Op dit 
 moment werkt Aefke als communicatieadviseur bij een instelling voor 
Geestelijke Gezondheidszorg. Ze is getrouwd met Tijmen en moeder 
van Tijl (5) en Bo (4). 

algemeenbeschaefdnederlands.net Aefke ten Hagen @Aefke

Iris Boter heeft als illustrator én schrijver al aan meer dan 140 boe
ken gewerkt. Haar tekenstijl is vrolijk en grappig, maar soms ook met 
een serieuze ondertoon. Ze combineert tekenen op papier graag met 
werken op de computer. Iris vindt illustreren geweldig en belangrijk 
omdat je echt een extra laag aan het verhaal toevoegt. Ze woont sa
men met haar dochter en man in Kampen.

irisboter.nl Iris Boter

Aefke ten Hagen:  
‘Dit boek schrijf ik min of meer uit 

eigen ervaringen. Ik ben zelf  
ook een bipolaire moeder en wil mijn 

kinderen hier in alle  
openheid mee opvoeden. Ik heb  
gemerkt dat er niet veel echte 

 kinderboeken zijn over dit 
 onderwerp. Een bipolaire stoornis is 

niet niks en niet alleen  
vervelend voor degene die het 

betreft, maar ook vooral  
voor zijn omgeving.’ 
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10+
gebonden 
ca. 160 pag. C 13,5 x 21 cm

maart 2019

Mijn moeder kookt 
soep van tafelpoten
Aefke ten Hagen

illustrator Iris Boter

isbn 978 90 206 2486 1
nur 283 bisac  JUV039240 / JUV013060    

 usp

 → Belangrijk thema op 
 toegankelijke manier gebracht

 → Kinderboek met auto 
biografische aspecten

 → Voor fans van Carry Slee

 pr

 → Boekpresentatie en aandacht in 
de Week van de Psychiatrie  
(2530 maart 2019)

 → Boekenlegger en stickers

 → Lesbrief gratis beschikbaar

 → Scholenbezoek auteur

 → Online campagne

ebook € 9,99  isbn 978 90 206 3230 9

Waarom kan het  
leven van Fiep  
nooit normaal zijn?!
Mijn moeder kookt soep van tafelpoten gaat over de elfjarige Fiep, 
die opgroeit met een moeder met een bipolaire stoornis. Terwijl 
er in haar eigen leven al genoeg spannends gebeurt – ze ontdekt 
haar passie voor gitaarspelen en wordt voor het eerst verliefd, 
op Mats – maakt ze zich ook nog zorgen om wat er thuis gebeurt. 
Soms brengt haar moeder haar huppelend naar school in een 
 gekke elfen jurk; dan schaamt Fiep zich rot. Op andere momenten 
is haar moeder juist heel erg verdrietig. Voor Fiep is het leven be
hoorlijk ingewikkeld. Ze vindt het moeilijk om haar beste vriendin 
 Sophie uit te leggen wat er met haar moeder aan de hand is. En ze 
durft Mats niet mee naar huis te nemen omdat ze bang is dat haar 
moeder weer raar zal doen. Fiep komt erachter dat een bipolaire 
stoornis erfelijk kan zijn. Ook dat nog! Waarom kan haar leven niet 
gewoon normaal zijn? 

€ 14,99 



Eerder zijn verschenen:

€ 14,99 | 978 90 206 2107 5 

€ 18,99 | 978 90 206 2212 6

 

€ 14,99 | 978 90 206 2216 4

€ 17,50 | 978 90 206 2234 8

Stine Jensen is filosoof, schrijver en programmamaker.  In 2011 
schreef ze het geschenk voor de Maand van de Filosofie Echte vrien-
den, over intimiteit in tijden van Facebook. Stine Jensens filosofische 
kinderboek Lieve Stine, weet jij het? werd bekroond met een Zilveren 
Griffel en Alles wat ik voel stond wekenlang bovenaan op de Kinder
boeken bestellerlijst.

stinejensen.nl / lievestine.nl @Stine_Jensen
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Frank Meester studeerde filosofie en algemene literatuur weten
schap aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien filosofeert, 
musiceert, spreekt en schrijft hij wat af. Hij schreef acht  boeken, 
waar onder de filosofische bestseller Meesters in de filosofie (2005) en 
Goudmijn van het denken (2012), dat hij schreef met Denker des Vader
lands Marli Huijer. Frank publiceert daarnaast met regelmaat in de 
Volkskrant en Trouw, heeft een eigen rubriek in Filosofie Magazine en hij 
treedt regelmatig op als spreker of (tv)gast. 

frankmeester.com @frankmaestro

© foto: V
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Hugo van Look werd geboren in Antwerpen (België) en als kind 
vond hij tekenen al heel erg leuk. Hugo studeerde Grafische Vorm
geving in Antwerpen en volgde de opleiding Animatiefilm in Gent. Hij 
illustreert vooral boeken voor lezers van 4 tot 9 jaar. Het grote publiek 
kent hem als de tekenaar van o.a. Dolfje Weerwolfje (Paul van Loon) 
en Stan en de negen rovers (Jowi Schmitz). Naast jeugdboeken, illus
treert Hugo ook voor jeugdtijdschriften zoals Okki, Taptoe, Doremi en 
 Zonnekind.
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9+ nonfictie
gebonden full colour
128 pag. C 18 x 24 cm

april 2019

Hoe voed ik mijn 
ouders op?
Stine Jensen & Frank Meester

illustrator Hugo van Look

isbn 978 90 206 1843 3
nur  210 bisac  JNF019060/JNF040000

 usp

 → Van bestsellerauteur Stine 
 Jensen

 → Met prachtige illustraties van 
Hugo van Look (van o.a. Dolfje 
Weerwolfje)

 → Krachtige samenwerking   
tussen twee bekende 
 eigentijdse filosofen

 pr

 → Boekpresentatie

 → Backcard en poster beschikbaar

 → Auteurs hebben een theater
tour

 → Lesbrief gratis beschikbaar

 → Aandacht in dagbladen en 
 magazines

 → Postercampage op scholen 

 → Online campagne

€ 17,50 

Grappig handboek  
voor elk kind  
dat zijn ouders weleens 
een lesje wil leren
Hoe voed ik mijn ouders op? is een bijzondere samenwerking  tussen 
filosofen Stine Jensen en Frank Meester. Eerder toerden zij al samen 
langs Nederlandse zalen met hun filosofische theater lezing 'Het 
Opvoedcircus' en zij schreven samen De Opvoeders. Wat filosofie de 
schipperende ouder kan leren. Nu komen ze met een humoristisch 
én  filosofisch kinderboek over dit thema. Allerlei probleemouders 
 komen aan bod, zoals de telefoonouder, de overwerkte ouder, 
de tejonggekleedouder, de ruzieouder, de mijnkindishyper
intelligentouder en zo nog 15 onuitstaanbare vaders en moe
ders die wel een beetje opvoeding kunnen gebruiken! Elk hoofd
stuk begint met het probleem van een kind, dat vervolgens tips 
krijgt van andere kinderen én van filosofen Stine en Frank (die zelf 
 overigens ook geen perfecte ouders zijn…) Leuk en leerzaam voor 
ouder en kind! 



Caroline Paul groeide op in New England met een  identieke twee

ling, een jonger broertje en een heleboel dieren. Ze deed naar eigen 

zeggen een hoop rare dingen toen ze jong was, zoals alle sterren

beelden van het westelijk halfrond uit haar hoofd leren en een boot 

van melkpakken maken, die eenmaal te water, vrij snel uit elkaar viel. 

Ze studeerde Communicatie aan Stanford en had ooit de intentie om 

documentaires te maken. Ze werkte dertien jaar als brandweervrouw 

en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan. 

carolinepaul.com
@carowriter @carolinembpaul

© foto: O
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Lauren Tamaki woont in Brooklyn, New York, maar komt oor

spronkelijk uit Canada. Hier studeerde ze aan het Alberta College of 

Art and Design. Ze illustreert voor verschillende grote Amerikaanse 

dagbladen, zoals The New York Times, The Wall Street Journal en The 

Washington Post. Ze werkte ook voor Nickelodeon. Grijp de macht! is 

haar eerste kinderboek.

laurentamaki.com
@laurentamaki

© foto: A
na P
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‘Een gids om de wereld te veranderen klinkt misschien intimiderend,  

maar Paul deelt activisme op in hapklare brokken.  

Elke openbare bibliotheek zou een exemplaar aan moeten schaffen  

om zo een zaadje te planten of al actieve kinderen  

aan te moedigen in hun strijd tegen onrechtvaardigheid.’ 

School Library Journal

Milou Deelen is iemand die 
weet hoe je de macht kan 
grijpen! Ze schrijft daar 
een persoonlijk verwoord 
over in Grijp de macht! 
Milou kreeg nationale 
bekendheid toen ze als 
21jarige student opkwam 

tegen ‘slutshaming’, door een openhartige video te 
delen die meer dan een miljoen kijkers trok.
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9+ nonfictie
gebonden full colour
128 pag. C 15,6 x 20,8 cm

maart 2019

Grijp de macht! 
Caroline Paul

illustrator Lauren Tamaki

vertaling Marie Lotte Hagen

isbn 978 90 206 1845 7
nur  210218 bisac  JNF053000

 usp

 → Van de auteur van Meisjes met lef 
(verschenen bij Pepper Books)

 → Met een voorwoord  
van Milou Deelen

 → Vertaald en bewerkt door  
Marie Lotte Hagen (auteur van 
o.a. Damn, honey)

 pr

 → Perspresentatie

 → Online campagne met scholen

 → Lesbrief gratis beschikbaar

 → Activistische poster voor  
boekhandel en scholen

€ 14,99 

De wereld verbeteren 
begint bij kinderen
In 2014 won de destijds 17jarige Malala Yousafzai de Nobel
prijs voor de Vrede, daarmee de jongste winnaar ooit. Al op 
haar elfde begon ze met haar strijd voor toegankelijk onder
wijs voor iedereen. Ze is een van de voorbeelden die  Caroline 
Paul (auteur van Meisjes met lef) aandraagt om te laten zien 
dat kinderen het in zich hebben om de wereld te verbeteren.  
Met praktische tips en een geïncorporeerd werkboek helpt Grijp 
de macht! je om je ideeën om te zetten in acties. Het vertelt je niet 
waar je voor of tegen moet zijn, maar laat zien hoe je jouw eigen 
strijd voor gerechtigheid aan kunt gaan. Want je bent nooit te jong 
om de wereld te veranderen!



Fred Diks schrijft al 15 jaar met veel plezier en succes over voetbal
held Koen Kampioen. Ook schreef hij vrolijke detectives over James 
Blond en werkte hij mee aan de bestsellerserie over Arjen Robben en 
de voetbalstrip ‘Sam schiet’. Inspiratie heeft hij genoeg: Fred stond 
jaren lang voor de klas, is voetbalverslaggever voor de Gelderlander én 
hij is de trotse opa van elf kleinkinderen.

freddiks.nl @FredDiksTweet

ivan & ilia zijn niet alleen een geweldig illustratieduo; ze zijn ook 
een stel. Met hun kinderen en een heleboel dieren wonen ze aan de 
rand van Maastricht. Samen hebben Ivan Lodde en Ilia Frins al heel 
veel mooie boeken gemaakt. Voor Kluitman zijn dat o.a. de boeken 
over Koen Kampioen en de Bleshof. Hun ‘poep'boeken zijn heel po
pulair bij peuters en kleuters!

ivanilia.nl  @ivan_en_ilia

‘Voetballiefhebbers zullen  
genieten van dit echte voetbalboek, 

waar ook de nodige spanning  
in is verwerkt.’

trotsemoeders.nl over Goud op Aruba

‘Een voor jongens zowel als meisjes  
spannend geschreven voetbalverhaal  

met humoristisch (voetbal)taalgebruik.’ 
NBD Biblion
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9+
gebonden 
128 pag. C 14,8 x 22 cm

februari 2019

KOEN KAMPIOEN

Koen Kampioen in de 
hoofdrol
Fred Diks

illustraties ivan & ilia

isbn 978 90 206 6928 2
nur 283 bisac  JUV032150     

 usp

 → Ruim 130.000 Koen 
 Kampioen9+ boeken verkocht

 → Dé voetbalserie van Nederland

 → Met voorwoord van een  
bekende voetballer (o.v.b.)

 pr

 → Boekenlegger

 → Promotie online en offline

 → Aandacht in voetbalbladen

Eerder verschenen o.a: 

Koen Kampioen. Nieuw talent  978 90 206 6927 5
Koen Kampioen. Voetbaldromen  978 90 206 6926 8
Koen Kampioen. Goud op Aruba  978 90 206 6925 1

Blijft Koen Kampioen zijn 
bijnaam waarmaken?
Koen Kampioen in de hoofdrol is alweer het achtste deel in de 
 9+serie over Koen van Loon. Het team van Stark wordt door hun 
oude doelman Dennis uitgenodigd voor een oefenwedstrijd in 
Engeland. Helaas gooit hun trainer roet in het eten. Koen is dan 
ook verontwaardigd als blijkt dat er wel een ander uitstapje op de 
planning staat…

Renske en Aukje zijn ondertussen druk bezig met het opzetten 
van hun nieuwe vlog. Het liefst volgen ze Koen de hele dag, maar 
Koen heeft andere dingen aan zijn hoofd. Waarom doet Niels de 
laatste tijd zo onverschillig? En hoe kan hij het toch voor elkaar 
krijgen om Dennis weer te zien? Ook vindt zijn trainer het niveau 
van het team de laatste tijd erg tegenvallen. Hoe moet dat straks 
tegen drie internationale topploegen?

€ 9,99 

1 miljoen 

Fred Diksboeken 

verkocht!



Charlotte Habersack schreef als kind al haar eerste verhalen op 
de typmachine van haar moeder. Ze hield er nooit meer mee op. 
 Tegenwoordig schrijft ze allerlei boeken voor kinderen of ze rijdt  lekker 
met haar motor door verre landen. Ze is gek op pakketjes, maakt niet 
uit wat erin zit.

@charlottehabersack  Charlotte-Habersack

Fréderic Bertrand studeerde voor illustrator in Bremen. Hij woont 
in Berlijn en werkt daar ook. Hij deelt zijn huis met allerlei sneeuw
monsters, vampieren en skeletten. In zijn atelier staat al jaren 
een  pakketje met Verboden te openen! erop en daar houdt hij zich 
keurig aan.

‘Wat een leuk en  
schattig monster heeft  

Charlotte Habersack weer  
bedacht. En wat is-ie slijmerig, 

 ieuwww! Het leest weer  
heerlijk vlot weg en  

het verhaal zit vol humor.’
Biebmiepje over Slijmerig!

‘Charlotte Habersack  
heeft in Duitsland enorm veel succes 

met haar fantasierijke  
kinderboeken en ze is goed op weg 
om ook de Nederlandse kinderen 

voor zich te winnen.’ 
Kiddowz over Slijmerig!
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8+
gebonden
192 pag. C 13,5 x 21 cm

februari 2019

VERBODEN TE OPENEN!

Bloeddorstig!
Charlotte Habersack 

illustrator Fréderic Bertrand

vertaling Merel Leene

isbn 978 90 206 7467 5
nur 282 bisac  JUV052000

 usp

 → Prachtige cover met stans

 → Humor en avontuur

 → Voor jongens en meisjes

 → 10.000  exemplaren verkocht 
van de serie

 pr

 → Online advertenties

 → Bloeddorstige boekenlegger 

 → Tijdelijke actieprijs deel 1 en 2 
van de serie

Eerder zijn verschenen: 

Tijdelijke actieprijs deel 1 en 2!  
€ 10,– Van 15 januari t/m 15 april 2019

Het bijt!  978 90 206 7465 1    
Slijmerig! 978 90 206 7466 8

€ 13,99 

Het derde, 
 bloedstollende deel  
in de serie over  
Nemo, Fred en Oda
Nemo heeft helemaal geen tijd voor een nieuw monster, dus brengt 
hij het derde pakketje ongeopend terug naar de post.  Opgelost, 
denkt hij. Goed bezig, denken zijn vrienden. Fout gedacht:

1. Het wordt plotseling pikkedonker in de stad – midden op de 
dag!

2. Iemand anders moet het pakket opengemaakt hebben.
3. Het wezen dat erin zat, loopt nu vrij rond!

Nemo, Fred en Oda weten niet wat voor wezen het is.  
Ze weten alleen wat er op de doos stond:  
‘VERBODEN TE OPENEN! BLOEDDORSTIG!’



De stoere pony
978 90 206 6284 9

Pony van goud 
978 90 206 6285 6

Een pony met pit 
978 90 206 6286 3

De springpony 
978 90 206 6287 0

De dappere pony 
978 90 206 6288 7

De lievelingspony 
978 90 206 6289 4

De wilde pony 
978 90 206 6290 0

De trouwe pony 
978 90 206 6299 3

Pony in paniek 
978 90 206 6298 6

De superpony 
978 90 206 6297 9

De spetterende show 
978 90 206 7471 2

Het allerliefste veulen 
978 90 206 7472 9

Het verdwenen paard 
978 90 206 7473 6

Echte paardenliefde 
978 90 206 7474 3

Vertrouwen in je paard 
978 90 206 7475 0

Een schat van een 
pony 
978 90 206 7476 7

Een vriend voor het 
leven 
978 90 206 7477 4

Het paard uit de 
wildernis 
978 90 206 7478 1

7+

8+



Paardenboeken-actie!
Gratis display, topcard en POSmateriaal!
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POSmateriaal:

 → Poetsdoosstickers

 → Boekenlegger

 → Poster

€ 7,50 
per titel

V
anaf 15  januari t/m 15 april 2019

Voorlopig ontwerp



Het briljante boek  
vol dingen  
om binnen te doen

isbn 978 90 206 1841 9
nur 210 bisac  JNF001000 / JNF021000   

Soms weet je als kind gewoon even niet wat 
je moet doen. De hele dag gamen of YouTube 
filmpjes kijken is meestal ook niet de bedoeling 
– althans, dat vinden je ouders. Zonde om je 
dan te gaan zitten vervelen! Ontdek liever of 
yakpolo een echte sport is of laat je vrienden 
raden hoeveel winegums de Eiffeltoren hoog is. 
Dit briljante boek staat vol met hilarische feit
jes, spelletjes,  quizzen en creatieve bezigheden 
om je urenlang te vermaken. Perfect voor lange 
reizen, vakanties, regenachtige dagen of ieder 
ander  moment waarop je even niks te doen 
hebt!

Andy Seed schrijft boeken voor kinderen en volwassenen 
(en dus niet voor dieren en buitenaardse wezens). Hij houdt van grap
pige  dingen, wat ook terug te zien is in zijn boeken. Hij is daadwerkelijk 
een keer over een bananenschil uitgegleden, verkocht vroeger ency
clopedieën van deur tot deur en is dol op kaas (met name roquefort). 
Hij woont in Engeland aan de rand van het Forest of Dean (waar enge 
wilde zwijnen rondlopen) en het is zijn doel om zo veel mogelijk kinderen 
aan het lezen te krijgen.

andyseed.com  @andyseedauthor



Waarschuwing!  

Dit boek jaagt kinderen 

naar buiten!

19

8+ Nonfictie
gebonden
160 pag. C 17 x 21 cm

februari 2019

Andy Seed

illustrator Scott Garrett

vertaling Annik Delissen & Elles van 
Roosmalen

 usp

 → Superveel dingen om te doen 
zonder tv, telefoon of tablet

 → Verveling is verleden tijd

 → 160 pagina’s vol geweldig 
vermaak

 pr

 → Backcard beschikbaar 

 → Leesexemplaren op de beurs 

 → Ansichtkaart

 → Online campagne

Het briljante boek  
vol dingen  
om buiten te doen

isbn 978 90 206 1842 6
nur 210 bisac  JNF001000 / JNF021000   

€ 12,50

Met deze briljante  
nieuwe serie blijf je  
je vermaken 
Buiten spelen is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. En dat 
terwijl er zo veel te  beleven valt! Dit avontuurlijke boek biedt kin
deren honderden ideeën om buiten te doen, zowel dicht bij huis 
als wat verder weg. Van een hut bouwen tot een zeepbaan en van 
een kompas speurtocht tot een eigen moestuin beginnen. Met 
alle activiteiten, tips en spelletjes in dit boek hoef je je zowel alleen 
als met familie of vrienden nooit meer te vervelen!

Ook bij minder mooi weer valt er áltijd iets te beleven. Met Het 
briljante boek vol dingen om binnen te doen natuurlijk!



Christine Linneweever werkte jarenlang als redacteur en fotograaf 
voor het vakblad De Paardenkrant en is bekend van de succesvolle 
Gouden Paardenserie, waarin ondertussen al elf titels verschenen 
zijn. Daarnaast verscheen in 2018 Het geheim van de Ravenhorst, haar 
eerste historische jeugdroman. Met haar nieuwe serie over Mees en 
Merel richt ze  zich nu op een wat jonger lezerspubliek.

christinelinneweever.nl 

Melanie Broekhoven werd geboren in Rotterdam en daar woont 
en werkt ze nog altijd. Na de academieopleiding maakte ze jarenlang 
reclametekeningen voor advertenties van een groot Rotterdams 
waren huis en andere winkelketens. In 1992 werd ze benaderd door 
uitgeverij Kluitman voor het illustreren van een jeugdboek. Geleidelijk 
kreeg het illustreren van kinderboeken de overhand. Inmiddels heeft 
Melanie meer dan 450 kinderboeken van tekeningen voorzien!

melaniebroekhoven.nl melanie.broekhoven
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gebonden full colour
ca. 96 pag. C 13,5 x 21 cm

maart 2019

VILLA DIERENPARADIJS

Een gezellige 
beestenboel
Christine Linneweever

illustraties Melanie Broekhoven

isbn 978 90 206 7488 0
nur 282 bisac  JUV002160 / JUV025000     

 usp

 → Voor alle dierenvrienden

 → Van bestsellerauteur  
Christine Linneweever

 → Met prachitge illustraties  
in full colour

 pr

 → Voorpublicatie

 → Samenwerking Hart voor dieren

 → Poster

€ 12,99 

Elke dierenvriend  
wil wel wonen  
in Villa Dierenparadijs! 
Het leven van Mees en Merel verandert plotseling als hun ouders 
een supergrote geldprijs winnen!  Ze verlaten de stad en verhuizen 
naar een mooie boerderij op het platteland. Vader Sjaak kan hier 
eindelijk zijn eigen dierenartspraktijk beginnen en moeder  Gerdine 
opent er een dierenopvang en asiel. Merel en Mees helpen na
tuurlijk mee. Hoewel de tweeling de boerderij geweldig vindt, is 
het toch even wennen aan het dorpsleven. En dan wordt er ook 
nog eens bij allerlei mensen in het dorp ingebroken, en staat de 
eerste patiënt al op de stoep terwijl de praktijk nog niet klaar is… 
Merel en Mees weten daar wel raad mee! 

Een gezellige beestenboel is het eerste boek in een nieuwe serie van 
 Christine Linneweever, vooral bekend van haar supersuccesvolle 
Gouden paardenserie. 

↘ Door bestsellerauteur  

Christine Linneweever



JE MAG ALLEEN  
NAAR STEENWOLF ALS 

JE BELOOFT OM DE 
KOMENDE DRIE WEKEN, 

EN DIE BEGINNEN NU, DE 
WAARHEID EN NIETS DAN 

DE WAARHEID TE  
VERTELLEN. GEEN 
UITZONDERINGEN!

MOEILIJK WORDT  
HET ZEKER, MAAR HET  

IS NIET ONMOGELIJK. ZIE  
HET ALS EEN UITDAGING.  
EN JE WEET HOEVEEL IK  
VAN UITDAGINGEN HOU.  
OKÉ, DE REGELS: DE 

KOMENDE DRIE WEKEN  
MAG JE GEEN ENKELE 
LEUGEN VERTELLEN.  

DIT IS INCLUSIEF ALLE  
MISSTAPPEN EN  

NARIGHEID DIE NOG  
AAN HET LICHT MOETEN 

KOMEN, DUS ALS JE  
NOG IETS OP TE BIECHTEN 

HEBT, DAN IS NU HET 
MOMENT.

MAAR… 
MAAR…

DAT KLINKT… 
MOEILIJK!

Er gaat een deurtje open ergens in de diepste krochten 

van mijn gedachten, op een klein kiertje maar – er  

 schuilt een vage schaduw achter...

NOPE.

LAAARS…

34 35

‘Wat een heerlijk grappig boek.  
Een gek en hilarisch leesboek waarbij 
je als jonge lezer toch wel een beetje 

aan het denken gezet wordt.  
Een aanrader!’

Libris.nl over Het Pudding probleem

Joe Berger is een populaire Engelse illustrator. Hij begon zijn 
 carrière als cartoonist voor kranten en tijdschriften, en daarnaast il
lustreerde hij vele kinderboeken, waaronder de geliefde series Hubble 
 Bubble en  Granny Trouble. Schrijven doet Joe ook. Naast de verhalen 
over Lars, schreef hij ook de teksten bij zijn eigen prentenboeken over 
Bridget Fidget. Hij woont met zijn vrouw, drie dochters, kat en hond 
in Bristol, Engeland.

joeberger.co.uk
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Manon Sikkel studeerde psychologie, literatuurwetenschap en 
wetenschapsjournalistiek. Daarna begon ze met schrijven. Voor  bijna 
alle kranten en tijdschriften van Nederland: van Quest en Viva tot 
 Psychologie Magazine en Het Parool. Momenteel werkt ze twee  dagen 
per week voor de Erasmus Universiteit Rotterdam en daarnaast 
schrijft ze haar eigen kinderboeken. Dat zijn er al bijna 30!

manonsikkel.nl  manonsikkel

© foto: P

ete
r B

ee
m

st
er

bo
er

‘Echt grappig, vol met energie en  
een beetje gekkigheid… Lars is volkomen sympathiek.  

Zijn komst is meer dan welkom!’
 The Sunday Times, Childrens book of the week
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LARS LEUGENAAR

De stinkende 
waarheid
Joe Berger

vertaling Manon Sikkel

isbn 978 90 206 7282 4
nur 282 bisac  JUV008110    

 usp

 → Vertaald door populaire kinder
boekenauteur Manon Sikkel

 → Voor fans van Het leven van een 
Loser en de Boomhutserie

 → Rijk geïllustreerd en  
supergrappig

 → Serie populair in negen landen

 pr

 → Backcard beschikbaar 

 → Samenwerking magazines 

 → Leesexemplaren deel 1 op de 
beurs

 → Betaalde social media 
campagne

 → POSmateriaal 

Eerder is verschenen:

Het Pudding probleem   978 90 206 7281 7

Lukt het Lars Leugenaar 
om te stoppen  
met liegen?
De stinkende waarheid is het tweede boek in de briljante serie van 
Joe Berger. Lars Leugenaar kreeg in korte tijd veel fans in Neder
land! De boeken over Lars zitten vol humor en herkenbaarheid.  
De vlotte tekst en de graphic novelachtige illustraties spreken  zo 
aan dat je de boeken niet weglegt voor je ze uit hebt! 

In dit tweede deel van de Lars Leugenaarserie maakt Lars het 
zichzelf weer lastig. Het is zomervakantie en hij heeft grootse 
 plannen: er is een openluchtvoorstelling van de film van zijn grote 
held Steenwolf. Daar moet hij natuurlijk heen! Maar zijn moeder 
heeft het gehad met zijn leugens. Hij moet haar beloven om de 
hele  zomer niet meer te liegen, anders mag hij niet naar de voor
stelling toe. En alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, moet hij er ook 
nog achter zien te komen waarom zijn kat Pudding ineens van die 
vieze  scheetjes laat!

€ 14,99 



Gertrud Jetten is misschien wel dé paardenboekenschrijver van 
Nederland. Elk jaar verschijnen er nieuwe delen in de succesvolle 
ponyseries Manege de Zonnehoeve en Droompaarden. Daarnaast 
schreef zij twee romans voor lezers vanaf 10 jaar, diverse AVI boeken 
en het komische Help, ik ben een pony! Gertrud heeft zelf ook paarden 
en is vooral gek op IJslanders. 

gertrudjetten.nl  gertrudjetten

Ina Hallemans illustreerde al vele kinderboeken, met als speciali
satie dieren en natuurillustraties. Dankzij Ina’s tekeningen komen 
paarden en andere dieren echt tot leven. Ze werkt ook mee aan edu
catieve en informatieve boeken, speel en knutselboeken en lees
boeken en magazines.

inahallemans.be  @inahallemans_illustrator 

‘Gertrud Jetten weet zich  
moeiteloos te verplaatsen in  
de wereld van jonge ruiters  

en hun pony’s.’  
Paardenboekhandel.nl
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gebonden full colour
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MANEGE DE ZONNEHOEVE

Het eigenwijze veulen
Gertrud Jetten 

illustrator Ina Hallemans

isbn 978 90 206 6258 0
nur 282 bisac  JUV002130

 usp

 → Door bestsellerauteur van 
paarden boeken 

 → Ruim 115.000 boeken van de 
serie verkocht

 → Fans kunnen niet wachten om 
weer op de Zonehoeve te zijn

 pr

 → Auteur aanwezig op  
grote paardenevents

 → Winacties

 → Samenwerking paarden
magazines

 → Poetsdoossticker

 → Unieke gratis poster met alle 
pony's van de Zonnehoeve

Eerder verschenen o.a.: 

De snelly pony 978 90 206 6296 2
Pony in paniek 978 90206 6298 6
De superpony 978 90 206 6297 9

€ 9,99

Op de Zonnehoeve 
wordt een veulentje 
 geboren…
Ieder boek in de serie Manege de Zonnehoeve gaat over een ande
re pony en vertelt het verhaal vanuit die pony zelf. In dit nieuwste 
deel gaat het over Sunna, het pasgeboren veulen van Assa. Haar 
komst op de Zonnehoeve is voor iedereen een grote verrassing. 
Niemand wist namelijk dat Assa drachtig was! Sunna wil dolgraag 
weten wie haar vader is en ze gaat op onderzoek uit. Onder tussen 
hebben de ouders van Bente, Assa’s eigenaar, besloten om Sunna 
te verkopen. Sunna weet niet wat ze hoort. Ze wil helemaal niet 
van iemand zijn. Ze is van zichzelf! Maar als ze dan toch bij iemand 
moet horen, dan wil ze diegene op z’n minst zelf uitkiezen…

GPaardenboeken  

display-actie!  

Tijdelijke actieprijs € 7,50 

zie p. 16-17



Nicolle Christiaanse studeerde voor drogist en natuurkundig 
thera peute. Ze volgde haar passie voor schrijven en publiceerde haar 
eerste korte verhaal in de Donald Duck. Sindsdien schreef ze meer dan 
twintig kinderboeken, waaronder De Bleshof-serie en de AVIboeken 
over Choco het minipaardje.

nicolle.christiaanse
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EVI

Mijn pony is mijn 
vriend
Nicolle Christiaanse 

illustrator Melanie Broekhoven

isbn 978 90 206 2372 7
nur 282 bisac  JUV002130

 usp

 → Door succesvolle paarden
boekenauteur

 → Voor iedereen die zijn paard  
of pony beter wil begrijpen

 → Prachtige sfeervolle illustraties

 pr

 → Leesexemplaren deel 1 
beschikbaar

 → Boekenlegger

 → Samenwerking met 
paardenmagazines

Eerder is verschenen: 

Evi praat met paarden  978 90 206 2371 0

Nieuwe serie  
vol liefde en aandacht 
voor paarden 
Evi heeft een heel bijzondere gave. Als geen ander voelt ze paar
den aan en als ze tegen ze praat, lijken de dieren haar te kunnen 
verstaan. Wie zou er nou niet met zijn lievelingsdier willen kunnen 
praten? In de boeken over Evi staat het écht begrijpen van paar
den centraal. 

Mijn pony is mijn vriend is het tweede deel in deze mooie serie van 
 Nicolle Christiaanse en Melanie Broekhoven. Evi en Ina staan voor 
een nieuwe uitdaging. Belle en haar moeder Birgit weten niet wat 
ze met hun pony Caspar aan moeten. Uit het niets slaat de pony 
soms op hol en ze hebben geen idee waarom. Zelfs Evi, die altijd zo 
goed kan aanvoelen wat er aan de hand is, snapt niets van Caspars 
gedrag. Waarom lukt het haar niet om met hem te praten? 

€ 12,50 



Voordat KNISTER fulltime kinderboeken ging schrijven, stond hij 
voor de klas. Inmiddels is hij een van de beroemdste Duitse schrijvers. 
Zijn boeken over Heksje Lilly zijn vertaald in 40 verschillende talen. 
De wereldwijde bestsellerserie is ondertussen ook de basis voor een 
cartoonserie en drie films in Duitsland.  

 @KNISTER_com

Birgit Rieger studeerde Grafisch Ontwerp aan de Hogeschool van 
de kunsten in Berlijn. Ze groeide uit tot een van de meest succesvolle 
illustratoren van Duitsland. Toen ze in 1992 voor het eerst in aanraking 
kwam met Heksje Lilly had ze nooit durven dromen dat er nog zo veel 
Lilly’s zouden volgen.  
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gebonden full colour
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HEKSJE LILLY

Heksje Lilly en de 
piepkleine pony
KNISTER

illustrator Birgit Rieger

vertaling Merel Leene

isbn 978 90 206 8323 3
nur 282 bisac  JUV037000

 usp

 → 40e titel in populaire serie

 → Ruim 750.000 Heksje Lilly 
boeken verkocht in Nederland

 → Serie populair over de hele 
 wereld

 pr

 → Auteur beschikbaar voor online 
interviews

 → Aandacht in verschillende  
magazines

Eerder verschenen o.a.:

Heksje Lilly betovert het schoolfeest 978 90 206 8319 6
Heksje Lilly tovert in het circus 978 90 206 8369 1
Wat een beestenboel! 978 90 206 8318 9

€ 8,99 

Een superkleine pony 
voor Leon
Lilly's broertje Leon is ziek en hij verveelt zich. Wat hij heel graag 
zou willen is een pony om hem gezelschap te houden. Een echte 
pony in huis? Dat kan toch helemaal niet! Maar als heksje weet  Lilly 
hier wel een oplossing voor. En wat een avontuur levert dat op!

De piepkleine pony is alweer de 40e titel in de almaar groeiende lijst 
Heksje Lillyboeken. Opnieuw heeft KNISTER een fantasierijk en 
meeslepend verhaal voor jonge lezers op papier getoverd dat door 
de illustraties van Birgit Rieger tot leven wordt gewekt.

Het 40e
 boek  

over Heksje Lilly!



Heike Wiechmann groeide op aan de Oostzee. Na haar opleiding 
Pedagogiek en Illustratie reisde ze de wereld over als speelgoed
ontwerper. Tegenwoordig schrijft en illustreert ze kinderboeken en 
woont ze met haar gezin in Lübeck, Duitsland.
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gebonden full colour
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IK ♥ LEZEN

Gek op paarden!
auteur en illustrator Heike Wiechmann

vertaling Paulien Smeulders 

isbn 978 90 206 7839 0
nur 287 bisac  JUV043000 / JUV002130 

 usp

 → Zeven korte verhalen in één 
boek voor een mooie prijs

 → Uren leesplezier op AVIniveau

 → Van Ik ♥ lezen zijn meer dan 
75.000 exemplaren verkocht

 pr

 → Aandacht in AVImagazine

 → Promotie online en offline

€ 7,50 

Zeven vrolijke verhalen 
over paarden en pony’s 
Wat wil je als beginnende lezer nog meer dan Gek op paarden!? Een 
prachtig boek vol lieve, leuke, spannende en ondeugende paar
den en pony’s. De zeven korte verhalen zijn goed behapbaar voor 
elke lezer. Zo kun je af en toe een verhaaltje lezen of juist urenlang 
wegduiken in de wereld van paardenavonturen en dierenliefde. 
Alle verhalen zijn geschreven op AVIM4niveau, en dus geschikt 
voor beginnende lezers om zelf te lezen, maar ze zijn ook heel leuk 
om voor te lezen. 



LEREN LEZEN MET KLUITMAN

Feest met Pip en Peer 
Daniëlle Schothorst

AVI-E3 
isbn 978 90 206 7841 3 
nur 287  bisac JUV043000 / JUV002130

Pip en  Peer zijn terug! Dit ondeugende  meisje 
en haar al even ondeugende pony staat een 
nieuw avontuur te wachten.

LEREN LEZEN MET KLUITMAN

klein als een muis 
Marian van Gog

illustraties Katrien van Schuylenbergh

AVIM3
isbn 978 90 206 7842 0  
nur 287  bisac JUV043000 / JUV037000

In dit nieuwe boek van AVIauteur Marian van 
Gog is er iets bijzonders aan de hand met Daaf. 
Elke keer als hij niest, dan krimpt hij! Dit zorgt 
voor lastige situaties, vooral als zijn poes hem 
voor een muis aanziet!

aVI-m3

aVI-e3
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Leren lezen met 
Kluitman

 usp

 → Uiteenlopende onderwerpen, 
voor elk kind wat wils

 → Mooie boeken  
op lage AVI niveaus

 → Al 175.000 boeken van de serie 
verkocht

 pr

 → Aandacht op NOT

 → Aandacht in AVImagazine

 → Auteurs en illustratoren actief 
op scholen en social media Drie nieuwe boeken 

voor kinderen uit  
groep drie! 
In de populaire serie ‘Leren lezen met Kluitman’ kan iedere 
 beginnende lezer een boek vinden dat bij hem past. Elk boek heeft 
zijn eigen stijl door de verscheidenheid aan bekende auteurs en 
illustratoren. Dit voorjaar verschijnen er weer drie mooie nieuwe 
 titels in deze serie. Een langverwacht vervolg, een vijfde deel in 
een goedlopende serie en een spiksplinternieuw verhaal. Of een 
kind nou van avonturenverhalen, fantasieverhalen of paarden
boeken houdt, er zit altijd wel een boek voor hem tussen!

€ 8,99

LEREN LEZEN MET KLUITMAN

de klas van mees bok. 
de hut van das 
Lida Dijkstra

illustraties  Ina Hallemans

AVI-Start
isbn 978 90 206 7843 7  
nur 287  bisac JUV043000 / JUV002160

Alweer het vijfde deel in de serie! In elk deel 
staat een ander dier uit de klas van mees Bok 
centraal, en dit keer is Das aan de beurt. Hij 
bouwt een hut en in de hut is hij de baas!

aVI 
start



‘Je bent klaar, er zijn geen gaatjes.
Nu nog poetsles, kijk maar goed.
Links en rechts, beneden, boven.’
Bobbi weet snel hoe het moet.

Monica Maas woont op Texel en werkt fulltime als illustrator, 
kinder boekenschrijver en ontwerper. Ze tekende o.a. Moffel en Piertje 
voor Teleac/NOT en haar illustraties stonden in bladen als Bobo,  Libelle 
en Kinderen. Monica heeft tekeningen en omslagen gemaakt voor 
meer dan 150 (kinder)boeken en is ook bekend door haar wens en 
geboortekaarten. Van haar Bobbiboeken zijn wereldwijd meer dan 
2 miljoen boeken verkocht.

monicamaas.nl  

bobbi.nl  facebook.com/bobbiboeken  beertjebobbi

Wil je Bobbi op bezoek in de winkel? 

 Informeer naar de mogelijkheden! 

↓
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BOBBI

Bobbi naar de 
tandarts
tekst en illustraties Monica Maas

isbn 978 90 206 8439 1
nur 271 bisac JUV057000 / JUV015000

 usp

 → Van de Bobbiserie zijn meer 
dan 2 miljoen boeken verkocht

 → Zeer herkenbaar onderwerp

 → Fijn voorleesboek op rijm 

 pr

 → Bobbi bezoekt boekhandels  
en events

 → POSmateriaal

 → Gratis Bobbitandenborstels 
(zolang de voorraad strekt)

 → Promotie online en offline

 → Actie met tandartsmagazines

Eerder verschenen o.a.:  
De leukste Bobbititels voor het voorjaar!

Bobbi in de lente 978 90 206 8415 5
Bobbi leert zwemmen 978 90 206 8426 1
Bobbi op de boerderij 978 90 206 8434 6

€ 7,99

Bobbi en zijn vriendjes 
zeggen ‘Aaaaah’ 
Naar de tandarts gaan hoort erbij, voor jong en oud! Of je het  
nu juist interessant vindt of stiekem toch best spannend… 
Bobbi naar de tandarts is het ideale voorleesboek om peuters en 
kleuters voor te bereiden op een bezoekje aan de tandarts. Want 
als Bobbi het kan…

‘Hallo, Bobbi!’ zegt de tandarts.
‘Kom maar binnen allemaal.’                          
‘Wat een grote stoel’ zegt Bobbi,
‘en wat ruikt het hier speciaal.’  



verschijningskalender

kluitman.nl @kluitman facebook.com/kluitman  kluitman

januari februari

  maart

  april


