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‘Kluitman-boeken: wie is er
niet mee opgegroeid?'
Heerlijk buiten in de najaarszon zitten met een boek. Of, als de dagen
korter worden, lezend in huis of op school... Waar je ook bent, hoe je ook
leest: van boeken krijg je nooit genoeg.
We openen dit najaar met een spectaculair filosofisch boek: Het grote
boek van mooi en lelijk van Stine Jensen, de populairste filosoof van Nederland. De prachtige vormgeving en illustraties van Marlies Visser zorgen
voor een visuele belevenis.
Maar liefst twee nieuwe series voor 8+ zien deze herfst het levenslicht:
'Pip & Zilver'; Pip & Zilver in Americka, van literair agent Remco Volkers, is
het eerste deel. Een briljant, hilarisch boek in de traditie van Roald Dahl
en Astrid Lindgren. En het eerste deel van ‘De Wensclub’ van Jette Schröder, een vrolijk verhaal over vriendinnen die wensen van anderen laten
uitkomen.
Het hilarische duo Bart Meijer en Michiel Eijsbouts, ook bekend van de
Beste Vrienden Quiz, trakteert de lezer op een flinke dosis humor met Het
humor handboek voor kinderen. Hun vorige boek, Lees dit boek niet!, won de
Hotze de Roosprijs.
Soul Riders. De gevangene van Pandoria, staat voor november gepland. Fans
van de serie hebben dus weer wat om naar uit te kijken. Van de serie werden in Nederland de afgelopen jaren al bijna 40.000 exemplaren verkocht.
In onze populaire novellelijn verschijnt de aangrijpende roman van
Nadine Swagerman: Wat we niet zeggen. Wie moet je geloven als niemand
de waarheid lijkt te spreken?
Voor de bestaande en aankomende fans verschijnen er weer nieuwe
delen in onze bestsellerseries: Koen Kampioen wil scoren (9+) een Heksje
Lilly over een wenseenhoorn (7+), een vierde deel van Evi, alweer het zesde avontuur van Ninja Kid, een tweede deel van de magische serie Zilverwind, en een ontroerend nieuw avontuur in de Gouden paarden-serie. De
AVI-series vullen we kleurrijk aan met toptitels van Gitte Spee, Marianne
Witte, Andrea Kruis en Monique Berndes.
In verband met het 20-jarig jubileum van Bobbi is er dit najaar een aparte
Bobbi-brochure met veel nieuws en leuke acties!
Afgelopen zomer kondigden we ‘Leren schrijven met Kluitman’ aan. Dit
najaar starten we met de eerste titel in ‘Leren rekenen met Kluitman’.
Plezier hebben in iets is het beste uitgangspunt om het goed te leren.
En dat geldt voor alle boeken die we uitgeven: plezier in lezen staat
voorop en vanuit daar kun je de weg vinden naar de boeken en verhalen
die het beste bij je passen! Daarom hebben we een breed en toegankelijk boekenaanbod bij uitgeverij Kluitman. Want: wie is er niet mee
opgegroeid?
Een mooi kleurrijk najaar toegewenst… en veel leesplezier!
Mariska Budding Uitgever Kluitman

Bobby: ‘Mobiel is een lelijk woord.
Alsof je moet overgeven.’

Marlies Visser is grafisch ontwerper, artdirector, curator en
illustrator. Ze studeerde grafische ontwerp en illustratie aan
de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. Haar werk kent vele
vormen: ze ontwierp covers
voor boeken en muziek, en ze
schreef kinderboeken en informatieve boeken, die ze zelf illustreerde. Om de zichtbaarheid
van illustratoren te vergroten
heeft Marlies de Illustratie Biënnale opgericht. Ze is co-auteur
van het filosofisch bordspel Nomizo én ze werkte mee aan een
internationaal kunst- en designproject in India.

Pera: ‘Hiphop is mooi
omdat je daar lekker op kan dansen.
Het heeft een lekker ritme
en is vrolijk.’

Stine Jensen is geboren in Denemarken maar groeide op in Nederland. Ze is filosoof,
schrijver en programmamaker. Voor en met kinderen schrijft ze boeken over zaken als
gevoelens, opvoeden, identiteit en geluk. Ook schrijft ze inspirerende boeken voor volwassenen. 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 Kinderboeken-bestsellerlijst. Stine is in 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
stinejensen.nl

lievestine.nl

@Stine_Jensen
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€ 19,99
9+ , NON-FICTIE
GEBONDEN FULL COLOUR
ca. 128 pag. C 20,5 x 26,5 cm
SEPTEMBER 2022

Het grote boek van
mooi en lelijk
Stine Jensen

illustraties en ontwerp
Marlies Visser
isbn 978 90 206 2278 2
nur 210
bisac JNF040000 / JNF013050 /
JNF006000
thema 5AK / YNRA
usp

→ Van Griffel-winnaar Stine Jensen
→ Ontwerp en beeld
door M
 arlies Visser
→ Rijk geïllustreerd met foto’s en
illustraties
→ Een boek dat aanzet tot
nadenken en beter kijken
pr

→ Perspresentatie op unieke locatie
met optreden van Lavinia Meijer
→ Advertenties
→ Interviews met auteur in
diverse media
→ Aandacht in dagbladen en
magazines
→ Promotiemateriaal beschikbaar
→ Gratis lesbrief via Kluitman-site
te downloaden
→ Social media-campagne

Zet je eerste stappen
in de wereld
van mooi en lelijk
Waarom vinden we iets mooi of juist lelijk? Vinden we allemaal hetzelfde
mooi of is het echt zo dat smaken verschillen? Hoe kom je eigenlijk aan
je smaak? Is lelijk het tegenovergestelde van mooi? Aan de hand van een
aantal beroepen waarin mooi en lelijk een belangrijke rol spelen, duikt
Stine op een speelse en voor kinderen begrijpelijke manier in de filosofie
van mooi en lelijk, de esthetica. Haar teksten worden ondersteund door
kleurrijke foto’s en het prachtig ontwerp van Marlies Visser.
Eerder verschenen o.a.:
Alles wat ik voel

978 90 206 2212 6

Alles wat was

978 90 206 2243 0

Alles over wie ik ben

978 90 206 2246 1

Kluitman-novelles –
Niet dik, wel spannend!
Eerder zijn verschenen:
Slipjacht			

978 90 206 9655 4

Verraderlijk patroon

978 90 206 9656 1

De babysitter		

978 90 206 9657 8

Niets te verliezen		

978 90 206 0969 1

Get out 		

978 90 206 0968 4

Ongewenst		

978 90 206 0967 7

Undercover 		

978 90 206 0963 9

Gegijzeld		

978 90 206 0965 3

CTRL-A			

978 90 206 0964 6

Grenzeloos 		

978 90 206 0962 2

Maar ik ben jou niet

978 90 206 0961 5

Opgepast! 		

978 90 206 0959 2

De verleiding 		

978 90 206 0958 5

Stief 			

978 90 206 0957 8

Gruwelijk spel 		

978 90 206 5465 3

Moordgeheim 		

978 90 206 5461 5

#SweetSixteen 		

978 90 206 5464 6

Afgesloten 		

978 90 206 0943 1

Over Aan de andere kant van geluk:

‘Een mooi, vlot geschreven
verhaal met voor veel mensen
– ongeacht hun geaardheid –
herkenbare elementen.’

‘Aan de andere kant van geluk
is een klein kunstwerkje.
Een verhaal om helemaal
in op te gaan. Puur, kwetsbaar
en meeslepend. Ik ben zeer
onder de indruk!’

Zij aan zij
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Nadine Swagerman droomde er als zevenjarig meisje al van om schrijfster te worden. Ze
stond in de finale van twee schrijfwedstrijden en in 2018 kwam haar droom uit toen haar debuut
Eén waarheid bij uitgeverij Kluitman verscheen. Met dit boek heeft ze de Jonge Jury Debuutprijs
2019 gewonnen. In 2020 verscheen haar novelle Maar ik ben jou niet en in het voorjaar van 2022 haar
roman Aan de andere kant van geluk. Naast schrijver van verhalen is Nadine ook tekstschrijver voor
haar eigen tekstbureau.
@nadine.swagerman

@nadineswagerman
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14+
GEBONDEN
ca. 112 pag. C 12,8 x 19,7 cm
SEPTEMBER 2022

Wat we niet zeggen
Nadine Swagerman
omslag Sproud
isbn 978 90 206 0972 1
nur 284
bisac YAF058110 / YAF018000 /
YAF031000
thema 5AQ / YXE / YXF
usp

→ Van Jonge Jury Debuutprijs
winnaar
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5
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↘ Me
verkocht

→ Al meer dan 50.000 novelles
verkocht
pr

→ Aandacht op scholen
→ Flyer ter promotie van de hele
novellelijn
→ Winacties
→ Snelgroeiend Instagramaccount
@kluitman_novelles
→ Samenwerking online platform
leraren Nederlands
→ Samenwerking met influencers

Nieuwe novelle van
populaire YA-auteur
Drie maanden na de dood van zijn vader verhuizen Tobias, zijn moeder en zijn zusje naar een dorp aan de andere kant van het land. Hier
komt hij al gauw in aanraking met de waanzinnig knappe Jones, op wie
hij meteen een oogje krijgt. Maar zijn nieuwe vrienden waarschuwen
hem dat hij uit zijn buurt moet blijven. Tobias weet niet wat hij moet
geloven. Hij wil op zijn eigen oordeel afgaan, maar kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. En dat terwijl hij zelf ook een groot geheim
met zich meedraagt…

e-book € 5,- isbn 979 90 206 3059 6
Eerder zijn verschenen:
Maar ik ben jou niet
978 90 206 0961 5
€ 9,95
Aan de andere kant van geluk
978 90 206 5475 2
€ 16,99

Roel Seidell (1966) studeer-

Welke zanger heeft altijd
een frisse adem?
Shawn Mentos

de in 1990 af aan de Willem de
Kooning Academie in Rotterdam. Sindsdien tekent hij voor
veel verschillende opdrachtgevers, maar het liefst maakt hij
kinderboeken. Het allerleukst

Welke zangeres maakt
altijd veel lawaai?
Katy Herry

vindt hij het om niet alleen de
tekeningen, maar ook het verhaal zelf te kunnen bedenken.
Roel houdt namelijk erg van humor, en humor werkt het best
als de tekst en het beeld uit dezelfde grapjas rollen. Zijn eerste
zelfgeschreven prentenboeken
Ik heb een beter idee (2020) en
De jippiestok (2022) verschenen
bij uitgeverij Clavis.
seidell.nl
Eerder is verschenen:
Lees dit boek niet!
978 90 206 9176 4
€ 16,99

Bart Meijer is maker en presentator van verschillende kinderprogramma’s op tv. Hij presenteerde o.a. Het Klokhuis,
Zapplive, de BZT Show en de Beste Vrienden Quiz. Ook schrijft hij een vaste column in Kidsweek.

Michiel Eijsbouts is bij kinderen waarschijnlijk vooral bekend als Tonnie van der Neut, de vaste sidekick van presentator Bart in de Beste Vrienden Quiz. Naast het maken van deze populaire tv-quiz, houdt Michiel zich vooral bezig met
schrijven. Dat doet hij in opdracht van onderwijsinstellingen, media, reclamefirma’s en bedrijven. Ook publiceerde hij
twee romans voor volwassenen. Humor en scherpe teksten die lekker bekken, dat is de specialiteit van Michiel. Dat
de samenwerking tussen Bart en Michiel succesvol is, mag d
 uidelijk zijn. In 2021 won het duo met Lees dit boek niet!
de Hotze de Roosprijs.
eijsbouts.eu
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€ 19,99
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9+
GEBONDEN FULL COLOUR
ca. 128 pag. C 21 x 26 cm
NOVEMBER 2022

Het humor handboek
voor kinderen
Bart Meijer & Michiel Eijsbouts
illustraties Roel Seidell
isbn 978 90 206 2300 0
nur 210
bisac JNF000000 / JNF028000
thema 5AK / YNU
usp

→ Mooi handboek op groot formaat
→ Bomvol grappen, moppen, raadsels, tips en trucs
→ Van de makers van de
Beste Vrienden Quiz
→ Auteurs winnaar van de Hotze de
Roosprijs
pr

→ Boekpresentatie in boekhandel
→ Online promotiecampagne
→ Backcard op aanvraag
→ Promotiemateriaal beschikbaar
→ Samenwerking met influencers
→ Aandacht in (jeugd)magazines
→ Winacties

Goedgekeurd door
de Nederlandse bond van
H
 umorwetenschap

Ben jij de leukste
thuis? Na het lezen
van dit boek wel!
Iedere bladzijde van Het humor handboek voor kinderen laat je lachen.
Er is geen pagina zonder mop, raadsel of practical joke. Maar het is
meer dan een moppenboek. Het handboek staat vol tips, stappenplannen, opdrachten, quizzen en wist-je-datjes. De grappenmaker
die zijn kunsten wil verfijnen, vindt er ook uitleg over verschillende
humorvormen: het cliché, sarcasme of de zelfspot. De lezer gaat zelf
aan de slag om een goede grap te verzinnen en te vertellen, leert grappige tekeningen te maken onder leiding van de illustrator, een eigen
limerick te schrijven en raadsels te bedenken. Dus of je het boek nu
pakt voor een snelle grap of je echt even wilt verdiepen, je komt altijd
aan je trek... eens-aan-mijn-vinger.
Bart Meijer en Michiel Eijsbouts maken en presenteren samen de B este
Vrienden Quiz en weten als geen ander hoe ze de doelgroep kunnen
boeien en entertainen. Eerder schreven zij samen Lees dit boek niet!

Eerder zijn verschenen:
Eerste trilogie
Het eiland van de paarden
978 90 206 2406 9 € 15,99
De legende ontwaakt
978 90 206 2407 6 € 15,99
De duisternis valt
978 90 206 2408 3 € 15,99

Verhalenbundels in kleur
Vier magische verhalen
978 90 206 2409 0 € 14,99
Magische verhalen
over de stallen van Jorvik
978 90 206 2414 4 € 14,99
Tweede trilogie
Verraad op Jorvik
978 90 206 2413 7 € 14,99
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€ 15,99
10+

↘ Deel 2 in
nieuwe trilo
gie

GEBONDEN
ca. 200 pag. C 13,5 x 21 cm
NOVEMBER 2022

SOUL RIDERS

De gevangene van
Pandoria
Helena Dahlgren
vertaling en bewerking
Gertrud Jetten
isbn 978 90 206 2415 1
nur 283
bisac JUV002130 / JUV037000
thema 5AL / YNNJ24 / YFH
usp

→ Het tweede boek in de nieuwe
Soul Riders-trilogie
→ Van de serie al bijna 40.000
exemplaren verkocht

↘ 40.000 ken
ers-boe
Soul Rid
rland
t in Nede
h
c
o
k
r
e
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Het tweede deel
in de nieuwe
Soul Riders-trilogie

→ Voor alle fans van de serie
en de game
→ Star Stable is al 10 jaar een
internationaal succes
pr

→ Aandacht in paardenmagazines
→ Samenwerking met influencers
→ Samenwerking met Star Stable
international
→ Leesexemplaren van de serie
beschikbaar
→ Social media-campagne
→ Snelgroeiend Instagramaccount
@kluitman_paardenboeken
e-book € 9,99 isbn 978 90 206 3057 2

Tot nu toe stonden de vier Soul Riders altijd samen sterk, maar wat
moeten de meiden doen nu Anne vastzit in Pandoria? Lisa, Alex en
Linda zijn vastbesloten om haar te redden – maar hoe komen ze daar
voordat het te laat is?
Ondertussen weten de Soul Riders niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Steeds meer geheimen uit het verleden komen aan het licht, die
alleen maar meer vragen oproepen. Net als het lijkt alsof ze de antwoorden zullen krijgen, worden ze gedwongen om onmogelijke keuzes te maken. Keuzes die levens kunnen kosten, zowel die van henzelf
als die van anderen.
De gevangene van Pandoria is het tweede deel in de nieuwe Soul
Riders-trilogie, dé serie vol paarden, vriendschap en magie.

‘De beste boeken die er zijn.’
Kyvara de Waal Stables (Nederlandse influencer)

Christine Linneweever weet alles van paarden. Ze werkte jarenlang als redacteur en fotograaf voor
het vakblad De Paardenkrant en heeft zelf ook altijd paarden gehad. Van haar boeken in de succesvolle Gouden paarden-serie zijn inmiddels al zo’n 200.000 exemplaren verkocht. Daarnaast schreef
Christine de historische jeugdromans Het geheim van de Ravenhorst en Altijd vluchten, de vrolijke serie voor 8+ Villa Dierenparadijs en de verboeking van de nieuwste Kruimeltje-film. Haar historische
jeugdroman Altijd vluchten staat op de longlist van de Thea Beckmanprijs 2022.
christinelinneweever.nl

@christinelinneweever

George Schriemer studeerde cum laude af als vrij
schilder aan de Academie voor Beeldende Kunsten in
Groningen. Daar ontwikkelde hij zijn realistische schilderstijl, die ook kenmerken van het absurdisme, symbolisme en surrealisme vertoont. Inmiddels maakte
hij vele uiteenlopende illustraties voor bekende opdrachtgevers in binnen- en buitenland, waaronder
boekomslagen voor o.a. Stephen King en De Kameleon.
Daarnaast maakt hij ook portretopdrachten, diverse
muurschilderingen en puzzels voor Ravensburg.

13
€ 14,99
9+
GEBONDEN
ca. 224 pag. C 14,1 x 21,5 cm
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GOUDEN PAARDEN

Een veulen voor Rose
Christine Linneweever
illustratie omslag George Schriemer
isbn 978 90 206 2283 6
nur 283 bisac JUV002130
thema YNNJ24
usp

→ Meeslepend en spannend
→ Een van de populairste
paardenseries
→ Al 200.000 boeken van de serie
verkocht
→ Verhalen door de ogen
van paarden
pr

→ Presentatie op het Horse Event
→ Social media-campagne
→ Samenwerking met influencers
→ Winacties
→ Poster beschikbaar
Eerder verschenen o.a.:
De liefde van Luna

978 90 206 2236 2

Izar, de Spaanse beauty

978 90 206 2245 4

De overwinning van Erin

978 90 206 2275 1

Een prachtig en
meeslepend
paardenverhaal
Rose is draagmoeder bij een arabieren-stoeterij en heeft het daar helemaal niet naar haar zin. Ze mag er geen eigen veulentjes krijgen en
ze wordt er ook wat te dik. Om dat op te lossen wordt Rose door haar
eigenaar naar een huifkarrenbedrijf gestuurd. Daar moet ze keihard
werken en ze raakt ook nog eens betrokken bij een ongeluk. Haar
eigenaar schrikt van hoe Rose bij het huifkarrenbedrijf behandeld
wordt en besluit om haar onder te brengen bij Henk en Marie. Zou dit
dan de oplossing zijn voor de problemen van Rose en zal ze het hier
eindelijk wél naar haar zin krijgen?

R.L. Stine is een van de bestverkopende kinderboekenauteurs aller tijden. Van
zijn beroemde serie ‘Kippenvel’ zijn in de
Engelse taal alleen al 350 miljoen exemplaren gedrukt, met daarbovenop nog 50
miljoen exemplaren wereldwijd, in 32 talen. R.L. Stine staat ook wel bekend als de
Stephen King van de jeugdliteratuur. Hij
heeft meer dan 300 boeken geschreven.

↘ De auteur
van de hitserie
Kippenvel

15
€ 16,99

↘ Nieuw
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9+
GEBONDEN
ca. 224 pag. C 13,5 x 21 cm
NOVEMBER 2022

Koude rillingen

10 verhalen waar je kippenvel van krijgt

R.L. Stine
vertaling Jet Zegers & Mylène Delfos
isbn 978 90 206 2313 0
nur 282/283
bisac JUV018000 / JUV038000
thema 5AK / YFD
usp

→ Van de auteur van de Kippenvel-serie (meer dan 2 miljoen ex.
verkocht in NL)
→ Voor de fans van Horrorland
→ Gloednieuwe verhalen
→ Een griezelige illustratie bij elk
verhaal
pr

→ Winacties met (online) magazines
→ Social media-campagne
e-book € 9,99 isbn 978 90 206 3026 8
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Een huiveringwekkende
verhalenbundel van de
Kippenvel-auteur
Een jongen die een hekel heeft aan insecten, ziet ze opeens overal. De
huid van een basketbalspeler druipt van zijn handen – maar niemand
anders kan het zien. Drie vrienden vinden een gat in de grond dat
alleen maar groter en groter wordt...
Humor, onverwachte plottwists en een goede dosis horror. Koude
rillingen bevat tien heerlijk griezelige verhalen waarbij de rillingen over
je rug lopen. Elk verhaal wordt geïntroduceerd door de meester van
de horror, R.L. Stine zelf. Een perfecte bundel voor de fans van Kippenvel én natuurlijk de gloednieuwe serie Horrorland. Maar wees gewaarschuwd: wellicht dat je na het lezen van de verhalen geen oog
meer dichtdoet.

Alle 9+-titels
nu weer los leverbaar!
Gescout!

978 90 206 6921 3

Koen Kampioen gaat internationaal

978 90 206 6922 0

Koen Kampioen gaat voor Oranje

978 90 206 6923 7

Eerste interland

978 90 206 6924 4

Goud op Aruba

978 90 206 6925 1

Voetbaldromen

978 90 206 6926 8

Nieuw talent

978 90 206 6927 5

Koen Kampioen in de hoofdrol

978 90 206 6928 2

Koen Kampioen wil naar het EK

978 90 206 6929 9

‘Een voor jongens zowel als
meisjes spannend geschreven voetbalverhaal met humoristisch
(voetbal)taalgebruik.’
NBD Biblion over Koen Kampioen

ivan & ilia zijn niet alleen een geweldig illustratie-duo; 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. Hun
‘poep’-boeken zijn heel populair bij peuters en kleuters!
ivanilia.nl

@ivan_en_ilia

Fred Diks schrijft al meer dan 15 jaar met veel plezier en succes over voetbalheld Koen Kam
pioen. Ook schrijft hij de voetbalboeken ‘Sam schiet’ voor jongere lezers. Inspiratie heeft hij genoeg: Fred stond jarenlang voor de klas, is voetbalverslaggever voor de Gelderlander én hij is de
trotse opa van twaalf kleinkinderen.
freddiks.nl

@FredDiksTweet

17
€ 11,99

↘ Met een
voorwoord van
Louis van Gaal!

9+
GEBONDEN
128 pag. C 14,8 x 22 cm
SEPTEMBER 2022

KOEN KAMPIOEN

Koen Kampioen
wil scoren
Fred Diks
illustraties ivan & ilia
isbn 978 90 206 6932 9
nur 283 bisac JUV032150
thema 5AK / YNWD1
usp

→ Nieuw avontuur voor 9+
→ Met een voorwoord van
Louis van Gaal
→ Al 750.000 Koen Kampioen-
boeken verkocht
→ De 30e titel in de serie
→ Complete 9+-serie weer los
verkrijgbaar
pr

→ Aandacht in (voetbal)-magazines
→ Auteur bezoekt scholen
→ Boekenlegger beschikbaar
→ Social media-campagne

‘Voetballiefhebbers
zullen genieten van dit echte
voetbalboek, waar ook de nodige
spanning in is verwerkt.’
trotsemoeders.nl
over Goud op Aruba

Een gloednieuw avontuur
van Koen Kampioen 9+
Het leven van Koen Kampioen staat volledig op z'n kop. Zijn voetbalclub Stark is bijna failliet en het lukt maar niet om sponsors te vinden.
Bovendien is hij zo veel met voetbal bezig dat zijn cijfers op school
achteruitgaan. Hierdoor mag hij niet meer trainen, terwijl hij net in
een vormcrisis zit! In Koens vriendengroep loopt het ook niet lekker.
Tarkan reageert niet goed op de komst van hun nieuwe klasgenoot
Youssouf, tot grote frustratie van Koen.
Hoe moet Koen al deze problemen oplossen? En zal het hem wel lukken om zijn basisposities bij Stark en in het Oranje Onder 15-team te
behouden?
Koen Kampioen wil scoren is het tiende deel in de 9+-serie van Koen
Kampioen. Van de hele serie zijn inmiddels 30 titels verschenen en
750.000 exemplaren verkocht.

Remco Volkers woont en werkt in Amsterdam. Hij houdt, na diverse banen in de boeken
wereld, sinds 2006 kantoor aan de Amstel onder de naam: Het kantoortje van Remco. Hij promoot schrijvers en verzorgt workshops en gastlessen op het gebied van publiciteit en presentatie, onder andere voor de Schrijversacademie en de Fontys Hogeschool Tilburg. Daarnaast
werkt hij sinds 2011 als literair agent. Ruim vier jaar geleden ontstond het idee voor Pip &
Zilver en vond hij het tijd om zelf een boek te schrijven. Nu is het er, en het is heel goed gelukt!
deliterairagent.nl

hetkantoortje.nl

Na de kunstacademie is Iris Boter blijven hangen in Kampen waar zij nu met haar
dochter en man woont. Ze is illustrator én schrijver en heeft al meer dan 130 boeken
gemaakt. Haar tekenstijl is vrolijk en grappig, maar soms ook met een serieuze ondertoon. Ze vindt illustreren geweldig en belangrijk, omdat je een extra laag aan het verhaal
toevoegt. Tegenwoordig combineert ze het tekenen op papier met digitaal tekenen en ze
merkt dat haar creativiteit daardoor alleen maar toeneemt!
irisboter.nl
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↘ Nieuwe

€ 14,99

serie

8+
GEBONDEN
ca. 216 pag. C 13,5 x 21 cm
SEPTEMBER 2022

PIP & ZILVER

Pip & Zilver in Americka
Remco Volkers
illustraties Iris Boter
isbn 978 90 206 7273 2
nur 282
bisac JUV019000 / JUV013070
thema 5AJ / YFQ
usp
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→ Avontuur en personages
in de traditie van Roald Dahl
en Astrid Lindgren

€ 10,

→ Eerste deel in een nieuwe serie
→ Geïllustreerd door illustrator van
'De Zoete Zusjes' en 'Juf Braaksel'
pr

→ Boekpresentatie in boekhandel
→ Introductieprijs van € 10,→ Auteur bezoekt boekhandels
→ Backcard beschikbaar
→ Social media-campagne
→ Advertenties
→ Interviews met de auteur in
diverse media

Een vrolijk en hilarisch
verhaal over een
tweeling die naar een
klein gehucht verhuist
Als na het vertrek van hun vader al hun geld op is, vertrekken Pip en
Zilver samen met hun moeder naar het dorpje Americka. Daar mogen
ze gratis en voor niets in het oude huis van de burgemeester wonen.
Eenmaal daar krijgen ze niet alleen te maken met een verschrikkelijk
nieuwsgierige buurvrouw, een te ijverige politieagent en een vreemde supermarkteigenaar, er gebeuren ook nog eens allerlei rare dingen.
Verdiepingen van hun huis storten in, hun moeder raakt verstrikt in
het Openbaar Vervoer, er ligt een wildvreemde man in de tuin en soms
staat er ineens een meisje in hun tuin naar hen te gebaren. En waarom
vraagt iedereen toch steeds of ze al iets gevonden hebben?
Pip & Zilver in Americka is het absurde en hilarische eerste deel in de
nieuwe serie van literair agent Remco Volkers.

Kluitman-boeken in hetzelfde genre:
Marlies Slegers & Iris Boter
Help we hebben een dierentuin! Een krokodil als hoofdprijs

978 90 206 7291 6

€ 14,99

Help we hebben een dierentuin! Het is hier (g)een hotel!

978 90 206 7292 3

€ 14,99

Superkrachten
Iedere superheldenster op deze pagina staat voor
een superkracht. Kleur alle sterren waarin jouw
superkrachten staan! Als je één kracht zou moeten
kiezen, welke zou het dan zijn? Zijn er ook sterren
die je niet hebt ingekleurd, met krachten die je
wel graag zou willen hebben? En kan je iets bedenken
waardoor je die superkracht ook zou kunnen krijgen?

zelfverzekerd
betrouwbaar

spontaan

lief

gevoelig
vastbe ra

de n

eerlijk
grappig

verantwoorde

lijk

geduldig
warm

aandachtig
moedig

flexib
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4.

Wenssterren

5.

Schrijf in de sterren op deze pagina al je dromen en wensen.
Het kunnen kleine, alledaagse dingen zijn waar je de komende weken
veel mee bezig wil zijn, of grotere dingen die je in de toekomst wil bereiken.
Datum

Tijd

2.

Plaats

1.

6.

7.
3.

26

Zo sterk als een boom
Welke dingen in jouw leven zorgen ervoor dat jij je sterk voelt? Misschien kun
je altijd op sommige van je familieleden of vrienden vertrouwen, of misschien
voel jij je wel onverslaanbaar tijdens het sporten, het luisteren van muziek of
tijdens een rondje wandelen. Schrijf de dingen waar jij kracht van krijgt in
de blaadjes van deze boom.

32
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Natuurbingo

Het voelt goed om lekker buiten te zijn! Het heeft vaak een
positieve invloed op je gezondheid, je zelfvertrouwen en je
eigenwaarde. Alleen al jezelf binnen omringen met dingen
uit de natuur kan je helpen te ontspannen en je stemming
verbeteren.
Welke van de activiteiten op de bingokaart hieronder
kan jij afvinken? Als je vier activiteiten uit dezelfde
rij hebt afgevinkt, dan heb je bingo… en als je ze
allemaal weet te doen dan heb je een volle kaart!

Met blote
voeten over gras
lopen.

Een landschap
schilderen.

Een dier knuffelen.

Een hoekje maken
in je kamer met
mooie stenen,
bladeren of veren.

Zaadjes opkweken in
de vensterbank.

Dansen in de regen
met je laarzen.

Een gedicht
schrijven over de
natuur.

Naar vogels
luisteren.

Een tekening
maken met
stokken en takken

Een kiezelsteen
omtoveren tot een
huisdier met behulp
van verf en stiften.

Naar de
sterren staren.

Een minituintje
maken in een
glazen pot.

Buiten een boek
lezen.

In een boom
klimmen.

Vrienden worden
met een kever.
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Vliegeren.

21
€ 14,99
8+, NON-FICTIE
PAPERBACK FULL COLOUR
128 pag. C 18,7 x 24,5 cm
SEPTEMBER 2022

Ik voel me goed!

Ellen Bailey en Lesley Pemberton
illustraties Harry Briggs
vertaling Kristel Bosua
isbn 978 90 206 2290 4
nur 213
bisac JNF024140 / JNF053050
thema 5AJ/ YXE
usp

→ Vol leuke opdrachten en
praktische tips
→ Voor jongens en meisjes
→ Draagt bij aan eigenwaarde
van kinderen
pr

→ Advertenties
→ Samenwerking met influencers
→ Winacties met (online) magazines
→ Social media-campagne
Sluit aan bij deze Kluitman-boeken:
Alles wat ik voel

978 90 602 2212 6 € 19,99

Alles over wie ik ben

978 90 206 2246 1 € 19,99

Alles is chill

978 90 206 2267 6 € 19,99

Een vrolijk doeboek om
aan de slag te gaan met
gedachtes en emoties
Emoties kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. De ene dag gaat alles goed
en voelt het alsof je de hele wereld aan kan en de andere dag is niets
leuk en kun je je alleen maar zorgen maken. Maar als emoties zo ingewikkeld zijn, hoe word je dan wegwijs in alles wat je denkt en voelt?
Dit vrolijke, kleurrijke boek staat vol met opdrachten, oefeningen en
vragen die kinderen aanmoedigen om hun gedachten en emoties te
uiten en te onderzoeken.
Ik voel me goed! is ontwikkeld in samenwerking met Blue Smile, een
Engelse non-profit organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van kinderen.
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Manege de
Zonnehoeve
Gertrud Jetten

illustraties Ina Hallemans

usp

→ Meer dan 180.000 exemplaren
van de serie verkocht
→ Door paardenboekenbest
sellerauteur Gertrud Jetten
→ Vrolijk en kleurrijk geïllustreerd
pr

→ Display, prijsstickers en boekenleggers beschikbaar
→ Online promotiecampagne
tijdens actieperiode
→ Snelgroeiend Instagramaccount
@kluitman_paardenboeken

Populaire Zonnehoeve-
serie tijdelijk voor € 7,50!
Dit najaar zijn alle losse delen van de Zonnehoeve-serie maar € 7,50 per
stuk. Op Manege de Zonnehoeve wonen heel bijzondere pony’s. De een is
lief, de ander ondeugend, de een kan goed springen en de ander is nooit
bang. Elk deel is het verhaal van een andere pony. Van deze populaire
serie zijn al meer dan 180.000 exemplaren verkocht. De actie loopt van 1
oktober t/m 31 december 2022.

De stoere pony
978 90 206 6284 9

De lievelingspony
978 90 206 6289 4

De snelle pony
978 90 206 6296 2

Pony van goud
978 90 206 6285 6

De wilde pony
978 90 206 6290 0

Het eigenwijze veulen
978 90 206 6258 0

Een pony met pit
978 90 206 6286 3

De trouwe pony
978 90 206 6299 3

De knuffelpony
978 90 206 6259 7

De springpony
978 90 206 6287 0

Pony in paniek!
978 90 206 6298 6

De schattige pony
978 90 206 6279 5

De dappere pony
978 90 206 6288 7

De superpony
978 90 206 6297 9

De liefste pony
978 90 206 6306 8

23
€ 16,99
8+

↘ 2 in 1
superdik
boek

GEBONDEN
456 pag. C 13,5 x 21 cm
SEPTEMBER 2022

Help, ik ben een pony!
& Help, waar is mijn
pony!?
Gertrud Jetten

illustraties Ina Hallemans
isbn 978 90 206 7390 6
nur 282
bisac JUV002130
thema 5AJ / YNNJ24
usp

→ Bind-up van hilarische serie
→ Van paardenboekenauteur
Gertrud Jetten
→ Ruim 450 pagina’s leesplezier
pr

→ Winacties
→ Presentatie op het Horse Event
→ Social media-campagne
→ Snelgroeiend Instagramaccount
@kluitman_paardenboeken
Eerder verschenen o.a.:
Het superdikke ponyboek 978 90 206 7489 7 € 16,99
Het megadikke ponyboek 978 90 602 7385 2 € 16,99

Twee hilarische boeken
van bestsellerauteur
Gertrud Jetten
Lottie is gek op paarden en in deze superleuke bind-up van Help, ik ben
een pony! en Help, waar is mijn pony?! maakt ze allemaal gekke dingen
met ze mee!
Als Lottie in Help, ik ben een pony! een paardensnoepje eet, verandert
ze ineens in een pony en heeft ze geen idee hoe ze zichzelf weer terug
moet veranderen. Vooral omdat niemand haar herkent!
Haar pony Salsa daarentegen wil heel graag net als Lottie een meisje
zijn. Als Salsa in Help, waar is mijn pony?! daadwerkelijk in een meisje
verandert, lijkt dit dan ook geen probleem te zijn. Zeker aangezien
Salsa zo een paardensnoepje kan eten en weer terug kan veranderen.
Maar dan kunnen Lottie en Salsa de paardensnoepjes ineens niet
meer vinden…
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€ 12,99

€ 14,99

Sinterklaas zonder baard
5+

€ 9,99

Sanne de Bakker illustraties Mark Janssen
isbn 978 90 206 8251 9

↘ Meer
Sinterklaas voor
x.
dan 12.000 e
grote kinderen
verkocht!
7+
Chariva illustraties Job, Joris & Marieke
isbn 978 90 206 8300 4

De leukste

€ 8,99

Pietje Pim helpt de Sint
AVI-E3
Marianne Witte illustraties Ann De Bode
isbn 978 90 206 7616 7

Sinterklaasboeken
van Kluitman!

Bobbi zet zijn schoen
2+
Monica Maas

€ 12,99

isbn 978 90 206 8448 3

€ 12,99
€ 8,99

Bobbi viert sinterklaas
2+
Monica Maas & Ingeborg Bijlsma
isbn 978 90 206 8441 4

Bobbi omkeerboek
viert sinterklaas/kerst
2+
Monica Maas & Ingeborg Bijlsma
isbn 978 90 206 8429 2

Bobbi Sinterklaas
kijk- en zoekboek
2+
Monica Maas
isbn 978 90 206 8396 7
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GIGAGROEN!

5 OKT T/M 16 OKT 2022

Gi-ga-groen!
Van 5 t/m 16 oktober gaan kinderen buiten op avontuur, want de Kinderboekenweek heeft als thema Gi-ga-groen!

ALLE
DEN
LEEFTIJ

De natuur is overal om ons heen en buiten is er van alles te ontdekken
en te doen. Leer bijzondere dierenweetjes in Het geheime leven van dieren
of ga aan de slag met alle activiteiten en tips in Tuinieren is leuk! Met deze
Kluitman-boeken worden kinderen echte natuurhelden!

Tuinieren is leuk!
978 90 206 9179 5 € 14,99

!
S
P
I
T
ALLE
DEN
LEEFTIJ

5+

Het geheime leven van dieren
vertaling Jan Paul Schutten
978 90 206 1907 2 € 14,99
Dierendorpje helpt de bijen
Gitte Spee & Kim-Lian van der Meij
978 90 206 8249 6 € 9,99

Het vegetarische kinder
kookboek
978 90 206 9177 1 € 15,99

Sam Loman studeerde Illustratie aan de Willem de Kooning
Academie en Art & Design aan
de University of Hertfordshire.
Haar allereerste kinderboek illustreerde ze in 2004 voor Kluitman en sindsdien werkt ze fulltime als illustrator en grafisch
vormgever voor diverse opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Ze ontwerpt en illustreert o.a. boeken, stationery,
behang en andere producten.
sam-illustraties.nl
@sam_loman

Jette Schröder woont met haar man en zoontje in Culemborg. Al op de middelbare school
schreef ze verhaaltjes, die ze verkocht aan Sesamstraat. Na haar studie werkte ze als publiciteitsmedewerker bij een uitgeverij. Na enige tijd besloot ze die baan op te zeggen, zodat ze alle
tijd had om te doen wat ze het leukst vindt: schrijven. Ze heeft inmiddels teksten geschreven voor
o.a. Bobo, Sesamstraat, INKIE, SchoolTV en Benny Vreden Kinderproducties. Ook schreef ze diverse
verhalenbundels en een groeiend stapeltje boeken: van kinderboeken tot feelgoodromans voor
volwassenen.
Jetteschroder.nl

@jette.schroder
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€ 13,99
8+

↘ Nieuwe
vrolijke
meidense
rie!

GEBONDEN
ca. 144 pag. C 13,5 x 21 cm
OKTOBER 2022

DE WENSCLUB

Geen droom is te gek
Jette Schröder
illustraties Sam Loman
isbn 978 90 206 7283 1
nur 282
bisac JUV014000 / JUV039060
thema 5AJ / YFMF
usp

→ Een nieuwe serie voor de lezers
van 'de Glitterclub'
→ Rijk geïllustreerd
pr

→ Winacties online en offline
→ Promotiemateriaal beschikbaar
→ Online promotiecampagne
→ Aandacht in (meiden)magazines

Een nieuwe Kluitman-
serie van populaire
auteur
Beste vriendinnen Fien en Sara verzinnen samen de leukste plannen.
Op een dag vinden ze in de bibliotheek het vriendenboekje van Nina.
Daarin lezen ze dat het Nina’s grootste wens is om prinses te worden. Fien en Sara besluiten om het boekje naar Nina terug te brengen. En dat niet alleen... Ze verzinnen een plan om Nina’s wens uit
te laten komen. Het plan lukt, en dat smaakt naar meer! Er zijn vast
nog veel meer wensen die ze kunnen vervullen. Fien en Sara richten
daarom een geheime Wensclub op. In de bieb zetten ze een versierde
schoenendoos neer, waar mensen hun wensen in kunnen stoppen. Al
snel komen de eerste wensen binnen...

Nicolle Christiaanse studeerde voor drogist en natuurkundig therapeut. Ze volgde
haar passie voor schrijven en publiceerde haar eerste korte verhaal in de Donald Duck.
Sindsdien schreef ze meer dan 25 kinderboeken, waaronder De Bleshof-serie, de succes
volle AVI-boeken over Choco het minipaardje, de 100% paardengek-serie en nu alweer
het vierde deel over Evi!
nicolle.christiaanse

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 warenhuis 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!
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€ 12,99

↘ Nieuw

!

8+
GEBONDEN
112 pag. C 13,5 x 21 cm
SEPTEMBER 2022

EVI

Evi wil een blije pony
Nicolle Christiaanse
illustraties Melanie Broekhoven
isbn 978 90 206 2374 1
nur 282
bisac JUV002130
thema 5AJ / YNNJ24
usp

→ Door succesvolle
paardenboekenauteur

an bij
↘ Sluit a ekenweek
o
 inderb
thema K

→ Voor iedereen die zijn paard of
pony beter wil begrijpen
→ Prachtige sfeervolle illustraties
pr

→ Leesexemplaren eerdere delen
beschikbaar
→ Presentatie op het Horse Event
→ Aandacht in paardenmagazines
→ Social media-campagne
→ Snelgroeiend Instagramaccount
@kluitman_paardenboeken
e-book € 9,99 isbn 978 90 206 3025 1

Een mooi verhaal
over de bijzondere band
met paarden
Evi heeft een heel bijzondere gave. Als geen ander voelt ze paarden
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?
Er staat een nieuwe pony bij Ina op stal: de mooie newforest-merrie
Misty. Saar zorgt supergoed voor haar. Ze heeft allerlei borstels om
haar schoon te houden, en dekens, sjabrakken en bandages in alle
kleuren. Toch wil Misty niks voor haar doen en is ze vaak boos. Saar
begrijpt niet wat er aan de hand is met haar pony.
Evi denkt dat Misty ongelukkig is omdat ze geen echte pony kan zijn.
Kan Evi Saar helpen om haar pony beter te begrijpen en zorgen dat
Saar en Misty weer een team worden?

Eerder zijn verschenen:
Evi praat met paarden

978 90 206 2371 0

Mijn pony is mijn vriend

978 90 206 2372 7

Lieve pony, je kan het!

978 90 206 2373 4

‘Ninja Kid leest als een trein
en smaakt naar meer!’
* * * * * Hebban

‘Ik geniet steeds opnieuw
van deze superleuke serie!’
biepmiepje

‘Leest enorm vlot. Wij kijken alvast uit
naar de volgende avonturen van Nelson,
zijn neef en zijn oma!’
ouderblog.be

Anh Do is een Vietnamees-Australische acteur, komiek en schrijver. In 2010 maakte
hij zijn debuut in de schrijverswereld met zijn autobiografie The Happiest Refugee over zijn
vlucht van Vietnam naar Australië. Sindsdien schrijft hij met veel succes voor de jeugd.
In Australië staat hij continu in de bestsellerlijsten met o.a. zijn kinderboekenseries over
Ninja Kid, WeirDo en Hotdog. In Nederland verschijnen bij Kluitman de series over Ninja
Kid en E-Boy.
anhdo.com.au

@AnhDoOfficial

31
€ 13,99

↘ Deel 6
in de hitserie!

7+
GEBONDEN
192 pag. C 13,5 x 18,5 cm
OKTOBER 2022

NINJA KID

De giga ninja
Anh Do
illustraties Anton Emdin
vertaling Mariëlla Manfré
isbn 978 90 206 7396 8
nur 282
bisac JUV001000 / JUV071000
thema 5AH / YFC / YFQ
usp

→ Deel zes in de populaire serie over
Ninja Kid
→ Zeer rijk geïllustreerd
→ Humor en actie voor jongens en
meisjes
→ Al meer dan 20.000 Ninja Kid-
boeken verkocht in Nederland
pr

→ Leesexemplaren eerdere delen
beschikbaar
→ Social media-campagne
→ Winacties

kocht
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↘ Meer d an deze serie
v

Een gigantisch groot
nieuw avontuur van de
enige echte Ninja Kid!
Het is weer tijd voor de jaarlijkse Halloweenkermis in Putdam. Helaas
zijn Nelson en Kenny nog steeds niet lang genoeg om in alle coole
achtbanen te mogen. Misschien kan oma Jansjes nieuwste uitvinding
hen helpen: een zapper waarmee je iets van grootte kunt veranderen.
Maar als ze hem gebruiken, gaat het helemaal mis; de jongens zijn ineens heel klein!
Nu mogen ze al helemaal nergens meer in en tot overmaat van ramp
wordt de kermis ook nog eens aangevallen door gigantische robots!
Zullen de jongens op tijd weer groot kunnen worden om de robots te
verslaan?
De giga ninja is alweer het zesde deel van de vrolijke en mooi geïllustreerde avonturen van Ninja Kid en H-gast.

Eerder zijn verschenen:
Van nerd naar ninja!

978 90 206 7448 4

De vliegende ninja

978 90 206 7449 1

De slechtste ninja ooit

978 90 206 7459 0

Ninja steelt de show

978 90 206 7399 9

Gekloond!

978 90 206 7398 2

€ 10,-

Sandra Grimm is geboren in 1974 en
schrijft met veel plezier dikke, leuke, dunne, spannende, mooie en griezelige boeken voor grote en kleine kinderen. Ze is
dol op magische wezens en lieve dieren.

33
€ 11,50
7+
GEBONDEN FULL COLOUR
80 pag. C 15,5 x 20,5 cm
OKTOBER 2022

ZILVERWIND DE WITTE EENHOORN

De magische vuurberg
Sandra Grimm
illustraties Silvia Christoph
vertaling Annemarie Dragt
isbn 978 90 206 5422 6
nur 282
bisac JUV002130 / JUV037000 /
JUV002270
thema 5AJ / YNNJ24 / YFH
usp

→ Omslag met glitters
→ Deel twee in nieuwe paarden
boekenserie
→ In Duitsland meer dan 350.000
boeken van de serie verkocht
pr

→ Aandacht in paardenmagazines
→ Social media-campagne
→ Leesexemplaren deel 1
beschikbaar

Deel twee in de nieuwe
paardenserie vol
eenhoorns en magie!
Yara’s grootste wens is in vervulling gegaan: samen met haar ouders
is ze verhuisd naar de manege van haar oma. Nu kan ze iedere dag bij
Zilverwind de eenhoorn zijn. Al snel komen ze in een nieuw avontuur
terecht, als hun vriend Jurre verdwenen is. Yara en Zilverwind volgen
zijn spoor naar de oude Vuurberg, waar een lang bewaard geheim verborgen ligt…

→ Winacties
→ Samenwerking met influencers
→ Snelgroeiend Instagramaccount
@kluitman_paardenboeken

Eerder is verschenen:
De spiegel van de tovenaar
978 90 206 5421 9

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
voor het eerst Heksje Lilly tekende in 1992, had ze nooit durven dromen dat er nog zo veel Lilly’s zouden volgen.

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

35
€ 9,99
7+ / AVI-E4
GEBONDEN FULL COLOUR
48 pag. C 15 x 20,5 cm
NOVEMBER 2022

HEKSJE LILLY

Heksje Lilly en de
wenshoorn
KNISTER
illustraties Birgit Rieger
vertaling Merel Leene
isbn 978 90 206 8333 2
nur 282
bisac JUV037000
thema 5AH / YFH / YNXW

deel
↘ Nieuw hitserie
lange
in jaren

usp

→ Een nieuw avontuur van het
leukste heksje
→ Heksje Lilly al meer dan 15 jaar
populair
→ Voor lezers van 7 jaar en ouder
pr

→ Social media-campagne
→ Winacties
Eerder verschenen o.a.:
Heksje Lilly en de piepkleine pony

978 90 206 8323 3

Heksje Lilly en de verdwenen elf

978 90 206 8325 7

Heksje Lilly en de zeemeermin

978 90 206 8327 1

Een magisch nieuw
vriendje en een mooi
nieuw avontuur voor
Heksje Lilly!
Lilly is bijna jarig en kan maar niet kiezen wat ze het liefst voor haar
verjaardag wil hebben. Ze besluit om in haar geheime toverboek te
kijken of er iets in staat wat haar kan helpen met kiezen. Zodra Lilly
een van de spreuken uitspreekt, staat er ineens een grote eenhoorn in
haar kamer, die wensen kan vervullen. Als ze voorzichtig probeert om
een wens te doen gaat alles nog goed, maar zodra Leon haar k
 amer
binnenkomt en ook iets wil wensen, gaat het natuurlijk helemaal mis…
Een magisch nieuw avontuur van Lilly
en Leon voor de Heksje Lilly-fans vanaf
7 jaar.

36
€ 12,50
AVI-E3
GEBONDEN FULL COLOUR
64 pag. C 18 x 26 cm
SEPTEMBER 2022

SAM SCHIET

Raak!
(maar ook wel eens Mis!)
Fred Diks & Andrea Kruis
isbn 978 90 206 4890 4
nur 362 / 287
bisac JUV043000 / JUV008110 /
JUV032150
thema 5AH / YNUC / YNWD1

AVI-E3

usp

→ Van de auteur van
Koen Kampioen
→ Twee avonturen in één boek
→ Stripverhalen op AVI-niveau
→ Ideaal voor kinderen die moeite
hebben met lezen
pr

→ Social media-campagne
→ Veel schoolbezoeken door
de auteur

De stripverhalen over
Sam en zijn vrienden nu
in een bind-up
De twee stripboeken van 'Sam schiet' in één band. Een heerlijk leesboek voor voetbalfans die geen zin hebben om veel tekst te lezen. De
grappige verhalen van Fred Diks en de vrolijke illustraties van A
 ndrea
Kruis zorgen ervoor dat Sam en zijn vrienden echt tot leven komen.

Eerder zijn verschenen:

AVI-M4

Knal die bal!

978 90 206 7849 9

€ 10,99

Wat een doelpunt!

978 90 206 7735 5

€ 10,99

Het grote geheim

978 90 206 7741 6

€ 10,99
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€ 10,99
AVI-M4
GEBONDEN FULL COLOUR
48 pag. C 15,9 x 22,9 cm
OKTOBER 2022

LEKKER LEZEN MET KLUITMAN

Spit de speur-lama
Monique Berndes
illustraties Eefje Kuijl
AVI-M4

isbn 978 90 206 7743 0
nur 287
bisac JUV043000 / JUV032170
thema 5AH / YFP
usp

→ Voor kinderen in groep 4
→ Al 7000 boeken van Spit de lama
verkocht
pr

→ Social media-campagne
→ AVI-boekenbrochure beschikbaar

Een hilarisch
nieuw avontuur van
Spit de lama
Er loopt een agent door de wijk. Hij heeft een grote hond vast.
Het beest trekt aan de lijn en blaft.
Die agent is vast op zoek naar een boef, denkt Finn.
‘Dat wil ik ook doen,’ zegt Finn. ‘Ik wil Spit leren
om een speurhond te zijn.’
‘Speur-lama, bedoel je,’ zegt papa.

Gaat het Finn lukken om zijn lama te laten speuren? En wat zal Spit
dan vinden?

Eerder zijn verschenen:
Spit de lama
978 90 206 7732 4
Spit de lama gaat kamperen
978 90 206 7734 8

38
€ 9,99
AVI-START
GEBONDEN FULL COLOUR
32 pag. C 15,9 x 22,9 cm
OKTOBER 2022

LEREN LEZEN MET KLUITMAN

aap & mol. een dief
in het bos
Gitte Spee
isbn 978 90 206 7769 0
nur 287
bisac JUV043000 / JUV002000
thema 5AG / YFP
usp

→ Volwaardige avonturen op het
laagste AVI-niveau
→ Alweer het vijfde deel in de serie
over aap & mol
→ Van de geliefde auteur en
illustrator Gitte Spee
pr

→ AVI-boekenbrochure beschikbaar
→ Boekenleggers van diverse titels

Een gloednieuw avontuur
van aap & mol
Mol maakt lekkere pap voor aap, want daar is aap dol op. Maar opeens is de pan met pap verdwenen. Ook het sap van vos is weg. En de
kaas van haas.
Boos gaan de dieren het bos in, op zoek naar de dief.

Eerder zijn verschenen:
aap & mol en de zon

978 90 206 7845 1

het hol is vol		

978 90 206 7846 8

de hut van kaas		

978 90 206 7798 0

aap & mol en de roos

978 90 206 7615 0

39
€ 9,99
AVI-M3
GEBONDEN FULL COLOUR
32 pag. C 15,9 x 22,9 cm
OKTOBER 2022

LEREN LEZEN MET KLUITMAN

wat eet jij nou?
Marianne Witte
illustraties Gertie Jaquet
isbn 978 90 206 7768 3
nur 287
bisac JUV043000 / JUV002000
thema 5AG / YFP
usp

→ Met gestempelde illustraties van
Gertie Jaquet
→ Herkenbaar thema voor kinderen
→ Veel vraag naar boeken op lage
AVI-niveaus

Wat vind jij 
eigenlijk lekker?
Papa stier heeft een lekkere kom pap voor Kaf.
Kaf heeft helemaal geen zin in pap.
Misschien wil een ander dier het opeten?
Maar de dieren op de boerderij eten heel andere dingen.
Rare dingen, vindt Kaf. Dan valt pap nog wel mee!

Eerder zijn verschenen:
poes moos		

978 90 206 7803 1

poes moos en de draak

978 90 206 7824 6

kas is kwijt		

978 90 206 7851 2

wies en de zee		

978 90 206 7787 4

Gertie Jaquet (1958) is geboren in Egmond aan Zee. Van jongs af aan was ze altijd al
aan het tekenen en op de middelbare school wist ze dat ze later illustrator wilde worden. Ze volgde een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Sinds 1983
werkt ze als illustrator van kinderboeken: zelfgeschreven prentenboeken en boeken van
andere schrijvers. Ze werkt ook voor educatieve uitgeverijen en tijdschriften. Voor het
televisieprogramma Sesamstraat maakte ze illustraties bij voorleesverhalen en kleine animatiefilmpjes. Voor Kluitman illustreerde ze eerder piep de roek, kas en noek zijn de weg
kwijt en wies en de zee. Gerties illustraties kenmerken zich door de stempeltechniek die ze
gebruikt, met stempels die ze zelf maakt.

41
€ 12,50
6+
GEBONDEN FULL COLOUR
80 pagina’s C 17 x 24 cm
NOVEMBER 2022

LEREN REKENEN MET KLUITMAN

Rekenen is leuk!
Anne Blokker
illustraties Gertie Jaquet
isbn 978 90 206 2701 5
nur 228
bisac JNF013030
thema 5AG / YPMF1
usp

→ Vrolijk, positief en uitdagend
→ Gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek
→ Sluit aan bij de gangbare rekenmethodes
pr

→ Online promotiecampagne
→ Winacties
→ Aandacht via juffen- en meesterplatforms
Eerder is verschenen:
Schrijven is leuk!

978 90 206 7607 5

€ 12,50

Ontdek hoe leuk rekenen
kan zijn!
Na de introductie van ‘Leren schrijven met Kluitman’, starten we
dit najaar met ‘Leren rekenen met Kluitman’. Een gloednieuwe serie
die erop gericht is om kinderen te laten zien dat leren rekenen leuk
én waardevol is. Het eerste boek Rekenen is leuk! bevat verhaaltjes,
sommen, moppen en puzzels die allemaal met rekenen te maken
hebben. Met dit boek leren kinderen begrijpen waar je rekenen voor
kunt gebruiken. Ze leren nadenken over getallen en sommen. Het is
een superhandig boek om rekenen mee te oefenen voor kinderen
in groep 3. Vol vrolijke sommen met optellen en aftrekken tot 20 en
voorbereiding op het vermenigvuldigen en delen. Zo ontdek je hoe
leuk rekenen kan zijn!

AVISTART

de hut van sem
978 90 206 1919 5

AVISTART

ik eet je op!
978 90 206 1916 4

AVI-M3

kas en noek zijn de weg kwijt
978 90 206 1924 9

AVISTART

kan dat wel, juf mel?
978 90 206 1915 7

AVI-M3

met de boot op reis
978 90 206 1921 8

AVI-M3

aap is een ster
978 90 206 1923 2

AVISTART

jaap maakt veel mee
978 90 206 1917 1

AVI-M3

pip en raf zijn te laat
978 90 206 1922 5

AVI-M3

oom stef past op
978 90 206 1925 6

43
€ 8,99
6+ / AVI-START & M3

↘ Gerest
ylede
uitgaven

GEBONDEN FULL COLOUR
32 pag.C 15,6 x 20,3 cm
SEPTEMBER 2022

lees lees lees
nur 287
bisac JUV043000
thema 5AG
usp

→ Complete restyling van de serie
→ Kleurrijke nieuwe omslagen
→ Vrolijke verhalen op de laagste
AVI-niveaus
pr

→ Social media-campagne
→ Promotiemateriaal op aanvraag

Alle lees lees lees-boeken
in een nieuw jasje!
De boeken in de serie ‘lees lees lees’ krijgen gloednieuwe omslagen!
Alle zeventien delen op AVI-start- en AVI-M3-niveau worden in een
nieuw jasje gestoken. De eerste negen boeken verschijnen in september, de andere delen volgen daarna.
Ondanks de lage leesniveaus zijn het grappige, spannende en boeiende verhalen. Zo ervaren beginnende lezers al na een paar weken
leesonderwijs hoe leuk lezen is!
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