
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 23, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• In De zwemclub van Shelly Bay van de 
Australische Sophie Green ontstaat tussen vier 
vrouwen van verschillende leeftijd en achtergrond 
een hechte vriendschap. Samen delen ze diepte- en 
hoogtepunten van hun leven. Met scherpe observa-
ties van de personages in hun ontwikkeling. 

• Afdaling van Bernard Minier is een deel in de 

reeks rond rechercheur Martin Servaz. Hij is op non-
actief gesteld, maar schiet zijn ex, die vermist wordt, 
te hulp als zij hem midden in de nacht belt. Hij ver-
moedt door haar aanwijzingen dat zij in een dorp in 
de Pyreneeën zit. Er is daar een moordenaar actief. 
Een superieure thriller. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Hildegonde Mostert: Spelen met letters. De 
kranten publiceren regelmatig over de achter-
blijvende kwaliteit van het basisonderwijs. Om daarin 
verbetering te brengen kun je het beste op zo vroeg 
mogelijk leeftijd beginnen. Het preleescurriculum 
Alfa-bedding is ontwikkeld om zoveel mogelijk 
ernstige lees- en spellingsproblemen te voorkomen. 
Deze publicatie beschrijft de theoretische en prak-
tische onderbouwing daarvan. Met behulp van Alfa-
bedding kunnen leerlingen van groep 2 bewuster 
worden voorbereid op het lees- en spellingsproces 
in groep 3. Onze recensent: ‘De uitgave is actueel, 
voorbeeldig, enigszins specialistisch. De inhoud 
motiveert, reikt professionals een fundament van 
aanpak aan en kan een bijdrage leveren aan het 
voorkomen van dyslectische problematiek. De auteur 
is uitermate ingevoerd in de materie en verdient een 
compliment voor deze prachtuitgave. Deze publicatie 
verdient het om in deze tijd van zichtbare achter-
uitgang van lees- en spellingonderwijs onder 
serieuze aandacht te komen van elke basisschool!’ 

 
• Radicale verlossing / Beatrice de Graaf. Historica 

Beatrice de Graaf verrichte een onderzoek naar de 
beweegredenen van jihadistische terroristen in 
Nederland en daarbuiten, met name Indonesië. Ook 
enkele extreemrechtse terroristen komen aan bod. In 
hoeverre zijn hun activiteiten geïnspireerd door het 
verlangen naar ‘radicale verlossing’? De Graaf 
luisterde naar hun levensverhalen, waarin frustratie 
over het eigen leven, woede over onrecht en het 
besluit zich te mengen in de strijd, de boventoon 
voeren. De verwachting van de betrokkenen is dat ze 
door een daad te stellen zich een beloning 
verwerven: de ‘radicale verlossing’. De Graaf 
probeert zonder hun daden te vergoelijken hen te 
begrijpen en komt daarbij tot enkele interessante 
observaties en aanbevelingen voor beleidsmakers 
om dit soort terrorisme tegen te gaan. Overigens: 
haar gesprekspartners zitten in de gevangenis of zijn 
in afwachting van hun proces. 
 
Fictie jeugd 

•  Papa is een ijsbeer is een prachtig uitgegeven, 
gevoelig verhaal van Edward van de Vendel over de 
vroegwijze kleuter Danko en zij 9-jarige zusje Mare. 
Mare begrijpt niet waarom Danko maar blijft herhalen 
dat hun vader, die sinds de echtscheiding alleen in 
zijn nieuwe appartement woont, een ijsbeer is. Met 
opvallend veel aansprekende illustraties van Saskia 
Halfmouw. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen 
vanaf ca. 8 jaar.  
 
Non-fictie jeugd  

• Wie droeg het virus over en wie is er besmet? En 
waarom werkte het slaapmiddel niet bij Wanda? De 
uitdaging van het interactieve boek Hoe kan dat? : 
25 mysteries uit de wetenschap om op te lossen van 
Ana Gallo is om het waarom van de situatie in elk 
verhaal te achterhalen. Het vraagstuk ontvouwt zich 
puntsgewijs. Sommige kun je oplossen door de tekst 
goed te lezen en nauwkeurig naar de stripachtige 
kleurenillustraties te kijken, andere door logisch na te 
denken. De opdracht staat op een uitvouwbaar 
kaartje, waaronder het antwoord wordt onthuld. Een 
leuke uitdaging voor kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar.  
 



 

Non-fictie jeugd en volwassenen 

• Natuur is overal om je heen, ook als je in de stad 

woont, je hoeft alleen maar goed om je heen te 
kijken. In Leuke groene dingen doen van Naomi 
Walmsley en Dan Westall staan talloze originele en 
uitdagende activiteiten om mee aan de slag te gaan, 
aangevuld met informatie over de natuur. Leuk, 
vrolijk en leerzaam boek met veel kleurenfoto’s dat 
uitnodigt om er samen (kinderen van ca. 4 t/m 12 en 
volwassenen) op uit te gaan en avonturen in de 
natuur te beleven. 

 
Buitenlands jeugd 

• La Ciudad de Vapor, een bundeling van alle 

verhalen van Carlos Ruiz Zafón, verscheen postuum, 
Zafón overleed in 2020.  In een aantal verhalen 
komen personages voor uit zijn romans, onder wie de 
boekhandelsfamilie Sempere en schrijver David 
Martín. Maar er zijn ook verhalen waarin Cervantes 
(de schrijver van Don Quichot) en architect Gaudí 
hun opwacht maken. De vloeiende, rijke stijl van 
Zafón is herkenbaar in alle verhalen. Een sfeervolle 
hekkensluiter van zijn eigenzinnig oeuvre. V/J 
AANBIEDING.    
 
Buitenlands volwassenen  

• In Outlawed van Anna North worden kinderloze 
vrouwen als heksen beschouwd. Een onvruchtbare 
jonge vrouw vlucht en sluit zich aan bij een bende die 
bestaat uit onvruchtbare vrouwen, non-binaire per-
sonen en transgenders. Om te overleven plegen ze 
overvallen. Alternatief feministisch wildwestverhaal, 
goed geschreven, boeiend, spannend en een plei-
dooi voor meer tolerantie. Met heldinnen en trans-
genders in plaats van helden. Kreeg veel aandacht 
en heel goede recensies in de Amerikaanse media. 
Wordt een televisieserie. 
 
Dvd volwassenen 

• Pedro Almodóvar: The human voice. Eigentijdse 

versie van het klassieke toneelstuk van Jean 
Cocteau ‘La voix humaine’ uit 1928. Maar de 
Spaanse grootmeester Almodóvar zou Almodóvar 
niet zijn als hij daar in zijn eerste Engelstalige film 
niet een eigen draai aan gaf - en niet alleen qua vorm 
maar ook qua inhoud. Met een glansrol voor Tilda 
Swinton (‘We need to talk about Kevin’). De recen-
senten zijn lovend. Ruud Vos (Filmtotaal 24-3-’21): 
‘Tilda Swinton lijkt wel in een laboratorium gekweekt 
om in een Almodóvar-film te leven. Dat bleke gelaat, 
in contrast met haar rode haar. Knalrood is dan ook 
nog eens de favoriete kleur van de regisseur, en dat 
draagt ze goed’ (4 sterren). Kevin Toma (Volkskrant 
24-3-’21): ‘de fatalistische slachtofferpositie waarin 
Cocteau zijn heldin plaatst, daar wilde Almodóvar van 
af (…) Het almodóvariaans bonte kleurenpalet blijft in 
de film steeds opstandig en krachtig. Uitgekotst en 
afgedankt als ze is, beschikt de vrouw nog altijd over 
een hoogst ontvlambaar vermogen tot verzet’ 
(4 sterren).  

Belinda van de Graaf (Trouw 21-4-’21): ‘verrukkelijke, 
hedendaagse bewerking (…) bij Almodóvar zie je ook 
hoe de vrouw in de loop van de tijd is veranderd. 
Cocteau gaf haar geen overlevingskans, Almodóvar 
wel; Swinton speelt een moderne vrouw met morele 
autonomie’ (4 sterren). Korte film (30 min.). In het 
kielzog van ‘The human voice’ verschijnen ook vijf 
oudere films van Almodóvar op dvd, die verdeeld 
over week 23 en 24 worden aangeboden. Het gaat 
om:  
- Carne trémula (1998), bestelnummer 2021191438 

(week 23) 
- La flor de mi secreto (1995); bestelnummer 

2021191448 (week 23) 
- Kika (1993); bestelnummer 2021191445 (week 24) 
- Tacones lejanos (1991); bestelnummer 

2021191446 (week 24) 
- Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988); 

bestelnummer 2021191437 (week 24) 
 
Dvd-video (jeugd) 

• De Disney-animatiefilm Raya en de laatste draak 
van Don Hall en Carlos López Estrada speelt zich af 
in Kumandra, ergens in Zuidoost-Azië. Eeuwen 
geleden leefden mensen en draken er vreedzaam 
samen, maar door het werk van slechte geesten, 
de Druun, verdwenen de draken en heerst er 
wantrouwen en strijd tussen de mensen. De jonge 
vrouw Raya gaat op pad om Sisu te vinden, de 
laatste draak. Kunnen ze samen met hun helpers 
de Druun verslaan en mensen en draken verenigen?  
 
Game (jeugd) 

• De verzameling minispellen Sisters: party of the 

year is gebaseerd op de oorspronkelijk Franse 
stripboeken Sisters van Cazenove & William. 
Het spel is het leukste als ‘party game’ in de 
multiplayermodus met maximaal vier spelers. 
Kies een spel uit dat je leuk vindt of speel een 
compleet toernooi samen met je vrienden.  
 
Daisy-roms (jeugd) 

• In Mijn vader woont in het tuinhuis van Jacques 
Vriens vertellen de ouders van de tweeling Joeri en 
Lara (11) onverwacht dat ze gaan scheiden. Er 
breekt thuis een vervelende tijd aan. Daar reageert 
de tweeling vaak heel verschillend op, maar ze 
hebben veel steun aan elkaar. Op school hebben ze 
juist een bijzonder jaar in groep acht. 
 
 

Bijlage:  Lijst van jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 



 

Jaaraanbieding Jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 
In de weken 42 t/m 45 van de Aanschafinformaties 
zult u zoals gewoonlijk weer een aanbieding vinden 
van jaarlijks te verschijnen publicaties. Het gaat om 
een selectie van jaarlijkse uitgaven die qua opzet en 
inhoud elk jaar ongeveer hetzelfde blijven. Uitgegaan 
wordt van de publicatiedatum: het betreft jaarboeken 
die in 2022 uitkomen. De aanschafinformaties voor 
de aanbieding jaarboeken worden in een apart 
cluster Jaarboeken opgenomen. 
 
Dit najaar zullen de titels voor een deel anders over 
de aanbiedingsweken worden verspreid. De afge-
lopen jaren waren namelijk het aantal titels per week 
en de soorten onderwerpen uit elkaar gaan lopen. De 
nieuwe verdeling sluit weer aan bij het oorspronke-
lijke uitgangspunt.  
 
De jaarboektitels worden voortaan aangeboden 
gedurende 4 weken (in plaats van 5), met wekelijks 
circa 40 jaarboek-aanbiedingen.  
We starten nog steeds met week 42 met de examen-
bundels. In week 43 volgen de camping- en andere 
toeristische gidsen, en de postzegel- en munten-
catalogi. In week 44 zitten de jaarboeken betreffende 
kerken, geld, studie, juridische en sociale onder-
werpen. De laatste week is voortaan week 45 en 
deze bevat onder andere de jaarboeken van De Alk, 
en uitgaven over astronomie, records, tests en 
overige (Nederlandse) onderwerpen en V/J-
aanbiedingen. 
 
We kondigen deze nieuwe verdeling nu alvast aan, 
hoewel de aanbieding net als in voorgaande jaren in 
het najaar zal plaatsvinden. Mochten in uw biblio-
theek aanpassingen aan de budgetten nodig zijn, dan 
is daar nu nog tijd voor. 
 
De aankondiging zullen we de komende weken nog 
enkele keren herhalen, maar ook later in het jaar 
namelijk direct voorafgaand aan de Jaaraanbieding 
Jaarboeken. 
 
Deze week (a.i.-week 23, 2021) vindt u in de bijlage 
4 tabellen waarin u alvast kunt zien welk jaarboek in 
welke week zal worden aangeboden. Achter iedere 
titel staat ook de week waarin de titel tot dusver werd 
aangeboden. Voor iedere nieuwe aanbiedingsweek is 
een aparte tabel gemaakt, allereerst chronologisch 
gesorteerd op oude aanbiedingsweek en daarbinnen 
alfabetisch op jaarboektitel. 
 
De lijst is niet definitief. De komende weken kunnen 
er titels van de lijst verdwijnen of eraan worden 
toegevoegd. Dit hangt vooral af van de verschillende 
uitgevers met wie wij nog contact zullen hebben voor 
het maken van deze aanbieding. 
 

 

MLP 
 
De volgende titels zijn aangeboden zonder MLP-
aanduiding. MLP is alsnog toegekend; de titels 
worden opnieuw meegegeven aan de digitale 
bestanden.  
 
2020-47-0494  Hoffman, Marjon. Loon, Paul 
(2021/21) van. De regels van Floor :  
ppn 430474814 Nooit zeggen dat je nichtje 

mooi kan zingen. 
2019-39-3284  Fosgitt, Jay P. Nieuwe  
(2020/50)  vrienden! (Club Donald  
ppn 425124878 Duck : de (on)wijze 

avonturen van een pech-
vogel),  

2020-45-5428 Umansky, Kaye. 
(2021/13)  Heksenweek.  
ppn 430337167 
 
 
De volgende titel is per abuis aangeboden met MLP-
aanduiding. MLP is verwijderd; de titel wordt opnieuw 
meegegeven aan de digitale bestanden. 
 
2020-48-1608  Jutte, Jan. Maximiliaan 
(2021/21) Modderman geeft een  
ppn 432973117 feestje. 

 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 

 
AVM 
 
2021-15-5638,  Flash, The. Season 6 
jrg. 2021, afl. 21,  (blu-ray). De aanbieding 
nr. 0312 vervalt vanwege een  
ppn 432995846 verkeerde koppeling. 

Deze titel wordt binnenkort 
opnieuw aangeboden. 
De huidige bestellingen 
vervallen. U dient opnieuw 
te bestellen.  

 
 
 
 
 



 

Aanlevering van de a.i.-pakketten in het 
voorjaar van 2021 
 
In verband met de feest- en vrije dagen in het 
voorjaar van 2021 ontvangt u hierbij een overzicht 
met data waarop de a.i.-pakketten volgens schema 
bij de bibliotheken zijn.  De pakketten worden op dit 
moment nog steeds digitaal verstuurd. Hierdoor kan 
de leverdatum eerder zijn. Daarnaast de data waarop 
de bestellingen bij NBD Biblion binnen moeten zijn. 
 
 
 pakket bij de  bestellingen uiterlijk 
a.i.-week bibliotheek bij NBD Biblion 
 
17 VR 16-4  WO 28-4 
18 VR 23-4 DI 4-5 
19 VR 30-4 DI 11-5 
20 VR 7-5 DI 18-5 
21 WO 12-5 DI 25-5 
22 DO 19-5 DI 1-6 
23 VR 28-5 DI 8-6 
 
 



 

Bibliografische berichten 
 
Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement Catalogus-
onderhoud. 
 
 

Boeken 
 
Titel 
 
2020-45-4840 Speulhof, Barbara van den. 
ppn 43030336X De bromtol... probeert niet te 

brommen! De titel moet zijn: 
De bromtrol... probeert niet 
te brommen! 

2020-37-1210 Dahl, Roald. Fantastisc  
ppn 429498829 Mr Fox. De titel moet zijn: 

Fantastic Mr Fox. 
 
Leeftijdscategorie 

 
2020-42-3250 Poil de carotte (A2). 
ppn 429372736 Per abuis is de leeftijds-

categorie in het genreveld 
ingevuld. Het genre wordt 
Ebhi.  
 

 

 



 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 42 zullen worden aangeboden: 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 2021 

Examenbundel havo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel havo bedrijfseconomie 42 42 

Examenbundel havo biologie 42 42 

Examenbundel havo Duits 42 42 

Examenbundel havo economie 42 42 

Examenbundel havo Engels 42 42 

Examenbundel havo Frans 42 42 

Examenbundel havo geschiedenis 42 42 

Examenbundel havo maatschappijwetenschappen 42 42 

Examenbundel havo natuurkunde 42 42 

Examenbundel havo Nederlands 42 42 

Examenbundel havo scheikunde 42 42 

Examenbundel havo wiskunde A 42 42 

Examenbundel havo wiskunde B 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo biologie 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Duits 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo economie 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Engels 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Frans 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo geschiedenis 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo maatschappijkunde 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 1 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 2 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Nederlands 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo wiskunde 42 42 

Examenbundel vmbo kgt/mavo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel vwo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel vwo bedrijfseconomie 42 42 

Examenbundel vwo biologie 42 42 

Examenbundel vwo Duits 42 42 

Examenbundel vwo economie 42 42 

Examenbundel vwo Engels 42 42 

Examenbundel vwo Frans 42 42 

Examenbundel vwo geschiedenis 42 42 

Examenbundel vwo maatschappijwetenschappen 42 42 

Examenbundel vwo natuurkunde 42 42 

Examenbundel vwo Nederlands 42 42 

Examenbundel vwo scheikunde 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde A 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde B 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde C 42 42 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 43 zullen worden aangeboden: 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 2021 

Adac-Camping Führer. 1: Südeuropa 43 43 

Adac-Camping Führer. 2: Deutschland, Nordeuropa 43 43 

B&B guide, The, AA 43 43 

Belgique, België, Luxembourg (Guides rouges) 43 43 

Campinggids Benelux ACSI 43 43 

Campinggids Europa, 2 dln. ACSI 43 43 

Campinggids Frankrijk ACSI 43 43 

Catalogue de timbres-poste, ca. 6 dln. Yvert & Tellier 43 43 

Erkende campings ANWB 43 43 

Facile en route campergids. 1: België, Nederland, 
Luxemburg & Frankrijk 43 43 

Facile en route campergids. 2: Duitsland, Denemarken, 
Zwitserland & Oostenrijk 43 43 

Facile en route campergids. 3: Spanje, Portugal, Italie ͏̈, 
Slovenie ͏̈, Kroatie ͏̈ & Griekenland 43 43 

France, Michelin 43 43 

Klein & fijn kamperen ACSI 43 43 

Michel Deutschland 43 43 

Michel Deutschland-Junior 43 43 

Michel Deutschland-Spezial, 2 dln. 43 43 

Michel Europa, band 1 Alpenländer 43 43 

Michel Europa, band 2 Mitteleuropa 43 43 

Michel Europa, band 3 Westeuropa 43 43 

Michel Europa, band 4 Iberische Halbinsel 43 43 

Michel Europa, band 5 Apenninen-Halbinsel 43 43 

Michel Europa, band 6 Westlicher Balkan 43 43 

Michel Europa, band 7 Südlicher Balkan 43 43 

Michel Europa, band 8 Südosteuropa 43 43 

Michel Europa, band 9 Mittelmeerländer 43 43 

Michel Europa, band 10 Skandinavien 43 43 

Michel Europa, band 11 Baltikum und Finnland 43 43 

Michel Europa, band 12 Benelux 43 43 

Michel Europa, band 13 Britische Inseln 43 43 

Michel Europa, band 14 Kanalinseln und Man 43 43 

Michel Europa, band 15 Osteuropa 43 43 

Michel Europa, band 16 Russland und Sowjetunion 43 43 

Nederland, Netherlands (Guides rouges) 43 43 

NVPH catalogus Nederland 43 43 

Stanley Gibbons simplified catalogue: stamps of the 
world, 6 dln. 43 43 

Stanley Gibbons stamp catalogue Commonwealth and 
British Empire stamps 1840-1970 43 43 

NVMH Muntalmanak 44 43 

Standard catalog of world coins 1901-2000 44 43 

Standard catalog of world paper money. Modern issues 
1961-present 44 43 

Campinggids Zuid-Europa ACSI 45 43 

Caravan and camping guide, The, AA 45 43 

Officiële Belgische postzegelcatalogus 45 43 

Kleine campings ANWB 46 43 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 44 zullen worden aangeboden: 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 2021 

HBO-almanak 43 44 

Keuzegids HBO 43 44 

Keuzegids masters 43 44 

Keuzegids MBO 43 44 

Keuzegids universiteiten 43 44 

Nieuwe gids voor school en beroep 43 44 

Studiegids hoger onderwijs 43 44 

Studiegids middelbaar beroepsonderwijs 43 44 

Belastinggids, Consumentenbond 44 44 

Belastinggids, Kluwer 44 44 

BTW-gids 44 44 

Budgethandboek 44 44 

Fondsenboek 44 44 

Goede doelen gids 44 44 

Grote almanak voor informatie en advies, De 44 44 

Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde 
Kerken 44 44 

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde kerken in 
Nederland 44 44 

Loonheffingengids 44 44 

Nextens BTW-almanak 44 44 

Pius almanak, jaarboek 44 44 

SDU wettenbundel belastingrecht 44 44 

Arbo normenboek 45 44 

Burgerlijk procesrecht 45 44 

Europese almanak 45 44 

Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.1 45 44 

Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.2 45 44 

Nextens loon almanak 45 44 

Pensioengids 45 44 

Praktijkgids arbeidsrecht 45 44 

Praktijkgids sociale zekerheid 45 44 

SDU wettenbundel, 3 dln. 45 44 

Staatsalmanak 45 44 

Testjaarboek 45 44 

Vanouds vermaarde Erve C. Stichter’s Enkhuizer 
almanak voor het jaar 20XX, De 45 44 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 45 zullen worden aangeboden: 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 2021 

Guinness world records 43 45 

Alle auto’s 44 45 

Alle motoren 44 45 

Binnenvaart 44 45 

Jaarboek binnenvaart 44 45 

Luchtvaart 44 45 

Onschatbare klassieker, De 44 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Finish 44 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Start 44 45 

Snoecks 44 45 

Spoor 44 45 

Spoorwegen 44 45 

Sterren & planeten 44 45 

Sterrengids 44 45 

Trams 44 45 

Truckstar fotojaarboek 44 45 

Wateralmanak, dl. 2: Vaargegevens 44 45 

Autovisie jaarboek 45 45 

Aanzien van 2020, Het 46 45 

Architectuur in Nederland, jaarboek 46 45 

Best Dutch book designs, The 46 45 

Filmjaarboek 46 45 

Holland handbook, The 46 45 

Jaarboek sterrenkunde 46 45 

Jaarboek Twente 46 45 

(Radnedge, Keir.) Wereld voetbal recordboek 46 45 

World press photo 46 45 

Zilveren Camera, De 46 45 

 

 

 


