
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 41, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen 

• Alex Christofi: Dostojevski en de liefde. 

Biografische roman (of geromantiseerde biografie) 
van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski (1821-
1881), waarbij de Britse auteur citaten en fragmenten 
uit brieven en romans van Dostojevski heeft ingepast 
in het verhaal. Vertrekpunt daarvan is de veroor-
deling van Dostojevski wegens aanwezigheid bij het 
beramen van een opstand tegen de tsaar. Op het 
allerlaatste moment krijgt hij gratie en wordt de dood-
straf omgezet in vier jaar dwangarbeid. Dostojevski 
besluit dan zijn memoires te schrijven. Onze 
recensent: ‘Op boeiende wijze wordt Dostojevski 
voor de lezer tot leven gebracht. Onconventionele 
biografie die leest als een roman en een goede kijk 
op de Russische schrijver biedt. Met opmerkingen 
van de auteur, lijst van belangrijke data, beknopte 
bibliografie, uitgebreide noten en register.’ 
• Dirk Elst: Aria van professor Bentone. Het 
autobiografische romandebuut van de Vlaamse 
schrijver en muzikant Dirk Elst (1975) bevat twee 
verhaallijnen, die soms in elkaar opgaan. In het 
heden neemt een man in Oostende zijn intrek in een 
kraakpand. De tweede verhaallijn gaat over zijn 
kindertijd. Zijn vader was een metaalarbeider die zijn 
baan verloor omdat hij stakingsleider werd en zijn 
moeder maakte schoon in de villa van een rijke 
vriendin. Onze recensent: ‘Met melancholie schetst 
de auteur de tragiek van zijn jeugd op het Vlaamse 
platteland. Hierin speelt zijn zusje, die aan kanker 
sterft, een cruciale rol. Elst heeft veel te bieden: een 
perfect gevoel voor timing, voor sfeer, voor erotische 
en hilarische scènes. Maar bovenal: zijn personages 
zijn zo menselijk, zo herkenbaar. Elst kan gewoon 
heel goed schrijven!’ 
 
Non-fictie volwassenen  

• Conrad Berghoef: Leraar op de fiets. Conrad 
Berghoef, docent op ROC Friese Poort, werd in 2017 
gekozen tot mbo-docent van het jaar. Uit het jury-
rapport: ‘Conrad stelt zichzelf totaal in dienst van zijn 
studenten en wil een blijvende indruk op hen achter-
laten.’ Tijdens de coronapandemie gingen ook de  

 
scholen in lockdown en moest in allerijl online onder-
wijs ontwikkeld en verzorgd worden. Stof aanbieden 
en overbrengen is één ding, maar bij lesgeven komt 
toch wel iets meer kijken. Bijvoorbeeld: hoe houd je 
leerlingen bij de les en weet je of ze het snappen? 
Daar kreeg Conrad Berghoef ook mee te maken. 
Hij miste het echte contact met leerlingen, helemaal 
als ze hun camera niet aanzetten of niet reageerden. 
Hij maakte een plan: hij gaat in de hele provincie 
Friesland op de fiets boeken bezorgen bij zijn 
leerlingen, zodat hij even echt contact met ze heeft. 
Zijn ervaringen heeft hij in 32 korte verhalen vast-
gelegd. Onze recensent: ‘Vlot geschreven teksten in 
korte overzichtelijke hoofdstukken, waarin de auteur 
een concrete ervaring koppelt aan een anekdote, be-
schouwing of mening. Het geeft een mooi beeld van 
hoe docenten in de coronatijd geworsteld hebben 
met hun onderwijs. Zijn reacties, meeleven, moede-
loos worden en het met hart en ziel voor zijn leer-
lingen en het onderwijs staan, maakt het boek zeer 
de moeite waard.’  

• Gideon Karting: Werk nooit met je idolen. 
Popmuziek is belangrijk voor mensen, zeker voor 
jongeren, en niet alleen in de vorm van passief 
luisteren, maar ook het zelf actief muziek maken. 
Vaak blijft dat bij een hobby, maar voor sommigen is 
het hun droom hier hun beroep van te maken. Dan 
kun je wat aan dit boek hebben, want volgens onze 
recensent beschrijft de auteur ‘uitputtend alles wat er 
nodig is om muziek te kunnen creëren, te promoten 
en te behouden, de taak- en rolverdeling tussen alle 
betrokkenen, d.w.z. managers, producers, promotors 
en platenmaatschappijen. Uiteraard gaat hij niet 
voorbij aan de invloed die de komst van internet heeft 
gehad op verdienmodellen en de dynamiek tussen 
live optredens, cd-uitgaven en streaming diensten. In 
praktische zin geeft hij o.a. aan dat vertrouwen en 
goede relaties belangrijker zijn dan een dicht-
getimmerd contract, welke fouten je wel en niet mag 
maken en hoe een carrière kan mislopen. Indirect 
kunnen de vele adviezen en voorbeelden ook nuttig 
zijn voor de artiesten zelf. De luchtige schrijfstijl en 
vele voorbeelden uit de praktijk maken dit boek ook 
voor muziekliefhebbers interessant.’ 
 



 

Fictie jeugd 

• In het prentenboek De dag dat jij begint ontdekt 

Angelina dat niemand in de klas op haar lijkt. 
Iedereen heeft een andere huidskleur, spreekt een 
andere taal, en heeft de vakantie ergens anders 
doorgebracht. Angelina is helemaal niet op vakantie 
geweest. Als ze eerlijk durft te vertellen over zichzelf, 
blijken er anderen te zijn die willen luisteren en ook 
hun verhaal willen delen. Mooi uitgevoerd prenten-
boek gebaseerd op de autobiografische roman 
Brown Girl Dreaming van de Amerikaanse auteur die 
in 2020 de Hans Christiaan Andersenprijs won. Vanaf 
ca. 5 jaar. 
•  Mijn vele gezichten gaat over Nora, die eindelijk 

is ontsnapt aan haar moeder, een professionele 
oplichtster die ze altijd moest helpen. Sindsdien leidt 
Nora een redelijk rustig leven. Maar dat verandert in 
een klap als ze met haar vrienden betrokken raakt bij 
een bankoverval en ze worden gegijzeld. Vertaling 
van The girls I’ve been; wordt verfilmd door Netflix. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  

• Perfect imperfect : 28 inspirerende, beroemde 
mensen vertellen over hun mentale gezondheid van 
Leo Potion en Ana Strumpf kan een steun zijn voor 
veel jongeren die momenteel worstelen met psychi-
sche problemen. De boodschap is duidelijk: praat 
over je problemen en het is oké om niet oké te zijn. 
Bekende personen uit heden en verleden zoals 
superster-bakker Nadiya Hussain, Lady Gaga, prins 
Harry en Marie Curie gaan in op de mentale pro-
blemen waarmee zij worstelden en hoe zij leerden 
omgaan met gevoelens van angst en depressie. 
Het zijn herkenbare internationale figuren uit alle 
lagen van de bevolking, uit diverse culturele achter-
gronden en periodes. Eigentijdse vormgeving met 
portretfoto’s. Vanaf ca. 12 t/m 15 jaar. 

 
Buitenlands jeugd 

• In The last bear van Hannah Gold, haar debuut, 

wordt subtiel ingegaan op klimaatverandering. De 
manier waarop het verweven is, maakt het erg 
toegankelijk. April (11) woont alleen met haar vader 
en als hij voor zijn werk een half jaar naar een eiland 
moet, gaat April mee. Maar vader stort zich op zijn 
werk en April verkent eenzaam en alleen het eiland. 
Ze ontmoet een ijsbeer en er ontstaat een bijzondere 
vriendschap. Vanaf ca. 9 jaar.  
 
Buitenlands volwassenen 

• The Charlie Chaplin Archives is een XXL-
koffietafelboek en een eerbetoon aan filmicoon 
Charlie Chaplin (1889-1977). Het neemt de lezer 
stap-voor-stap mee door ál zijn speelfilms. Via onder 
andere memoires en archief-interviews met Chaplin 
en diens naaste medewerkers wordt het proces 
achter zijn geniale werkwijze blootgelegd. Het boek is 
een lust voor het oog, boordevol uniek beeld-
materiaal. Met chronologisch overzicht, literatuurlijst 
en index. Prachtig boek voor een flinke lezerskring. 

Dvd en blu-ray (volwassenen) 

• Craig Gillespie: Cruella. Het wrede personage 

‘Cruella’ uit ‘101 Dalmatiërs’, die puppy’s wilde ver-
werken in een jas, is een begrip op zich geworden. 
In deze nieuwe film wordt het voorafgaande levens-
verhaal van de rebelse Cruella verteld, gesitueerd in 
het punk-Londen van de jaren zeventig. ‘Wat een 
geniale zet was het om het scenario te laten be-
werken door The Favourite-scenarist Tony 
McNamara en de regie in handen te geven van I 
Tonya-regisseur Craig Gillespie. Cruella brengt twee 
mannen bij elkaar die een prettig gevoel voor 
morbide humor delen en die allebei eerder verrukke-
lijke, weerbarstige vrouwelijke personages zonder 
moraal wisten neer te zetten’, aldus Floortje Smit 
(Volkskrant 27-5-’21; 4 sterren). Thierry Verhoeven 
(Filmtotaal 8-6-’21) sluit zich daarbij aan: ‘tot het 
einde toe opvallend onderhoudend. Regisseur Craig 
Gillespie heeft duidelijk plezier met de jarenzeventig-
setting en pakt uit met enkele visuele hoogstandjes’ 
(3 sterren). Sabeth Snijders (NRC 8-6-’21): ‘Een 
heerlijk vileine modekoningin’ (…) Het scenario is niet 
gespeend van clichés over ambitieuze vrouwen, 
maar toont ook hoe onderhoudend het kan zijn om 
twee sociopathische personages de strijd te zien 
aangaan’ (3 sterren). 
 
Dvd-video (jeugd) 

•  In De Kameleon aan de ketting van Steven de 
Jong wordt de geliefde ‘Kameleon’ van de tweeling-
broers Sietse en Hielke Klinkhamer door de politie 
aan de ketting gelegd omdat hij op diesel loopt en 
daarmee te veel vervuiling veroorzaakt. De Jong 
regisseerde ook De schippers van de Kameleon 
(2003) en De schippers van de Kameleon 2 (2005) 
en speelt weer de rol van vader Klinkhamer. 
 
Games (jeugd) 

•  Het racespel Blaze and the monster machines: 

Axle City racers speelt zich af in de wereld van 
Blaze and the Monster Machines, bekend van de 
Amerikaans-Canadese animatieserie. De speler rijdt 
rond in Axle City (Schakelstad) in de rol van 
monstertruck Blaze of een van zijn vrienden. 
 
Daisy-roms (volwassenen) 

•  De historische roman De draad die ons verbindt 

van Dineke Epping is gesitueerd in Engeland rond 
1880 in het idyllische dorpje Almsbrick. De Ierse 
Eileen Brady beviel ruim zeven jaar geleden, 
ongehuwd, van een meisje en heeft haar moeten 
afstaan. Als al haar andere familieleden aan cholera 
zijn overleden gaat ze naar haar dochtertje op zoek. 
  

 
Zie bijlage:  Lijst van jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/the-favourite-is-verschrikkelijk-grappig-en-oneindig-tragisch-vijf-sterren~ba553632/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/i-tonya-is-prettig-verwarrend-en-roept-vragen-op-over-roem-slachtofferschap-media-en-sensatiezucht~b5fc968d/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/i-tonya-is-prettig-verwarrend-en-roept-vragen-op-over-roem-slachtofferschap-media-en-sensatiezucht~b5fc968d/


 

Jaaraanbieding Jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 
In de weken 42 t/m 45 van de Aanschafinformaties 
treft u een aanbieding aan 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 publicatie-
datum: het betreft jaarboeken die in 2022 uitkomen. 
De aanschafinformaties voor de aanbieding jaar-
boeken komen in een apart cluster Jaarboeken. 
 
Dit jaar zijn de titels voor een deel anders over de 
aanbiedingsweken verspreid. De afgelopen jaren 
waren het aantal titels per week en de soorten 
onderwerpen uit elkaar gaan lopen. De nieuwe 
verdeling sluit weer aan bij het oorspronkelijke 
uitgangspunt. 
 
De jaarboektitels worden voortaan gedurende 4 in 
plaats van 5 weken aangeboden. In week 42 vindt u 
de examenbundels. In week 43 volgen de camping- 
en andere toeristische gidsen, en de postzegel- en 
muntencatalogi. In week 44 zitten de jaarboeken 
betreffende kerken, geld, studie, juridische en sociale 
onderwerpen. De laatste week is 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. 
 
In de bijlage vindt u een alfabetisch overzicht van de 
jaarboeken die in week 42 t/m 45 worden aange-
boden. Aan het eind van de lijst staan vervallen titels, 
en enkele titels waarvan nog niet duidelijk is of en in 
welke vorm ze volgend jaar gaan verschijnen. De 
bijzondere omstandigheden van de afgelopen ander-
half jaar lijken ook hier van invloed te zijn. Indien 
deze later wel blijken te verschijnen dan zullen we er 
losse vooraanbiedingen van maken. 



 



 

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 
 
Genre-indeling 
 
2021-26-5799 Mafi, Tahereh. Een intens 
ppn 433487496 gelukkig gevoel, fictie jeugd 

met leeftijdsaanduiding d, 
zonder genre. Wordt: fictie 
jeugd met leeftijdsaanduiding 
d, met genre ps. 

 
Leeftijdsindeling 
 
2020-40-2090 Mannaert, Wauter. 
ppn 429496087 Het geheim van de chef, 

leeftijdsindeling: b. De 
leeftijdsindeling wordt: c.  

 
Categorie-indeling 
 
2021-16-0404      Keller, Hildegard E. 
ppn 43334492 Was wir scheinen, was non-

fictie. Wordt: fictie bi. 
 



 

 
 



 

Bijlage bij Aanschafinformaties week 41, 2021 

 
Alfabetisch overzicht van jaarlijks aan te bieden uitgaven 
 
In de volgende tabel kunt u zien welke jaarboeken in week 42 t/m 45 worden aangeboden. Achter 
iedere titel staat ook de vermoedelijke publicatiemaand vermeld. 

 

Lijst van jaarboeken 2022 

Titel van jaarboek 
 

Uitgever Verschijnt 
in 

Aanbiedings-
week 

Aanzien van 202X, Het Spectrum Januari 45 

Adac-Camping Führer. 1: Südeuropa ADAC Juli 43 

Adac-Camping Führer. 2: Deutschland, 
Nordeuropa ADAC 

 
Oktober 43 

Alle auto’s De Alk Oktober 45 

Alle motoren De Alk November 45 

Arbo normenboek Kluwer Februari 44 

Architectuur in Nederland, jaarboek NAI Juni 45 

Autovisie jaarboek TTG November 45 

Belastinggids Consumentenbond Februari 44 

Belastinggids Kluwer December 44 

Belgique, België, Luxembourg (Guides 
rouges) Michelin 

 
Februari 43 

Best Dutch book designs, The CPNB Juni 45 

Binnenvaart De Alk November 45 

BTW-gids Kluwer Januari 44 

Budgethandboek Nibud Maart 44 

Burgerlijk procesrecht Ars Aequi Libri Maart 44 

Campinggids Benelux ACSI Januari 43 

Campinggids Europa, 2 dln. ACSI Januari 43 

Campinggids Frankrijk ACSI Januari 43 

Campinggids Zuid-Europa ACSI Januari 43 

Caravan and camping guide, The, AA AA December 43 

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

Catalogus postzegels Nederland NVPH Oktober 43 

Erkende campings ANWB December 43 

Examenbundel havo aardrijkskunde ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo bedrijfseconomie ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo biologie ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo Duits ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo economie ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo Engels ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo Frans ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo geschiedenis ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo 
maatschappijwetenschappen 

 
ThiemeMeulenhoff 

 
Juli 42 

Examenbundel havo natuurkunde ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo Nederlands ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo scheikunde ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo wiskunde A ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel havo wiskunde B ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo (k)gt/mavo 
aardrijkskunde 

 
ThiemeMeulenhoff 

 
Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo biologie ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Duits ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo economie ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Engels ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Frans ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo geschiedenis ThiemeMeulenhoff Juli 42 



 

Examenbundel vmbo gt/mavo 
maatschappijkunde 

 
ThiemeMeulenhoff 

 
Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 1 ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 2 ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Nederlands ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo wiskunde ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vmbo k Nederlands ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo aardrijkskunde ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo bedrijfseconomie ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo biologie ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo Duits ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo economie ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo Engels ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo Frans ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo geschiedenis ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo 
maatschappijwetenschappen 

 
ThiemeMeulenhoff 

 
Juli 42 

Examenbundel vwo natuurkunde ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo Nederlands ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo scheikunde ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo wiskunde A ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo wiskunde B ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Examenbundel vwo wiskunde C ThiemeMeulenhoff Juli 42 

Filmjaarboek 
International Theatre 
& Film Books 

 
Mei 45 

Fondsenboek Walburg Pers Oktober 44 

Grote almanak voor informatie en advies, De Stimulansz Februari 44 

Guinness world records De Fontein September 45 

HBO-almanak Elsevier September 44 

Holland handbook, The X-Pat Media April 45 

Jaarboek binnenvaart De Alk December 45 

Jaarboek sterrenkunde Fontaine Uitgevers Oktober 45 

Jaarboek Twente Twentsewelle November 45 

Keuzegids HBO Keuzegids Oktober 44 

Keuzegids masters Keuzegids Maart 44 

Keuzegids MBO Keuzegids December 44 

Keuzegids universiteiten Keuzegids December 44 

Klein & fijn kamperen ACSI Januari 43 

Kleine campings ANWB Januari 43 

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

 
Februari 44 

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

 
September 44 

Luchtvaart De Alk November 45 

Michel Deutschland 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Juli 43 

Michel Deutschland-Junior 
Schwaneberger 
Verlag 

 
December 43 

Michel Deutschland-Spezial, 2 dln. 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Mei 43 

Michel Europa, Band 1 Alpenländer 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Juni 43 

Michel Europa, Band 2 Mitteleuropa 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Mei 43 

Michel Europa, Band 3 Westeuropa 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Mei 43 

Michel Europa, Band 4 Iberische Halbinsel 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Mei 43 



 

Michel Europa, Band 5 Apenninen-Halbinsel 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Mei 43 

Michel Europa, Band 6 Westlicher Balkan 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Mei 43 

Michel Europa, Band 7 Südlicher Balkan 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Juni 43 

Michel Europa, Band 8 Südosteuropa 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Juni 43 

Michel Europa, Band 9 Mittelmeerländer 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Juni 43 

Michel Europa, Band 10 Skandinavien 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Juli 43 

Michel Europa, Band 11 Baltikum und 
Finnland 

Schwaneberger 
Verlag 

 
Augustus 43 

Michel Europa, Band 12 Benelux 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Augustus 43 

Michel Europa, Band 13 Britische Inseln 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Augustus 43 

Michel Europa, Band 14 Kanalinseln und 
Man 

Schwaneberger 
Verlag 

 
Augustus 43 

Michel Europa, Band 15 Osteuropa 
Schwaneberger 
Verlag 

 
Augustus 43 

Michel Europa, Band 16 Russland und 
Sowjetunion 

Schwaneberger 
Verlag 

 
Augustus 43 

Nextens BTW-almanak Elsevier Maart 44 

Nextens loon almanak Elsevier April 44 

NVMH Muntalmanak NVMH September 43 

Officiële Belgische postzegelcatalogus 
Belgische 
Beroepskamer van 
Postzegelhandelaren 

 
 
Oktober 43 

Onschatbare klassieker, De Haakman Augustus 45 

Pensioengids Kluwer Maart 44 

Praktijkgids arbeidsrecht Kluwer Januari 44 

Praktijkgids sociale zekerheid Kluwer April 44 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Finish 
Cars & Motorsport 
International 

 
December 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Start 
Cars & Motorsport 
International 

 
Maart 45 

SDU wettenbundel, 3 dln. SDU Juli 44 

SDU wettenbundel belastingrecht SDU Februari 44 

Snoecks Snoecks November 45 

Spoor De Alk Mei 45 

Spoorwegen De Alk November 45 

Staatsalmanak SDU November 44 

Standard catalog of world coins 1901-2000 Krause Publications Juni 43 

Standard catalog of world paper money. 
Modern issues 1961-present Krause Publications 

 
September 43 

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

 
Januari 43 

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

 
 
Augustus 43 

Sterren & planeten Stichting ‘De Koepel’ November 45 

Sterrengids Stip Media Augustus 45 

Studiegids hoger onderwijs LDC Business September 44 

Studiegids middelbaar beroepsonderwijs LDC Business Oktober 44 

Testjaarboek Kosmos November 44 

Trams De Alk November 45 

Truckstar fotojaarboek Sanoma Juni 45 



 

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

 
November 44 

Wateralmanak, dl. 2: Vaargegevens ANWB Februari 45 

(Radnedge, Keir.) Wereld voetbal recordboek 
Voetbal International 
Kids 

 
Oktober 45 

World press photo SDU April 45 

Zilveren Camera, De 
Stichting De Zilveren 
Camera 

 
Maart 45 

 

 
Nieuwe titels: 
- Examenbundel vmbo k Nederlands 
 
Vervallen titels: 
- Europese almanak 
- Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde Kerken (Buijten en Schipperheijn) 
- Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland (Buijten en Schipperheijn) 
- Loonheffingengids (Kluwer) 
- Nieuwe gids voor school en beroep 
- Pius almanak 
 
Verschijnt voortaan om het jaar; komend jaar geen uitgave: 
- Goede doelen gids 
 
Onbekend of en in welke vorm deze volgend jaar nog verschijnen; indien ze wel verschijnen 
dan maken we een losse vooraanbieding: 
- B&B guide, The (AA) 
- Facile-en-route campergids. 1: België, Nederland, Luxemburg & Frankrijk 
- Facile-en-route campergids. 2: Duitsland, Denemarken, Zwitserland & Oostenrijk 
- Facile-en-route campergids. 3: Spanje, Portugal, Italië, Slovenië, Kroatië & Griekenland 
- Facile-en-route Europa 
- France (Guides rouges) 
- Nederland, Netherlands (Guides rouges) 

 
 


