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Deze update van zijn bekroonde, recordbrekende boek doet iets voor digitale 
fotografen wat nog niet eerder is gedaan: het laat je precies zien ‘hoe je het 
doet’. Het is geen berg theorie, vraagt je niet om je eigen instellingen te ver-
zinnen of het zelf maar uit te zoeken. Scott laat je daarentegen stap voor stap 
de technieken zien die door de meest vooraanstaande digitale fotografen 
worden gebruikt. De workflow van de fotograaf in Photoshop is aanzienlijk 
geëvolueerd. 

In deze nieuwe editie zul je veel van je bewerkingen en aanpassingen uit-
voeren in Adobe Camera Raw (of je nu fotografeert in RAW, JPEG of TIFF, het 
werkt bij alle drie). Dat komt omdat Adobe de laatste jaren de meeste nieuwe 
fotografische Photoshop-functies direct heeft toegevoegd aan Camera Raw. 
Bovendien leer je: 
• Verscherpingstechnieken die professionals echt gebruiken
•  Trucs van professionals om de meest voorkomende problemen met digitale 

foto’s snel op te lossen; de nuttigste retoucheertechnieken voor fotografen
•  Hoe je ‘onmogelijke’ selecties maakt zoals van verwaaid haar en hoe je 

lagen als een expert gebruikt
• Hoe je naadloos ongewenste elementen uit je afbeeldingen verwijdert
•  Hoe je panorama’s samenstelt, hoe je HDR-afbeeldingen een realistische 

uitstraling geeft en trucs om veel meer uit je foto’s te halen dan je ooit 
voor mogelijk hebt gehouden

•  De nieuwste speciale effecten; allerlei sneltoetsen, alternatieve oplossingen 
en gave insidertrucs om je productiviteit te laten toenemen! 

Scott heeft een speciaal hoofdstuk toegevoegd over zijn eigen workflow, 
van begin tot eind. Daarnaast eindigt elk hoofdstuk met het onderdeel 
Photoshop-tips, dat vol staat met tijdbesparende tips die het verschil maken. 
Ook stelt hij online vijf (Engelstalige) bonushoofdstukken beschikbaar, samen 
met de in het boek gebruikte afbeeldingen, zodat je zelf mee kunt doen. 

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  360 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  21 x 24 cm
ISBN:  9789463562218
NUR:  991
Prijs:  € 49,99
Verschijnt:  september 2021

Scott Kelby is de bestverkopende 
auteur ter wereld van boeken 
over fotografische technieken. 
Hij is tevens hoofdredacteur 
en uitgever van het tijdschrift 
Lightroom Magazine, producer van 
LightroomKillerTips.com, hoofd- 
redacteur en uitgever van het tijd-
schrift Photoshop User en presen-
tator van de invloedrijke wekelijkse 
live-talkshow over fotografie The 
Grid. Scott is ook algemeen direc-
teur van KelbyOne.com en geeft 
over de hele wereld workshops 
over fotografie en Lightroom. Hij 
is bekroond auteur van meer dan 
90 boeken, waaronder Photoshop 
voor Lightroom-gebruikers; de reeks 
Scott Kelby over digitale fotografie; 
Het grote flitserboek en Het Adobe 
Photoshop Lightroom Classic-boek 
voor digitale fotografen.
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In dit boek richt Scott zich uitsluitend op het verbeteren van je afbeeldin-
gen. Hij beperkt het proces tot alleen de tools en technieken van de module 
Ontwikkelen die je absoluut moet kennen. Hij heeft ontdekt dat er slechts 
zeven belangrijke tools zijn: zeven functies die je onder de knie moet krijgen 
om je afbeeldingen als een professional te verbeteren. Misschien wel het 
allerbelangrijkste: hij heeft precies bepaald wanneer en in welke volgorde 
hij deze zeven technieken moet toepassen die samen zijn unieke “zevenpun-
tensysteem voor Lightroom” vormen.

Maar de magie van dit boek is niet alleen een opsomming van de zeven 
tools en laten zien hoe ze werken. Het is hoe ze samen worden gebruikt 
en hoe Scott ze onderwijst (en ervoor zorgt dat het blijft hangen) dat dit 
boek zo uniek maakt. Je gaat niet zomaar één techniek leren om schadu-
wen te corrigeren, een andere techniek om kleur aan te passen enzovoort. 
In plaats daarvan begin je bij af, vanaf nul, en doorloop je samen met Scott 
het systeem. Elk hoofdstuk is slechts één foto - een project, dat je kunt vol-
gen met dezelfde afbeeldingen. Je gaat deze zeven tools op een heel spe-
cifieke manier toepassen, in verschillende situaties, totdat het hele proces 
een tweede natuur voor je is. En omdat dit boek zich richt op de module 
Ontwikkelen, werkt het in de mobiele versie van Lightroom precies hetzelfde!

Zodra je deze zeven technieken – en de volgorde waarin je ze moet toepas-
sen – leert, is er geen afbeelding op je scherm die je niet zelf kunt verbete-
ren, corrigeren, bewerken en voltooien! Het beste is dat Scotts technieken 
werken op een breed scala aan foto’s, van landschappen tot portretten en 
architectuur tot natuurfotografie en alles daartussenin. Er is geen foto die je 
niet kunt veroveren!

SCOTT KELBY

SCOTT KELBY’S 
ZEVENPUNTENSYSTEEM 
VOOR LIGHTROOM

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  288 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463562225
NUR:  991
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  september 2021
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  144 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 21 cm
ISBN:  9789463562201
NUR:  991
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  augustus 2021

Henny Temmink is automati-
seringsjournalist. Na een studie 
informatica heeft ze de nodige erva-
ring opgedaan als programmeur, 
systeembeheerder en automatise-
ringsconsultant. Sinds 1991 schrijft 
ze voor verschillende populaire 
computertijdschriften

Luminar wordt door steeds meer enthousiaste gebruikers als een bijzonder 
goed alternatief gezien voor Adobe Lightroom. Het bevat een zeer grote set 
aan fotobewerkingstools. Zo beschikt de applicatie over tientallen professio-
nele filters die met één muisklik een foto bewerken en verbeteren. Foto’s kun 
je een frisser uiterlijk geven of je kunt de kleuren aanpassen zonder moeilijk 
gedoe. AI wordt binnen Luminar gebruikt voor nog betere resultaten. 

Luminar indexeert bij het inladen automatisch de foto en zal hierop de filters 
en effecten aanpassen, waardoor het resultaat sterk verbetert en realistisch 
blijft. Natuurlijk kun je de filters en aanpassingen ook handmatig instellen. 
Er zijn tal van opties beschikbaar voor aanpassingen, zoals scherpte, belich-
ting, gloed, temperatuur, helderheid, contrast, enzovoort. Daarnaast kun je 
foto’s op eenvoudige wijze retoucheren, vervormen, klonen, vervagen en nog 
veel meer. De bewerkingsopties van Luminar zijn intuïtief en overzichtelijk 
verwerkt in een mooie gebruikersinterface. De laatste ontwikkelingen op 
het gebied van AI-technologie die Luminar ondersteunt worden in dit boek 
besproken. 

HENNY TEMMINK

ZO WERKT LUMINAR
Tweede editie, inclusief Luminar AI
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  272 pagina’s
Auteur:  Rob de Winter
Formaat:  21 x 24 cm
ISBN:  9789463562232
NUR:  991
Prijs:  € 49,99
Verschijnt:  juli 2021

Rob de Winter is Adobe Certified 
Expert & Instructor en professioneel 
vormgever en fotograaf. Jaarlijks 
traint hij honderden mensen vanuit 
zijn eigen bedrijf DWM Trainingen. 
Daarnaast spreekt hij op nationale 
en internationale conferenties zoals 
Professional Imaging en Adobe 
MAX. Naast het lesgeven is Rob 
ook ontwerper van huisstijlen, info-
graphics, iconen en meer. Rob is de 
afgelopen twee jaar uitgeroepen 
tot Adobe MAX Master: één van de 
beste sprekers op de Adobe MAX-
conferentie in Los Angeles. Zijn 
nationale en internationale netwerk 
stelt hem in staat door te dringen 
tot de meest invloedrijke en inspi-
rerende kennis op het gebied van 
Photoshop, InDesign en Illustrator. 
Dat, in combinatie met zijn didacti-
sche achtergrond als afgestudeerd 
leraar, maakt hem de ideale trainer, 
coach en overdrager van kennis 
over vormgeving en de belangrijkste 
Adobe-applicaties.

Photoshop Masters is hét Photoshop-boek dat auteur Rob de Winter graag zelf 
had willen kopen als het in de winkel had gelegen. Een boek vol inspiratie, 
tutorials en interviews met ’s werelds beste Photoshop-artiesten zoals Erik 
Johansson, Lisa Carney en Felix Hernandez. Hoe bereiken zij hun magische 
resultaten, wat zijn hun favoriete Photoshop-tools en waar halen zij hun 
inspiratie vandaan? Als Adobe Certified Instructor en spreker op wereldwijde 
conferenties als Adobe MAX heeft Rob al duizenden mensen leren werken 
met Adobe Photoshop. Maar steeds merkte hij dat gebruikers moeite hebben 
met het vinden van de unieke Photoshop-combinaties die van een gewone 
foto een uitzonderlijke maken.

Dit boek staat vol lessen, interviews en verbluffende Photoshop-voorbeelden. 
De tweede editie is weer helemaal geactualiseerd en bijgewerkt. Je leest over 
de volgende onderwerpen:
•  De beste Photoshop-artiesten en -fotografen: dit zijn de mensen die 

fotografie en illustratie tot een kunst verheven hebben, wereldwijde 
bekendheid hebben en het maximale uit Photoshop weten te halen

•  Photoshop-composities: op welke manier combineren deze artiesten hun 
afbeeldingen in een tot de verbeelding sprekende compositie?

•  Inspiratie: waar halen ze hun inspiratie vandaan?
•  Technieken: welke technieken gebruiken ze om speciale foto-effecten te 

bereiken en wat zijn de geheimen die ervoor zorgen dat een foto de look 
en feel krijgt die je van tevoren bedacht had?

•  Tools: wat zijn hun favoriete en meest gebruikte Photoshop-tools?
•  Tips: welke tips hadden ze zelf willen krijgen als beginner?
•  Voorbeelden: leer aan de hand van aansprekende voorbeelden en 

afbeeldingen van de artiesten zelf. Hoe werken zij met laagmaskers, 
aanpassingslagen, overvloeimodi en penselen?

•  Aanvullende gereedschappen, tips en technieken: welke gereedschappen, 
zoals plug-ins, apps en tekentablets gebruiken ze ter ondersteuning van 
hun werk?

In Photoshop Masters leert Rob je alle belangrijke Photoshop-tools en  
-combinaties die je nodig hebt om zelf het maximale uit Photoshop te halen.

ROB DE WINTER

PHOTOSHOP MASTERS
Tweede editie
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Jeroen Jazet
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463562140
NUR:  473
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  juni 2021

Jeroen Jazet (1972) is publiciteits-
fotograaf en filmer. Hij begeleidt al 
jaren speciale fotoreizen naar foto-
genieke bestemmingen als IJsland, 
Georgië en Alaska. Daarnaast 
publiceert hij in fotomagazines 
en schrijft boeken over fotografie. 
Naast reclame- en redactionele 
projecten maakt Jeroen veel video’s 
voor bedrijven en overheden.

“De beste camera is de camera die je bij je hebt”, zeiden fotografen vroeger 
al, maar tegenwoordig krijgt hij extra lading omdat iedereen een uitstekende 
camera bij zich heeft in zijn smartphone. De kwaliteit wordt ook nog voort- 
durend verbeterd. 

Hoe haal je alles uit die camera wat erin zit? Daar helpt dit boek je bij. 
Negentig procent van de mogelijkheden is namelijk nog onbekend bij de 
gemiddelde smartphone-fotograaf. Zaken als handmatig werken, HDR-
technieken, schieten in RAW en mobiele nabewerking komen aan bod, maar 
ook algemene fotografische onderwerpen als compositie, cameratechniek, 
lichtgebruik en concept.

Je leert daardoor betere landschappen, portretten, studiofoto’s en reportages 
te maken, en krijgt handvatten aangereikt over de beste apps voor presen-
tatie en beeldbewerking. Bovendien krijg je veel nieuwe en onbekende tips 
en trucs die je meteen in de praktijk kunt brengen. Daardoor haal je met dit 
boek alles uit de fotografische mogelijkheden van je smartphone, van de 
basis tot het afwerken van de beelden.

JEROEN JAZET

FOCUS OP FOTOGRAFIE: 
SMARTPHONE- 
FOTOGRAFIE
Beheers de camera die je altijd bij je hebt
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Diana Bokje
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463562164
NUR:  473
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  augustus 2021

DIANA BOKJE

FOCUS OP FOTOGRAFIE: 
FOTO’S MAKEN DIE JE RAKEN
Van droom naar meeslepende foto in je 
eigen stijl

De fototechniek wordt steeds toegankelijker en 
gemakkelijker. Het beheersen van de techniek is een 
mooie basis, maar wordt je publiek hier warm van? 
Foto’s die mensen raken, beginnen met een aanspre-
kend idee. Voeg hier je eigen stijl aan toe en werk zo 
aan een boeiend project. Hierin kun je je jezelf onder-
scheiden als fotograaf.

In dit boek word je op dit gebied ontwikkeld als foto-
graaf. Daar komt veel zelfonderzoek, persoonlijke 
ontwikkeling en doorzettingsvermogen bij kijken. Elk 
fotoproject of mooie serie begint met een droom van 
de maker. Auteur, fotograaf en fotografiedocent Diana 
Bokje helpt je middels een stappenplan om die droom 
bij jezelf te herkennen en te ontwikkelen tot een aan-
sprekende fotoserie of presentatie. Het boek brengt je 
als fotograaf van droom naar een voor jou unieke en 
voor anderen aansprekende fotografische werkelijk-
heid. Het is je mentor op papier. 

Als fotocoach geeft Diana Bokje fotografen het gereed-
schap en de inspiratie om hun fotografie visie, creativi-
teit en zeggingskracht te ontwikkelen zodat zij anderen 
kunnen raken met hun foto’s

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Nando Harmsen
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463562157
NUR:  473
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  mei 2021

NANDO HARMSEN

FOCUS OP FOTOGRAFIE: 
PERFECT BELICHTEN
In elke lichtsituatie de ideale foto
Heb jij wel eens een foto die niet goed belicht is? Of 
weet je niet goed hoe je een foto die niet goed belicht 
is moet corrigeren? Dit boek leert je de relatie tussen 
diafragma, sluitertijd en ISO en hoe je ze helemaal naar 
je hand kunt zetten om perfect belichte foto’s te krijgen. 

Professioneel fotograaf en -docent Nando Harmsen 
vertelt je alles over hoe het licht gemeten kan worden 
en hoe je de belichting daar het beste op aanpast. Met 
behulp van veel afbeeldingen en tekeningen laat hij je 
zien hoe je een belichting kunt beoordelen en mani-
puleren. Je leert de beste instellingen van je camera, 
hoe je werkt met de belichtingsdriehoek, hoe je het 
histogram gebruikt en hoe je in alle lichtsituaties een 
perfect belichte foto kunt krijgen. Alles wordt in hel-
dere bewoordingen uitgelegd, met behulp van veel 
adembenemende foto’s, voorbeelden, grafieken en 
diagrammen. Elk deel wordt afgesloten met een aan-
tal opdrachten om zelf aan de slag te gaan. Het niveau 
is voor de beginner, gevorderde beginner, en serieuze 
vrijetijdsfotograaf.

Nando Harmsen fotografeert vanaf zijn tiende en 
maakte van zijn hobby zijn werk. Daarnaast schrijft 
hij artikelen voor de online fotoacademie Photofacts 
Academy en geeft daar ook les.
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Tom Meerman
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463562188
NUR:  652, 473
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  mei 2021

TOM MEERMAN

FOCUS OP FOTOGRAFIE: 
FOTO’S ANALYSEREN EN 
BESPREKEN
Hoe vaak overkomt het je niet dat je over een foto 
iets wilt zeggen en dat je even niet verder komt dan 
‘mooi’? Als je fotodocent bent, of redacteur, coach, 
jurylid, galeriehouder, recensent of fotograaf, heb je 
meer woorden nodig om uit te leggen wat je plan is, 
welk inzicht je hebt en waarom je keuze belangrijk is. 

Met dit boek leer je in een paar heldere stappen foto-
grafie te analyseren. Met de overzichten in dit boek 
benoem je eenvoudig het onderwerp van de foto, ont-
rafel je de beeldelementen, volg je de strategie van 
de maker en ontdek je wanneer en hoe foto’s relevant 
zijn voor het publiek.

Je kunt de lijst met duizend woorden als schrijfhulp 
beschouwen. Je zult de negen vragen van de beelde-
lementen als handvat voor je openbare besprekingen 
uit je hoofd willen kennen. Dat foto’s van betekenis 
veranderen als de context en het medium verande-
ren, is na het bestuderen van dit boek geen hindernis 
meer, maar een verrijking van de fotografie. Je zult 
merken dat je publiek zich gelukkiger voelt als jij voor 
hen het beeld kunt verklaren.

Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Jan Paul Mioulet
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463562171
NUR:  473
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  september 2021

JAN PAUL MIOULET

FOCUS OP FOTOGRAFIE: 
ARCHITECTUUR-
FOTOGRAFIE
Architectuurfotografie is veel meer dan het vastleg-
gen van een gebouw. In dit boek leert architectuur-
fotograaf Jan Paul Mioulet je om het karakter van het 
gebouw te verrijken, in ideale omstandigheden te 
fotograferen, met de best mogelijke beeldkwaliteit. 
Beheersing van het licht, de locatie, het standpunt, 
het perspectief en de compositie zijn daarbij cruciale 
vaardigheden. Bovendien is het belangrijk om ver-
stand te hebben van de beslissingen die architecten 
maken en hun uitgangspunten, alsmede over de 
geschiedenis van de architectuurfotografie.
In deze complete gids voor de beste architectuur- 
fotografie word je meegenomen langs onderwerpen, 
gebouwen, landschappen, en interieurs. Je krijgt de 
technische bagage om de juiste apparatuur in te zet-
ten en die op ideale wijze te bedienen. 

Meesters op het gebied van de architectuurfotografie 
tonen je hun mooiste beelden in uiteenlopende stij-
len, leggen uit hoe ze zijn gemaakt en vertellen je hun 
beste tips, trucs en methodes. 

Jan Paul Mioulet werkte jaren als allround-fotograaf 
totdat hij zich specialiseerde in de architectuurfotogra-
fie. Hij is een van de oprichters van de DAPh, the Dutch 
Architectural Photographers.
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  176 pagina’s
Auteur:  Tom Meerman
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463562195
NUR:  652, 473
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  juli 2021

Tom Meerman (1959) is fotograaf 
en fotodocent. Zijn ervaring in foto-
cursussen en -beroepsopleidingen 
verwerkt hij in zijn boeken. In open-
bare interviews en in zijn wekelijkse 
krantenrubriek Zo Gezien analyseert 
hij hoe fotografen werken, wat hun 
drijfveren zijn en hoe communica-
tie via fotobeelden tot stand komt. 
Zijn analytische kijk op fotografie 
helpt hem de eindeloze rijkdom van 
foto’s te ontdekken en dat te delen 
met zijn publiek. In de masterclas-
ses Fotografische geschiedenis en 
Fotoreflectie leert hij zijn studenten 
om de fotografie te ervaren als 
verhalen over de wereld en ons 
leven. Foto’s brengen schoonheid en 
begrip. 

Zijn motto als vrije fotograaf is: 
Licht is alles. In zijn vrije tijd is 
Tom Meerman als bestuurder van 
beroeps- en amateurfotografenorga-
nisaties actief.

Van alle technieken die beginnende fotografen moeten leren is het licht in 
de camera de meest complexe. Wat in de belichtingsdriehoek wordt uitge-
legd lijkt zo logisch en is toch maar moeilijk te doorgronden. Dit boek Het 
Lichtkwadrant toont in een begrijpelijk en revolutionair nieuw systeem de 
lichtfactoren Lensopening, Belichtingstijd en Lichtgevoeligheid in samenhang 
met Licht tot een sluitend systeem. 

In dit rijk geïllustreerde boek met veel heldere schema’s worden alle instellin-
gen van de camera bijeengebracht. Van alle voorbeeldfoto’s zijn de gegevens 
bijgevoegd. De aanduidingen waarmee fabrikanten hun instellingen weerge-
ven staan hier in tabellen naast elkaar. 
Dit leerboek is bedoeld voor de docent fotografie die zijn cursisten de licht- 
instellingen wil aanleren. Voor de cursisten fotografie is het een helder 
naslagwerk waar zij hun hele opleiding en nog lang daarna plezier van zullen 
hebben. Fotografen die nu eindelijk willen doorgronden waarom die belich-
tingsdriehoek een zo onbruikbaar systeem was begrijpen het na het lezen 
van dit boek. De belichtingsdriehoek wordt uitgebreid tot Het Lichtkwadrant.

De auteur voegde in het boek een handig en uniek rekenmaatje toe, waar-
mee iedere lichtsituatie kan worden ingesteld in de camera. 

TOM MEERMAN

HET LICHTKWADRANT
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Uitvoering:  flexcover
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Victor Peters
Formaat:  15 x 23 cm
ISBN:  9789463562256
NUR:  600
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  augustus 2021

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463562133
NUR:  987
Prijs:  € 27,99
Verschijnt:  juni 2021

HENNY TEMMINK

ONTDEK DE APPLE WATCH
De Apple Watch is de perfecte compagnon voor uw 
iPhone. Met deze smartwatch ontvangt u meldingen 
van uw iPhone, voert u telefoongesprekken, houdt 
u uw gezondheid in de gaten en legt u uw sportieve 
prestaties vast. Pas zelf de wijzerplaat aan en kies 
welke functies u direct op de wijzerplaat wilt hebben. 

In dit boek ontdekt u de mogelijkheden van de Apple 
Watch en hoe u deze met uw iPhone instelt. Aan de 
orde komen de instellingen, de diverse (gezondheids)
apps, veel tips en trucs en u leest hoe u het meeste uit 
uw waardevolle investering haalt!

Henny Temmink is automatiseringsjournalist. Na een 
studie informatica heeft ze de nodige ervaring opgedaan 
als programmeur, systeembeheerder en automatise-
ringsconsultant. Sinds 1991 schrijft ze voor verschillende 
populaire computertijdschriften

VICTOR PETERS

EFFECTIEF THUISWERKEN 
EN VERGADEREN
Tweede editie
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype... Het 
zijn maar enkele van de vele oplossingen die we 
gebruiken om te werken vanuit huis en in contact te 
blijven met collega’s, vrienden, familie en geliefden. 
Elk programma heeft zo zijn eigen functies, eigenaar-
digheden en interessante mogelijkheden ten aanzien 
van functionaliteit en beveiliging.

De geactualiseerde tweede editie van dit praktische 
boek behandelt een groot aantal populaire program-
ma’s voor videovergaderen en online samenwerken. 
Het is geschreven vanuit de praktijk en gelardeerd 
met tips om thuiswerken nog efficiënter te maken, 
zodat er meer tijd overblijft voor de leuke kanten 
van de nieuwe manier van werken. Daarnaast leer je 
ook aanvullende programma’s en hulpmiddelen voor 
thuiswerken kennen, en is er veel aandacht voor het 
belang van een goede werkomgeving alsmede fysieke 
en mentale gesteldheid.

Victor G.B. Peters is docent-onderzoeker ICT & Creative 
Technologies aan een hogeschool en geeft lectures en 
workshops in binnen- en buitenland. Hij heeft een reeks 
van ruim tachtig boeken over ICT, media en internet 
gepubliceerd en blijft altijd zoeken naar nieuwe moge-
lijkheden om schijnbaar complexe technologie toeganke-
lijk te maken voor een groot publiek.

Leer slim en 
effectief werken 
met Teams, Zoom, 
Meet en nog veel 

meer
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  360 pagina’s
Auteur:  Mark van Heck
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463562263
NUR:  989
Verschijnt:  mei 2021

Mark van Heck is sinds zijn jeugd 
altijd geïnteresseerd geweest in 
het leren, proberen en gebruiken 
van nieuwe creatieve technologie. 
Hij vervulde verschillende functies 
in ict en onderwijs. Sinds 2007 is 
Mark onafhankelijke professional 
op beide gebieden. Hij bouwt 
websites, digitale leeromgevingen, 
interactieve leermiddelen, inter- 
actieve boeken en apps. Daarnaast 
geeft hij trainingen en schrijft hij 
inhoud voor digitale en traditionele 
lesmethodes, lespakketten en ander 
leermateriaal over ict en andere 
onderwerpen.

Prachtige, supersnelle apps programmeren vanuit één codebase voor zowel 
Android als iOS klinkt te mooi om waar te zijn. Maar met het nieuwe ont-
wikkelplatform Flutter en de programmeertaal Dart kan het echt! Begin met 
Flutter en laat u verrassen door:
•  de snelheid en de mogelijkheden. Flutter communiceert direct met de 

hardware en heeft geen last van de beperkingen die hybride systemen 
kenmerken;

•  de eenvoud waarmee u perfect schaalbare lay-outs, complexe animaties en 
alle andere onderdelen van een app maakt;

•  hoe leuk het is om resultaten van uw programmeerwerk binnen een 
seconde op uw eigen smartphone te testen. 

•  Flutter is gratis en open-source, maar toch een zeer professioneel systeem 
waar grote bedrijven gebruik van maken. Google ontwikkelde het om apps 
te maken voor zo veel mogelijk platformen, dus niet alleen iOS en Android. 
De mogelijkheden voor web en desktopcomputers zijn nog in ontwikkeling, 
maar komen in dit boek wel aan bod. 

 Apps ontwikkelen met Flutter is de ideale opstap als u snel aan de slag wilt met 
Flutter. Dat kan als u ervaring hebt met web- of app-ontwikkeling, maar ook 
als u nog nooit eerder programmeerde. Auteur Mark van Heck neemt u bij de 
hand en introduceert deze efficiënte en fascinerende manier om apps te ont-
wikkelen. Aan bod komen onder meer:
• installeren van en kennismaken met de ontwikkelomgeving;
• programmeren in Dart;
•  werken met widgets: lay-outs, navigatie, beeld, geluid, tekst animatie, 

interactie, en meer;
• een complete app ontwikkelen;
• een app publiceren in de stores.

MARK VAN HECK

APPS ONTWIKKELEN  
MET FLUTTER
Maak native apps voor iOS en Android!

Bijgewerkt 
voor Flutter 

2.0
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteurs:  Jason Beaird, James 
 George & Alex Walker
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463562249
NUR:  994
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  juni 2021

Jason Beaird is ontwerper en 
front-endontwikkelaar met meer 
dan tien jaar ervaring in het werken 
aan een breed scala aan bekroonde 
webprojecten. Met een achtergrond 
in grafisch ontwerp en een passie 
voor webstandaarden, is hij altijd op 
zoek naar toegankelijke manieren 
om het web mooier te maken. Als 
hij geen pixels in Photoshop pusht 
of niet aan code sleutelt, deelt Jason 
zijn passie voor het web graag met 
anderen.

James George is een professionele 
webdesigner uit de VS met een 
passie voor design. Hij houdt ervan 
contact te maken met andere ont-
werpers en ontwikkelaars. James 
werkt graag nauw samen met 
klanten en bedrijven om krachtige, 
mooie webdesignoplossingen te 
creëren.

Alex Walker heeft het ontwerp-
denken van SitePoint gedurende 
twee decennia geleid via front-end 
design, meer dan 50 boekomslagen 
en meer dan 200 artikelen. Zijn 
droom is om op een dag CSS en 
SVG te gebruiken om koude fusie te 
creëren (het proces, niet de taal).

Dit is het ideale boek voor iedereen die sublieme websites wil ontwerpen 
die ook een geweldige gebruikerservaring bieden. Misschien ben je een ont-
wikkelaar die wil begrijpen hoe je toepassingen visueel aantrekkelijker kunt 
maken, of ben je een beginner die ontwerper wil worden. Dit boek neemt je 
mee vanaf de basis en leert je verbluffende websites te maken. Van aanvang 
tot implementatie; kleur effectief gebruiken, kleurenschema’s ontwikkelen 
en een palet maken; aantrekkelijke lay-outs maken met rasters, de regel van 
derden en symmetrie; het gebruik van texturen: lijnen, punten, vormen, volu-
mes en diepte; typografie toepassen om gewone ontwerpen er geweldig uit 
te laten zien; effectieve afbeeldingen kiezen, bewerken en positioneren. 
Deze eenvoudig te volgen handleiding is geïllustreerd met prachtige voor-
beelden in kleur en leidt je door het proces van het maken van geweldige 
ontwerpen van start tot finish. 

De vierde editie van deze internationale  ‘webdesign bestseller’ is grondig 
herzien en bevat bijgewerkte en uitgebreide uitleg over responsive web- 
designtechnieken, een nieuw voorbeeldproject over patroonbibliotheken 
en hoe ontwerp past in moderne applicatieontwikkelworkflows en gemeen-
schappelijke gebruikersinterfacepatronen en -bronnen. 

Een must-have voor iedereen die geweldig mooie, effectieve websites wil 
maken of bestaande sites wil verbeteren. 

JASON BEAIRD, JAMES GEORGE & ALEX WALKER

PRINCIPES VAN SUBLIEM 
WEBDESIGN
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  360 pagina’s
Auteurs:  Robert Smallshire, 
 Austin Bingham
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463562270
NUR:  989
Prijs:  € 44,99
Verschijnt:  mei 2021

Robert Smallshire is directeur en 
oprichter van consultancy-, trai-
nings- en ontwikkelbureau Sixty 
North. Hij heeft 15 jaar software-er-
varing opgedaan via leidinggevende 
werkzaamheden in de energiesector. 
Tegenwoordig ontwikkelt hij soft-
ware – en helpt hij anderen daarbij 
– in vele vakgebieden, waarbij zijn 
affiniteit bij schone energie ligt.

Austin Bingham studeerde compu-
ter engineering in Austin, Texas en 
is medeoprichter van Sixty North. 
Hij heeft diverse grote bedrijven 
geassisteerd bij het ontwikkelen 
van oplossingen in C++ en Python. 
Hij is actief in de opensourcege-
meenschap en geeft trainingen en 
lezingen.

De derde editie van het Handboek Python is een praktische en grondige inlei-
ding in de programmeertaal Python en voorziet je van het gereedschap en 
inzicht dat je nodig hebt om een productieve deelnemer te worden aan bijna 
elk Python-project. Python is een omvangrijke taal, en de auteurs helpen je 
bij het bouwen van een degelijke fundering, maken je wegwijs in het soms 
verwarrende universum van Python en zorgen ervoor dat je na het lezen zelf-
standig verder kunt leren. Het boek is helemaal herzien en geactualiseerd. 

Dit boek is voornamelijk bedoeld voor mensen met wat programmeererva-
ring in een andere taal. Programmeer je momenteel in een van de bekende 
imperatieve of objectgeoriënteerde talen als C++, C# of Java, dan heb je 
voldoende kennis om dit boek optimaal te gebruiken. Ligt je expertise echter 
meer bij andere soorten programmeertalen, dan zal je geen onoverkomelijke 
problemen tegenkomen. 

Tot de behandelde onderwerpen behoren:
• Python downloaden en installeren
• Werken met operatoren, gegevenstypen en lussen
• Python-modules ontwikkelen
• Werken met het objectmodel, ingebouwde typen en collectietypen
• Werken met comprehensions, iterables en generators
• Objectgeoriënteerd programmeren: werken met klassen
• Werken met bestanden
• Exceptions verwerken, testen uitvoeren en debuggen

ROBERT SMALLSHIRE, AUSTIN BINGHAM

HANDBOEK PYTHON 
3e editie
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  360 pagina’s
Auteurs:  Frederik Vanhoo
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463562287
NUR:  991
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  juni 2021

Frederik Vanhoo is docent en geeft 
onder andere binnen HOGENT een 
semesteronderdeel PowerShell in 
de opleiding systeem- en netwerk-
beheer. Daarnaast is hij verantwoor-
delijk voor het beheren van diverse 
netwerken. 

In dit boek word je meegenomen in een reis door het PowerShell-landschap. 
PowerShell is de shell- en scripttaal die door Microsoft ontwikkeld is om 
Windows via een Command Line Interface (CLI) lokaal aan te sturen en op 
netwerkniveau. 

Door de komst van .NET Core heeft Microsoft PowerShell verder ontwikkeld 
naar PowerShell Core, waardoor PowerShell nu ook op andere besturings-
systemen dan Windows uitgevoerd kan worden. Het grote voordeel om 
PowerShell binnen andere besturingssystemen te gebruiken, is het heel snel 
aanmaken van objecten, waardoor veel elementen van elk besturingssysteem 
eenvoudig opgevraagd en aangepast kunnen worden. 

In dit boek leer je eerst PowerShell-instructies te begrijpen, wijzigen en toe 
te passen. Na dit eerste uitgebreide deel komen vijf andere delen aan bod om 
de vele mogelijkheden van PowerShell te ontdekken. 

Wat kun je verwachten: 
• Windows PowerShell 5.1 en PowerShell Core 7.1 gebruiken; 
•  Instructies zo goed als mogelijk begrijpen, wijzigen en toepassen door de 

bijhorende Nederlandstalige uitleg; 
•  PowerShell ISE en Visual Studio Code met bijhorende mogelijkheden als 

IDE gebruiken om moeilijke en lange instructies, scripts en modules aan te 
maken; 

•  PowerShell in Linux (Debian en Red Hat) toepassen met remote 
verbindingen over verschillende besturingssystemen heen; 

•  Via CLI een Windows-domein aansturen en verbinden met een Office 
365-tenant (Azure); 

•  Een uitbreiding op de PowerShell-bouwstenen die nodig zijn om zelf 
cmdlets en modules aan te maken; 

•  Een uitgebreid onderdeel met allerlei extra’s waarbij PowerShell gebruikt 
wordt. 

FREDERIK VANHOO

HANDBOEK POWERSHELL
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De informatie in deze brochure was juist bij het ter perse gaan en is onderhevig aan wijzi-

gingen zonder vooraankondiging. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 facebook.com/vanduurenmedia 
 @vanduurenmedia 
 linkedin.com/company/vanduurenmedia
 www.vanduurenmedia.nl

TOT JE
DIENST ...
Om de titels van Van Duuren Media nog 
toegankelijker te maken, bieden we je 
graag extra materiaal dat je ondersteunt in 
de promotie.

Op verzoek maken we posters, flyers, 
roll-upbanners voor in de winkel en  
banners of andere content voor je social 
mediapagina’s en website. Ook hebben  
we handige displays voor je boekhandel, 
die we gratis opsturen.

Ben je op zoek naar inspiratie of andere 
manieren om een specifieke titel of  
auteur in het zonnetje te zetten? Neem 
dan contact op met Yoram Vieveen. 
 
Ook voor inhoudelijke vragen over onze 
boeken of een specifiek onderwerp kun je 
ons altijd mailen of bellen.

BELGIË

Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
www.lannoo.be

NEDERLAND

Van Duuren Media B.V.
Triosingel 38
4101 XC Culemborg
T 0345 473392

Retailmarketeer
Yoram Vieveen
M 06 10337748
E yoram@vanduurenmedia.nl

Accountmanager
Rutger Selle
M 06 53737793
E rutger@vanduurenmedia.nl

Pers en promotie
Jorien Hanemaaijer
M 06 20777377
E jorien@vanduurenmedia.nl 

Docenten Hoger onderwijs
Leen Wouters
T +32(0)16 300 111
E leen.wouters@lannoocampus.be 

Product management /
Retail & distributiefondsen
Nadine Algoet
T +32 51423685
E nadine.algoet@lannoo.be 

Pers en promotie /
Docenten hoger onderwijs
Jantien Vermeiren
T +32 51424211
E jantien.vermeiren@lannoo.be
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