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Fotograferen met een Nikon 
D3500/D3300/D3200
De D3500, D3300 en D3200 zijn camera’s met zeer veel 
mogelijkheden. In veel opzichten zijn ze beter dan de 
professionele modellen van tien jaar geleden. U kunt 
er geheel automatisch mee werken en profiteren van 
eenvoudige hulpmiddelen om uw foto’s extra cachet te 
geven. U kunt er echter ook volkomen handmatig mee 
werken - en alles daartussenin. Het boek legt beginners en 
gevorderden precies uit hoe alles uit de camera te halen. 
Het is uniek doordat alle onderwerpen aan de hand van 
een groot aantal fraaie, door de auteur gemaakte foto’s 
uitgelegd worden.

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  190 pagina’s
Auteur:  Dre de Man
Formaat:  17x24
NUR:  473
ISBN:  9789059409378
Prijs:  € 22,95
Verschijnt:  november 2016

Over de auteur  Dré de Man schreef al tientallen boeken over fotografie en Nikon-camera’s. Hij studeerde Nederlands, 
volgde een dagopleiding fotografie bij Hans Götze en combineert al decennialang fotografie en journalistiek. Momenteel is 
hij de drijvende kracht achter de serie Dr3boek, die geheel door hemzelf wordt geproduceerd.

Haal alles uit 
uw Nikon
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Leer uw camera ten 
volle te benutten!

Fotograferen met de Canon EOS 60D, 70D, 750D en 760D – 
met e-update voor de Canon EOS 80D
In dit boek leert u - naast de algemene basis van 
fotografie - de specifieke mogelijkheden, bediening 
en prestaties van de Canon EOS 60D/70D/80D en EOS 
750/760D ten volle te benutten. Deze uitgave is dus 
geen uitgebreide standaardhandleiding, die u alleen 
de functie van een knopje of menuoptie vertelt, maar 
vooral een boek dat ingaat op de achterliggende 
principes en uitlegt wanneer u deze moet toepassen. 
Zo leert u geen kunstjes, maar vergaart u kennis en 
kunt u elke fotogelegenheid tot een goed einde 
brengen. En met een Canon EOS-camera als gereed-
schap zal dat zeker lukken. 



Over de auteur  Scott Kelby is hoofdredacteur van het tijdschrift Photoshop User, voorzitter van de National 
Association of Photoshop Professionals, trainingsmanager van de Adobe Photoshop Seminar Tour en een 
veelgevraagd spreker. Scott heeft vele bekroonde boeken over fotobewerking geschreven, waaronder Het 
Photoshop CS3 boek voor digitale fotografen en Photoshop Klassiekers. Zijn heldere, humoristische en onge-
dwongen stijl van schrijven en presenteren maken zijn boeken, seminars en trainingen tot een groot succes.

Scott Kelby heeft een geheel nieuw concept voor Photo-
shop-boeken ontwikkeld. Het is compleet vanaf de grond 
af ontwikkeld, zodat je het rechtstreeks brengt naar wat 
je nu in Photoshop wilt doen, je snel een antwoord vindt 
en weer snel verder kunt met het bewerken van je foto’s 
in Photoshop. Zo werkt het: als je wilt weten hoe je een 
bepaald ding moet doen, ga je naar het hoofdstuk waar 
je het zou kunnen vinden (Lagen, Afdrukken, Problemen 
oplossen, Speciale effecten enzovoort), zoek je datgene 
wat je wilt doen (wat gemakkelijk is, iedere pagina heeft 
maar één onderwerp) en Scott vertelt je precies wat je 
moet doen, net alsof hij naast je zit, op de zelfde manier 
waarop hij het een vriend zou vertellen. Op deze manier 
kun je snel weer verder met het bewerken van je foto’s. 
Dit is geen theorieboek, vol met verwarrend jargon en 
uitgebreide concepten met veel stappen.

Bestverkopende 
auteur ter wereld 
van boeken over 
digitale fotografie

Scott Kelby: Het Lightroom 
Mobile boek
Scott Kelby, de bestverkopende auteur van Lightroom-boeken, 
brengt je in zijn nieuwste boek alles wat je moet weten over 
Lightroom Mobile. Lightroom Mobile, dat een soort verleng-
stuk is van de versie van Lightroom die op je PC draait, maakt 
het mogelijk dat gebruikers Lightroom gebruiken op hun 
iPads, iPhones en Android-apparaten. Dit is erg handig, het 
geeft je namelijk veel van de belangrijkste functionaliteit van 
de desktopversie, maar met Lightroom Mobile kun je op je mo-
biele apparaten werken. Bovendien is het ‘gratis’, goedkoper 
kun je het niet krijgen. Het Lightroom Mobile-boek laat je eerst 
zien hoe je snel aan slag kunt gaan. Daarna komen de leuke 
dingen, zoals in Lightroom op je computer aangeven welke 
verzamelingen toegankelijk zijn voor Lightroom Mobile.

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  17x24
ISBN:  9789059409408
Prijs:  € 24,95
NUR:  473
Verschijnt:  oktober 2016

Alles wat je moet 
weten over Light-
room Mobile

Scott Kelby, hoe doe je dat in Photoshop?

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  300 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  17x24
NUR:  473
ISBN:  9789059409347
Prijs:  € 29,95
Verschijnt:  september 2016



Over de auteur  Pim Ras (1966) is een van de bekendste sport- en nieuwsfotografen van Nederland. Hij werkt onder andere 
voor het AD, VI, Hollandse Hoogte en Quest. Veel internationale sportwedstrijden, waaronder de Olympische Spelen, worden 
door hem vastgelegd.

Handboek Macrofotografie
Een foto laat ons langer stilstaan bij een onderwerp, 
zodat we het intenser kunnen beleven. En met een 
macrofoto zien we dat onderwerp bovendien in meer 
detail, want daarmee openen we een wereld die we 
met het blote oog niet kunnen waarnemen.

Macrofotografie vraagt echter om speciale gereed-
schappen, bijzondere technieken en vaardigheden en 
niet te vergeten inspiratie. Al deze facetten komen in 
het Handboek Macrofotografie aan de orde, zodat 
geen onderdeel van insecten, bloemen of kleine 
voorwerpen verborgen blijft en u uw publiek kunt 
verrassen met adembenemende macrofoto’s.

Uitvoering: hardcover, 
 full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  17x24
NUR:  473
ISBN:  9789059409385
Prijs:  € 34,95
Verschijnt: december 2016

Voor 
adembenemende 
macrofoto’s

Over de auteur Pieter Dhaeze is zelfstandig vormgever en fotograaf. Hij publiceert zijn praktische kennis en ervaringen via 
educatieve artikelen in diverse landelijke tijdschriften en op websites. Ook geeft hij trainingen en workshops in zijn studio of 
op locatie en op aanvraag lezingen in boekhandels en bij bedrijven.

Sport is een onmisbaar onderdeel van ons leven. 
Om het zelf te beoefenen of om er naar te kijken. 
Het is een dynamisch onderwerp en het is de uitdaging 
voor de fotograaf om hierbij het juiste onderwerp op 
het juiste moment in beeld te brengen, zodat we 
‘vluchtige’ kracht, snelheid, hét moment en - niet te 
vergeten - emotie intenser met een stilstaand beeld 
kunnen herbeleven.

Een goede sportfoto maken doe je echter niet zomaar. 
Het vereist goed gereedschap, gedegen kennis en een 
feilloos gevoel voor timing, zodat het beslissend 
moment perfect op de foto staat. In het boek Sport-
fotografie komen al deze onderdelen aan bod, zodat u 
voortaan geen ‘memorabel’ sportmoment meer zult 
missen.  

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  192 pagina’s
Auteur: Pieter Dhaeze
 Pim Ras
Formaat:  17x24
NUR:  473
ISBN:  9789059409392
Prijs:  € 29,95
Verschijnt: december 2016

LEER UW 
CAMERA 
KENNEN

Focus op fotografie: Sportfotografie

fotografie



Ontdek Photoshop Elements 15
Photoshop Elements is een fantastisch programma voor 
fotobewerking, en biedt hier en daar zelfs meer mogelijk-
heden dan Adobe Photoshop. Dit kleurrijke boek gaat daar 
uitgebreid op in, en laat u spelenderwijs ervaren hoe u uw 
digitale beeldverzameling beheert, gebruikt, corrigeert, 
verbetert, bewerkt of vervalst. Aan de hand van talloze 
speelse voorbeelden laat de auteur u zien hoe u zelf een
digitale beeldartiest wordt.

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  André van Woerkom
Formaat:  17x24
NUR:  991
ISBN:  9789059409286
Prijs:  € 24,95
Verschijnt:  december 2016

Het best 
verkopende boek 
van Photoshop 
Elements 15

Over de auteur André van Woerkom is voormalig hoofdredacteur van Color Graphics Magazine en heeft ruim twintig jaar 
ervaring als researcher, docent, vertaler en schrijver. Hij schreef circa 25 boeken over fotografie en beeldbewerking.

Uitvoering:  paperback,
  full colour
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17x24
NUR:  987
ISBN:  9789059409293
Prijs:  € 22,95
Verschijnt: september 2016

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

Uitvoering: hardcover, 
 full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  17x24
NUR:  473
ISBN:  9789059409385
Prijs:  € 34,95
Verschijnt: december 2016

Haal het beste 
uit uw tablet!

Ontdek de Android Tablet
5e editie
Android is het besturingssysteem van Google voor tablets. Talloze 
fabrikanten leveren tablets met Android. Dit boek beschrijft wat 
Android in huis heeft en hoe u de krachtige functies van de tablet 
volledig benut. Van het toetsenbord en de installatie tot het gebruik 
van apps (en de Play Store) en de bespreking van nuttige tips en 
trucs: u leert alles om het meeste uit uw Android Tablet te halen.



Werken met een nieuw besturingssysteem roept 
onvermijdelijk vragen op. Het Handboek Windows 10 
loodst u soepel door de vernieuwingen en geeft snel 
antwoord op uw vragen. U kunt dit boek prima 
gebruiken als zelfstudiegids of als naslag bij het 
oplossen van computerproblemen. Met de handige 
vragen en oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk 
kunt u de belangrijkste dingen nog eens herhalen.

PCSenior: De iPad voor Senioren
7e editie

Doe meer in minder tijd met uw iPad en iPad mini! 
Ervaar de gemakken van deze magische tablet
computer aan de hand van de stapsgewijze uitleg. 
Binnen de kortste keren kent u de iPad op uw 
duimpje en beheerst u het apparaat, zonder 
moeilijk gedoe!

Uitvoering: hardcover, 
 full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Wilfred de Feiter
Formaat:  21x30
NUR:  987
ISBN:  9789059409309
Prijs:  € 24,95
Verschijnt:  oktober 2016

Met heldere 
uitleg

Over de auteur  Wilfred de Feiter laat u in dit kleurrijke boek duidelijk zien hoe u de functies van de iPad (alle versies) snel 
en zonder problemen onder de knie krijgt. Surfen op internet, e-mailen, foto’s maken, routes plannen, muziek luisteren, 
spelletjes spelen en uw agenda bijhouden: dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die u worden aangeboden. Geschreven 
in helder Nederlands en voorzien van vele afbeeldingen.

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  284 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17x24
NUR:  985
ISBN:  9789059409316
Prijs:  € 24,95
Verschijnt:  oktober 2016

Over de auteur  Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik, programmeertalen en internettech-
nieken. Daarnaast is hij docent en usability-expert. Peter Kassenaar is sinds 1988 op computergebied actief als programmeur 
en dagelijks op internet te vinden. Hij heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid alsmede diverse andere ICT-gerelateer-
de certificaten en diploma’s. 

informatica

Handboek Windows 10 
2e editie

Direct aan de slag



Handboek 
ECMAScript/TypeScript
ECMAScript 2015 is de nieuwe versie van JavaScript. Het 
is de grootste aanpassing van JavaScript sinds de begin-
dagen van deze programmeertaal voor het web in 1995. 
Er zijn tal van nieuwe keywords, programmeerconstructies 
en manieren om webapplicaties te ontwikkelen in ver-
werkt. In dit boek leest u hier alles over. U leert bovendien 
werken met TypeScript, de taal die JavaScript verrijkt met 
type safety. Dit is de techniek die we al jaren kennen uit 
programmeertalen als Java en C#. Met TypeScript komen 
deze mogelijkheden voor het eerst binnen bereik van de 
JavaScript-programmeur. Behalve type safety komen ook 
onderwerpen als classes, arrow functions, interfaces en 
generics aan de orde.

Uitvoering:  paperback
Omvang:  300 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17x24
NUR:  989
ISBN:  9789059409323
Prijs:  € 29,95
Verschijnt:  januari 2017

Alles over 
ECMAScript en 
TypeScript

Over de auteur Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik, programmeertalen en internettechnieken 
en toepassingen. Daarnaast is hij docent en usability-expert. Hij is sinds 1988 op computergebied actief als programmeur en 
vanaf 1995 (muv de vakanties) dagelijks op internet te vinden. In 1996 programmeerde hij zijn eerste webpagina’s in HTML 3.2 
en vanaf 1997 volgden projecten voor databasegestuurde websites met PHP, ASP en ASP.NET. Hij heeft een eerstegraads 
onderwijsbevoegdheid alsmede diverse andere ICT-gerelateerde certificaten en diploma’s.

Een must have voor 
iedere marketeer

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  300 pagina’s
Auteur:  Patrick Petersen
Formaat:  14x21
NUR:  802
ISBN:  9789059409330
Prijs:  € 32,50
Verschijnt:  november 2016

Web Development Library 
TypeScript/ECMAScript
In het Handboek Mobile Marketing en Internet of Things wordt mobile marketing en 
het gedrag van de moderne consument kritisch belicht. Daarbij komen op basis 
van diverse marketingmodellen de kansen voor managers aan bod. Het #HITMM-
Handboek is een rijk geïllustreerd en praktisch management- en studieboek en staat 
vol onderzoeksfeiten, modellen, do’s en don’ts en praktijkcases. Daarbij komen 
diverse experts aan het woord. Het handboek is het eerste managementboek dat 
de doordachte inzet van IoT en Mobile Marketing een succesvolle plek geeft in de 
strategische online marketingmix. Het boek is een must voor elke professional die 
mobile, marketingtechnologie en IoT doelgericht in wil gaan zetten.
 
Wat u leest en leert
•   Actuele stand van zaken omtrent Internet of Things
•   Inzicht in real-time consumentengedrag op basis van onderzoeken
•   Diverse modellen kennen om een gedegen marketingstrategie te ontwikkelen
•   Inspiratie door de diverse visies, expertcases en praktijkcases. 

Over de auteur  Patrick Petersen - bekend als @Onlinemarketeer op Twitter - is door bureau Meltwater verkozen 
tot de nummer 1 contentmarketeer van Nederland. Petersen is ervaren online marketeer, spreker, docent, blogger, 
vlogger en intensief contentcreator. Hij is tevens bestsellerauteur van het Handboek Online Marketing en Handboek 
Content Strategie. De eerste editie van Handboek Engaging Content werd door de auteur in eigen beheer uitgegeven. 



Handboek Pragmatisch 
modelleren met UML
Handboek Pragmatisch modelleren met UML is het ideale 
boek voor wie meer Unified Modeling Language wil dan 
alleen de theorie. Dit boek gaat verder waar veel boeken 
stoppen. Het geeft niet alleen aan wat UML is, maar 
beschrijft vooral hoe UML in de praktijk is toe te passen. 
Wanneer is welke modelleertechniek op zijn plaats? 
Hoe hangen de modelleertechnieken samen? Tot welk 
detailniveau? Wat modelleer je wel en wat vooral ook 
niet? Wat ontbreekt er aan UML? Handboek Pragmatisch 
modelleren met UML vormt zo een perfecte leidraad voor 
uw systeemontwikkelprojecten.

Uitvoering:  paperback
Omvang:  392 pagina’s
Auteur:  Sander Hoogendoorn
Formaat:  17x24
NUR:  992
ISBN:  9789059409279
Prijs:  € 36,95
Verschijnt:  augustus 2016

Leer hoe u UML 
in de praktijk 
toepast!

Het Complete Boek: Excel VBA voor 
professionals
2e editie
Microsoft Excel vervult in allerlei bedrijven een belangrijke rol. U kunt veel meer 
mogelijkheden van Excel gebruiken als u macro’s toepast. Deze worden 
geschreven in de programmeertaal VBA, Visual Basic for Applications. Met VBA 
kunt u vaak voorkomende handelingen automatiseren en dus sneller uitvoeren. 
Als u weet hoe u eigen rekenfuncties schrijft en dialoogvensters ontwerpt, maakt 
u Excel nog krachtiger en veelzijdiger. Met dit boek leert u VBA gebruiken in 
Excel. De principes van VBA worden stap voor stap uitgelegd, zodat u niet alleen 
leert wat u moet doen, maar vooral waarom. Zo kunt u de talloze voorbeelden 
van macro’s en zelfgeschreven functies in dit boek eenvoudig aanpassen voor uw 
eigen werk. Dit boek richt zich op Excel 2010 tot en met 2016. 

Uitvoering:  paperback
Omvang:  700 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  17x24
NUR:  991
ISBN:  9789059409354
Prijs:  € 54,95
Verschijnt:  september 2016

Wim zijn doel is om u plezier te laten beleven aan uw 
computer en aan Excel in het bijzonder.

Over de auteur  Sander is een onafhankelijke vader, mentor, trainer, software architect, programmeur, spreker, schrijver en 
zelfstandig ondernemer. Hij is eigenaar van ditisagile.nl, coacht organisaties, projecten en teams en is een gewaardeerd 
katalysator in de innovatie van software development bij vele internationale cliënten.
Sander is bekend als auteur van boeken Dit Is Agile en Pragmatisch Modelleren met UML en hij schreef meer dan 
tweehonderdvijftig publicaties in internationale tijdschriften. Hij is een inspirerende (keynote) spreker.

Over de auteur  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij 
van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Zijn doel is om u 
plezier te laten beleven aan uw computer en aan Excel in het bijzonder. Aan beginnende en gevorderde gebruikers laat hij 
zien hoe ze de mogelijkheden van dit rekenwonder kunnen benutten.

informatica



Uitvoering:  paperback
Omvang:  392 pagina’s
Auteur:  Sander Hoogendoorn
Formaat:  17x24
NUR:  992
ISBN:  9789059409279
Prijs:  € 36,95
Verschijnt:  augustus 2016

Leer hoe u UML 
in de praktijk 
toepast!

Over de auteur  In zijn boeken legt Peter de Ruiter (1960) nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke kwesties uit aan een 
breed publiek: digitaal fotograferen, elektrisch autorijden, kinderrechten, leven in een dictatuur en persvrijheid. 
Zijn doelstelling: de lezer informeren om zelf actie te kunnen ondernemen. De Ruiter schrijft voor Follow the Money 
(www.ftm.nl) over bitcoins en blockchains.

Uitvoering: hardcover
Omvang:  128 pagina’s
Auteur:  Hans van Bommel 
 Jo van Engelen
Formaat:  17x24
NUR:  980
ISBN:  9789059409415
Prijs:  € 19,95
Verschijnt:  september 2016

Optimaal gebruik 
maken van IT

Over de auteurs   Jo van Engelen is bestuurder, in het verleden onder andere bij APG en ANWB, momenteel bekleedt hij 
meerdere commissariaten. Van Engelen is tevens hoogleraar in Groningen en Delft (bedrijfskunde en duurzaamheid). Hij was 
(co)auteur meer dan honderd wetenschappelijke publicaties en meerdere boeken.
Hans van Bommel is oprichter en mede-eigenaar van IT-bedrijf SpronQ een bedrijf dat opdrachten uitvoert in binnen- en 
buitenland, onder andere voor het bij CIZ, Tata Steel, ministerie van Defensie en de NAVO. Van Bommel voorziet met enige 
regelmaat media (kwaliteitskranten, radio, tv, vakwebsites, Computable) van opinie over besturen en de kwaliteit van IT. 

De Kleine: Bitcoins beter leren begrijpen
In Bitcoins beter begrijpen beschrijft Peter de Ruiter wat bitcoins zijn, wat je ermee 
kunt doen en wat de voor- en nadelen zijn. Ook gaat hij in op de techniek waarop 
Bitcoin is gebaseerd: de blockchain, die zich mag verheugen in een grote belang-
stelling van gevestigde bedrijven. 

Uitvoering: paperback
Omvang:  128 pagina’s
Auteur:  Peter de Ruiter
Formaat:  14x21
NUR:  980
ISBN:  9789059409422
Prijs:  € 17,95
Verschijnt: december 2016

Ontdek de mogelijkheden met Bitcoins

De Verduurzaming
De Verduurzaming is voor IT’er Hans van Bommel en 
bestuurder/hoogleraar Jo van Engelen een logisch vervolg 
op hun twee eerdere boeken. Maakten de De Verbinding 
en De Verdieping duidelijk wat er nu mis is met de IT en hoe 
organisaties in complexe omstandigheden aangestuurd 
moeten worden; De Verduurzaming vertelt dat informatie en 
de toegankelijkheid daarvan een steeds belangrijker rol in 
de maatschappij spelen en dat organisaties daar veel beter 
gebruik van kunnen maken. 
Thuis gebruiken we te pas en te onpas apps op onze smart-
phone als beslissingsondersteuning. Waarom doen we dat in 
de bedrijfs-IT nog maar mondjesmaat? IT zorgt ervoor dat alle 
beschikbare kennis beter toegankelijk is en daardoor beter 
gebruikt kan worden. Daarmee is IT intrinsiek duurzaam. 
Hergebruik van bedrijfslogica die zich al bewezen heeft, zoals 
van Google of Uber maakt dat we niet telkens het wiel hoeven 
uit te vinden om onze bedrijfsprocessen te stroomlijnen. 


