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Uitvoering: paperback
Omvang:  350 pagina’s 
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560627
NUR:  991
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  oktober 2018

Wim de Groot schrijft boeken over 
Excel bij Van Duuren Media. Hij ver-
zorgt trainingen in bedrijven en op 
scholen en ontwikkelt spreadsheets 
op maat. Hij heeft al veel mensen 
weten te boeien met dit krachtige 
rekenprogramma. Als nuchtere 
noorderling doet hij niet moeilijk 
over zaken die ingewikkeld lijken. 
Hij is gericht op helder communice-
ren en dat doet hij ook als hij Excel 
uitlegt. Aan beginnende en gevor-
derde gebruikers laat hij zien hoe ze 
de eindeloze mogelijkheden van dit 
rekenwonder kunnen benutten. Hij 
helpt u graag om effectief met Excel 
te werken. Wim beheert de website 
www.exceltekstenuitleg.nl.

Microsoft Excel mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. 
Steeds meer mensen ontdekken het gemak en de ontelbare mogelijkheden 
van dit onderdeel van het Microsoft Office-pakket. Excel 2019 is de nieuwste 
versie van dit krachtige rekenprogramma.

Aan de hand van talloze uitgewerkte en verrassende voorbeelden laat de 
auteur in deze actuele uitgave zien hoe u met weinig inspanning het maxi-
male uit Microsoft Excel haalt. U leert hoe u in een handomdraai handige 
lijsten maakt om gegevens bij te houden, rekenformules opstelt en grafieken 
maakt. De functies voor het rekenwerk vormen het kloppende hart van Excel, 
daaraan wordt bijna de helft van dit boek besteed; de dertig meest gebruikte 
functies worden uitgelegd. Verder komen de opmaak, het afdrukken en het 
beveiligen van gegevens aan bod. Voor wie zo snel mogelijk wil werken, wor-
den sneltoetsen vermeld.

WIM DE GROOT

HANDBOEK EXCEL 2019
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Dit najaar verschijnt Office 2019, een nieuwe versie van de kantoor-
softwaresuite van Microsoft. Office 2019 gaat onder andere bestaan uit 
de bijgewerkte versies van de applicaties Word, Excel, Access, Power-
Point en Outlook. De suite is met name bedoeld voor bedrijven die 
nog niet overgestapt zijn naar de online Office-dienst Office 365. Alle 
applicaties zijn flink onder handen genomen en er zijn tal van nieuwe 
functies en verbeterde mogelijkheden aangebracht.



Uitvoering: paperback
Omvang:  250 pagina’s 
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560634
NUR:  991
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  november 2018

Uitvoering: paperback
Omvang:  250 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560610
NUR:  991
Prijs:  € 24,99
Verschijnt: oktober 2018

PETER KASSENAAR

HANDBOEK  
OUTLOOK 2019 
Outlook 2019 is een veelzijdig, uitgebreid en krachtig 
programma dat u gebruikt om te e-mailen, uw agenda 
te beheren, taken te plannen en contacten te onder-
houden. Dit Handboek is volledig geactualiseerd voor 
de 2019-editie en gaat uitgebreid in op de vele moge-
lijkheden van de software. De auteur loodst u speels 
door de verschillende functies van het programma 
en de hoofdstukken worden telkens afgesloten met 
vragen en oefeningen; zo krijgt u Outlook 2019 snel in 
de vingers.

PETER KASSENAAR

HANDBOEK 
WORD 2019 
Microsoft Word 2019 is de meest gebruikte tekstver-
werker ter wereld. U bedient het Office-programma 
steeds vaker intuïtief met behulp van handige 
opdrachtknoppen en functies. In de nieuwe versie 
van Word zijn diverse functies duidelijker en werken 
ze nog beter, nog slimmer. Het Handboek Word 2019 
helpt u snel op weg en biedt oefeningen, tips en voor-
beelden uit de praktijk.

Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over alge-
meen pc-gebruik, programmeertalen en internettechnie-
ken en toepassingen als Dreamweaver en Flash. Daar-
naast is hij docent en usability-expert. Peter Kassenaar 
is sinds 1988 op computergebied actief als programmeur 
en sinds 1995 (met uitzondering van 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-gere-
lateerde certificaten en diploma’s.
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Uitvoering: paperback 
Omvang:  500 pagina’s
Auteur:  Wilfred de Feiter
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560658
NUR:  991
Prijs:  € 34,99
Verschijnt: december 2018

Uitvoering: paperback
Omvang:  200 pagina’s 
Auteur:  Ronald Smit
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560641
NUR:  991
Prijs:  € 24,99
Verschijnt: november 2018

WILFRED DE FEITER

HANDBOEK  
ACCESS 2019
Databaseprogramma Access 2019, onderdeel van het 
Microsoft Office-pakket, wordt soms een elektronische 
kaartenbak genoemd. Maar deze omschrijving doet 
Access tekort, want u kunt er veel meer mee doen dan 
adresbestanden bijhouden. Met deze geavanceerde 
toepassing beheert u gegevens in een database. Met 
de beschikbare sjablonen kunt u bijvoorbeeld een 
verkooppijplijn opzetten, marketingprojecten volgen 
en leerlingen van een school registreren. In versie 
2019 van Access kunt u ook snel een webapplicatie, 
een app, maken.

Wilfred de Feiter is van oorsprong leraar en sinds 1985 
ook actief in het trainen van gebruikers om efficiënt met 
computers te leren werken. Naast het geven van gebrui-
kerstrainingen in groepen wordt ook instructie op maat 
gegeven in de vorm van werkplekbegeleiding. De vragen 
van gebruikers vormen dan ook de basis voor de onder-
werpen die in zijn boeken aan de orde komen. Praktijk-
gericht en antwoorden op vragen van gebruikers. In de 
afgelopen jaren zijn, door hem, veel gebruikers getraind 
in het werken met Office-pakketten, onder andere voor 
Compu’Train en ROC de Amerlanden. 

RONALD SMIT

HANDBOEK  
POWERPOINT 
2019 
PowerPoint 2019 is het meest gebruikte programma 
om presentaties samen te stellen. Het is onderdeel 
van Microsoft Office 2019. In de nieuwe versie van 
PowerPoint zijn diverse functies duidelijker en wer-
ken ze nog beter, nog intuïtiever. Het Handboek 
PowerPoint 2019 helpt u snel op weg en biedt oefenin-
gen, tips en voorbeelden uit de praktijk.

Ronald Smit kan dankzij een combinatie van een elek-
tronica- en een journalistieke opleiding (afstudeerrich-
ting radio en nieuwe media) technische zaken op een 
heldere en eenvoudige manier uitleggen. Zijn jarenlange 
schrijfervaring voor onder meer Computer Idee en het 
blog Computer Creatief geeft u al snel de ‘aha-erlebnis’ 
waar u wellicht al zo lang naar op zoek was. En wordt 
het dan toch allemaal wat ingewikkeld, dan loodst hij de 
lezer snel en zeker langs eventuele barrières en valkuilen. 
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Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang: 250 pagina’s
Auteur:  Pieter van Groenewoud
Formaat:  19,5 x 19,5 cm
ISBN:  9789463560696
NUR:  985
Prijs:  € 24,99
Verschijnt: november 2018

Pieter van Groenewoud heeft een 
jarenlange ervaring met de pro-
ducten van Apple en heeft in zijn 
vakgebied dagelijks met Apple te 
maken. Hij schreef, samen met Yvin 
Hei, meerdere bestsellers over o.a. 
Mac OS, de iPhone, iPod en iTunes.

Ben je op zoek naar een boek waarin de werking van een Mac, macOS 
Mojave en de meegeleverde Apple-software duidelijk worden uitgelegd? Dan 
is dit het boek voor jou! Van de installatie van een nieuwe Mac en het uit-
voeren van basishandelingen tot het werken met foto’s of het instellen van je 
e-mail. Alle populaire Apple-programma’s komen aan bod. Dat computerboe-
ken niet saai hoeven te zijn, bewijst dit boek: het is in duidelijke taal geschre-
ven, bevat prachtige illustraties in kleur en heeft een opvallend, vierkant 
formaat. Dit boek is geschikt voor iedereen die net een nieuwe Mac heeft 
aangeschaft of is overgestapt naar macOS Mojave. Ook wordt er nadrukkelijk 
rekening gehouden met mensen die voorheen hebben gewerkt met Windows 
op een pc.

PIETER VAN GROENEWOUD

macOS MOJAVE
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Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  250 pagina’s 
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560702
NUR:  985
Prijs:  € 24,99
Verschijnt: oktober 2018

Uitvoering paperback
Omvang:  250 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560719
NUR:  985
Prijs:  € 27,99
Verschijnt: oktober 2018

BOB TIMROFF

ONTDEK macOS 
MOJAVE
Eén van de vele redenen om een Mac te gebruiken is 
macOS Mojave, het nieuwe besturingssysteem van 
Apple. Een besturingssysteem is een van de belang-
rijkste onderdelen van de computer. Het zorgt er 
onder meer voor dat u programma’s kunt starten, 
bestanden kunt beheren en extra apparaten kunt 
aansluiten. Mojave ziet er schitterend uit, is uiterst 
stabiel, zeer gebruiksvriendelijk en vraagt nauwelijks 
onderhoud.

BOB TIMROFF

HANDBOEK  
macOS MOJAVE
Met de stappenlijsten, tips en trucs in het Handboek 
macOS Mojave leert u om comfortabel te werken met 
macOS Mojave en ontdekt u vele, soms verborgen 
functies. Dit boek is onmisbaar voor iedere Mac-ge-
bruiker, zowel voor beginners als voor gevorderden 
en experts.

Bob Timroff informeert al zijn leven lang mensen over 
internet. Hij publiceert in vakbladen, geeft lezingen, is 
werkzaam als docent en hij is een fervent Mac-bezitter. 
Zijn persoonlijke belevenissen publiceert hij op zijn web-
site zebra404.nl en zijn YouTube-kanaal ZebTV.
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Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  170 pagina’s 
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  14,5 x 21 cm
ISBN:  9789463560726
NUR:  985
Prijs:  € 17,99
Verschijnt: december 2018

BOB TIMROFF

101 TIPS EN 
TRUCS VOOR  
macOS MOJAVE
Het macOS mag zich in een enorme populariteit ver-
heugen. Ondertussen zijn er talloze handigheidjes 
en tips ontdekt die macOS prettiger in het gebruik, 
veiliger of stabieler maken. Het boek bevat 101 han-
dige, nuttige en leuke tips die het werken op de mac 
veiliger, eenvoudiger, slimmer en efficiënter maakt.  
Superhandig om dicht bij je eigen Apple computer te 
hebben liggen. 

Bob Timroff informeert al zijn leven lang mensen over 
internet. Hij publiceert in vakbladen, geeft lezingen, is 
werkzaam als docent en hij is een fervent Mac-bezitter. 
Zijn persoonlijke belevenissen publiceert hij op zijn web-
site zebra404.nl en zijn YouTube-kanaal ZebTV.

Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  250 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560689
NUR:  985
Prijs:  € 24,99
Verschijnt: oktober 2018

HENNIE TEMMINK

ONTDEK iOS 12
Web, e-mail, foto’s, video, muziek, kaarten, FaceTime, 
agenda, contacten enzovoort, in een prachtige gebrui-
kersomgeving; dit en nog veel meer heeft iOS 12 te 
bieden. De auteur doet Apples nieuwe besturingssys-
teem voor iPhone, iPad en iPod Touch haarfijn uit de 
doeken. Van de eerste kennismaking tot het gebruik 
van de verbeterde en nieuwe apps: u leert alles om 
het meeste uit iOS 12 te halen.

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.
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Henk van de Kamer kocht op 17 
oktober 1984 een Commodore 
64. Die dag startte het uitzoeken, 
begrijpen en experimenteren met 
als doel het apparaat te laten doen 
wat hij wil en niet andersom. In 
1995 trad hij toe tot de redactie van 
het computertijdschrift PC-Active en 
tot op heden wordt daarin Het Lab 
gepubliceerd met nog steeds het 
thema van die historische dag lang 
geleden. Henk’s onderzoek bestrijkt 
momenteel Linux, embedded sys-
temen, virtuele computers en net-
werken.

Ronald Smit kan dankzij een com-
binatie van een elektronica- en een 
journalistieke opleiding (afstudeer-
richting radio en nieuwe media) 
technische zaken op een heldere 
en eenvoudige manier uitleggen. 
Zijn jarenlange schrijfervaring voor 
onder meer Computer Idee en het 
blog Computer Creatief geeft u al 
snel de ‘aha-erlebnis’ waar u wel-
licht al zo lang naar op zoek was. 
En wordt het dan toch allemaal wat 
ingewikkeld, dan loodst hij de lezer 
snel en zeker langs eventuele barri-
ères en valkuilen. 

Uitvoering: paperback
Omvang:  250 pagina’s
Auteurs:  Henk van de Kamer,
 Ronald Smit
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560672
NUR:  985
Prijs:  € 24,99
Verschijnt: januari 2019

HENK VAN DE KAMER, RONALD SMIT

OVERSTAPPEN NAAR 
LINUX
Tegenwoordig geldt eigenlijk dat het er niet tot nauwelijks meer toe doet 
welk besturingssysteem er op een computer draait. We zijn namelijk met 
z’n allen heel veel in de cloud bezig. Een browser als venster op de wereld 
volstaat al bijna. En voor bijvoorbeeld tekstverwerken zijn meer dan genoeg 
uitstekende alternatieven beschikbaar. Met andere woorden: ook met Linux 
kunt u uitstekend ‘computeren’. Ubuntu Linux is in z’n nieuwste uitvoering 
een uitstekend, slank, razendsnel en modern besturingssysteem zonder 
overhead. Bovendien is de meeste software voor Windows, ook voor Linux 
en dus Ubuntu beschikbaar. LibreOffice is bijvoorbeeld een solide alternatief 
voor Microsoft Office en veel andere software is ook gewoon in een Linux-va-
riant te verkrijgen. Denk daarbij aan programma’s als Thunderbird, Firefox, 
Chrome en ga zo maar door. 

Kortom: Overstappen naar Ubuntu Linux is allang niet iets meer om van wak-
ker te liggen. Integendeel, u zult snel merken dat u nooit meer terug wilt! In 
dit boek ziet u hoe u op een leuke, makkelijke en constructieve manier over-
stapt zonder ingewikkeld gedoe.

NAJAAR 2018 9COMPUTER, TABLET & MOBILE



10 NAJAAR 2018 FOTOGRAFIE, VIDEO & BEELDBEWERKING

FOTOGRAFIE, VIDEO & 
BEELDBEWERKING



Scott Kelby is de best verkopende 
auteur van de wereld van boeken 
over digitale fotografie. Hij is tevens 
hoofdredacteur en uitgever van het 
tijdschrift Photoshop User en voor-
zitter van de National Association 
of Photoshop Professionals. Hij is 
medepresentator van het veel- 
geprezen The Grid (de wekelijkse 
videocast over fotografie) en geeft 
over de hele wereld workshops  
fotografie en beeldbewerking.

Lightroom is hét gereedschap voor de fotograaf geworden omdat het zo 
krachtig is en zo veel mogelijkheden heeft. Maar omdat het zo krachtig is en 
zo veel mogelijkheden heeft, zijn soms de dingen die je nodig hebt enigszins 
verborgen of niet echt voor de hand liggend. Er zullen veel momenten zijn 
dat je iets in Lightroom gedaan wilt krijgen, maar je geen idee hebt waar 
Adobe die functie verborgen heeft of niet weet wat de ‘geheime handeling’ is 
om datgene te doen wat je nu nodig hebt zodat je daarna weer verder aan je 
foto’s kunt werken. Met dat idee is dit boek gemaakt: om je op dat moment 
bij die techniek, die sneltoets of precies die juiste instelling te brengen.

Hoe doe ik dat in Lightroom Classic werkt als volgt: als je wilt weten hoe je 
iets moet doen, ga je naar het hoofdstuk waar het onderwerp besproken 
wordt (afdrukken, diavoorstelling, beheren, importeren enzovoort), zoek je 
het onderwerp dat je nodig hebt op (dat is gemakkelijk, elke pagina behan-
delt slechts één onderwerp) en Scott vertelt je precies hoe je het moet doen, 
net alsof hij naast je zit. Op die manier kun je snel verder met de bewerking 
van je foto’s.

SCOTT KELBY

SCOTT KELBY, HOE DOE  
JE DAT IN LIGHTROOM 
CLASSIC? 

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  200 pagina’s 
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560764
NUR:  991
Prijs:  € 29,99
Verschijnt: november 2018
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Op www.scottkelby.nl 

staat alles over Scott 

Kelby en zijn boeken 

die bij ons verschenen. 



Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Wiebe de Jager
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560788
NUR:  473
Prijs:  € 29,99
Verschijnt: september 2018

WIEBE DE JAGER

FOCUS OP FOTOGRAFIE 
DRONEVIDEO’S MAKEN
Aankoop, voorbereiding, regelgeving,  
vlieg- en filmtips, montage

De afgelopen paar jaar heeft het maken van video- 
opnamen met behulp van drones een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt. De technologie is niet 
alleen binnen handbereik van professionals gekomen, 
maar ook van de enthousiaste amateurfilmer. Voor 
een paar honderd euro koopt u tegenwoordig al een 
drone waarmee u prima kunt fotograferen en filmen, 
en wereldwijd zijn er al miljoenen mensen in de ban 
geraakt van de creatieve mogelijkheden die drones 
bieden. Voor beginnende dronevliegers worden in dit 
boek eerst de beginselen beschreven van het vliegen 
met drones en worden de laatste modellen besproken. 

Wiebe de Jager is gecertificeerd dronepiloot en heeft 
voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en bui-
tenland drone-opnamen gemaakt. Hij schrijft over de 
ontwikkelingen op het gebied van onbemande luchtvaart 
op www.dronewatch.nl.

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang: 250 pagina’s 
Auteurs:  Huub Keulers,
 Marcel van der Looij
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560771
NUR:  473
Prijs:  € 29,99
Verschijnt: september 2018

HUUB KEULERS, MARCEL V/D LOOIJ

FOCUS OP FOTOGRAFIE 
SPORTFOTOGRAFIE 
Dit boek is geen doorsnee boek, maar feitelijk het 
beste van twee werelden. Enerzijds kan zowel de 
beginnende als de gevorderde amateursportfotograaf 
hier tips en trucs uithalen die makkelijk zijn toe te 
passen in de praktijk. Anderzijds is het voor iedereen 
met een hart voor sport interessant om mooie sport-
foto’s te bekijken. De auteurs leggen de zaken uit op 
een manier die voelt alsof ze naast je zitten en met je 
in gesprek zijn. De werkwijze, tips en trucs zijn geba-
seerd op jarenlange ervaring in de sportfotografie. 
De auteurs proberen het vooral niet te technisch te 
maken, want techniek is maar een heel klein onder-
deel van sportfotografie. Het is belangrijk dat je het 
gaat zíen en er plezier in krijgt, maar vooral dat je 
merkt dat je betere foto’s gaat maken! 

Huub Keulers focust zich als fotografie op sport, actie 
en portretten. Hij werkt onder andere voor Topsport Lim-
burg. Naast het fotograferen van grote internationale en 
nationale sportevenementen maakt hij ook foto’s voor 
de portfolio’s van atleten. 

Marcel van der Looij heeft zich toegelegd op sport- en 
portretfotografie. Zijn sportfoto’s worden gepubliceerd 
in het AD, op de website van Haagsetopsport.nl en 
diverse lokale nieuwsbladen.

2e editie
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  270 pagina’s
Auteur:  André van Woerkom
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560733
NUR:  991
Prijs:  € 24,99
Verschijnt: december 2018

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  300 pagina’s 
Auteur:  Glyn Dewis
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560740
NUR:  991
Prijs:  € 34,99
Verschijnt: november 2018

GLYN DEWIS

PHOTOSHOP TOOLS VOOR 
FOTOGRAFEN
Aan de slag met laagmaskers,  
penselen en overvloeimodi 
 
Veel fotografen kiezen ervoor om al hun fotografische 
bewerkingen uitsluitend in Lightroom te doen, omdat 
Photoshop zo uitgebreid is. Maar het is zonde om het 
krachtige Photoshop niet te gebruiken! In Photoshop 
tools voor fotografen verdeelt fotograaf en bestselle-
rauteur Glyn Dewis Photoshop in slechts drie hoofd-
functies: laagmaskers, penselen en overvloeimodi. 
Glyn merkte in zijn trainingen steeds weer dat zodra 
een gebruiker deze drie gereedschappen werkelijk 
begrijpt, er niets is dat hem weerhoudt van het doel 
dat hij in Photoshop wil bereiken. Glyn legt niet alleen 
het ‘wat’, maar ook het ‘waarom’ achter laagmaskers, 
penselen en overvloeimodi uit. Zo ben je in staat om 
voorbij elk voorbeeld te kijken en die alomvattende 
vraag te stellen: ‘Wat gebeurt er als ik die techniek op 
deze andere foto gebruik?’.

Glyn Dewis maakt onderdeel uit van het Kelby One 
team. Hij is Photoshop World Dream instructeur en 
Adobe influencer. Glynn verzorgt wereldwijd trainingen 
en presentaties waaronder in Nederland op Professional 
Imaging. Zijn werk valt te bewonderen op glyndewis.com 
en youtube.com/glyndewis.

ANDRÉ VAN WOERKOM

ONTDEK ADOBE 
PHOTOSHOP ELEMENTS 
2019 
Photoshop Elements is een fantastisch programma 
voor fotobewerking, en biedt hier en daar zelfs meer 
mogelijkheden dan Adobe Photoshop. Dit kleurrijke 
boek gaat daar uitgebreid op in, en laat u spelen-
derwijs 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 beeld- 
artiest wordt. En met de voorbeeldbestanden die u 
kunt downloaden kunt u snel aan de slag. 

André van Woerkom, voormalig hoofdredacteur van 
Color Graphics Magazine, heeft vijftien jaar ervaring als 
researcher, docent, vertaler en schrijver. Hij schreef meer 
dan vijftien boeken over fotografie en beeldbewerking.
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Uitvoering: paperback 
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Brenda Jin
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560832
NUR:  994
Prijs:  € 34,99
Verschijnt: november 2018

BRENDA JIN

WEB-API’S 
ONTWERPEN
Het ontwerpen van een API is 
in eerste instantie ingewikkeld, 
maar uw API-ontwerp gedurende 
de tijd verder ontwikkelen is zelfs 
nog moeilijker. Er zijn veel boe-
ken over dit onderwerp geschre-
ven, maar er is er geen dat u 
helpt bij de beslissingen die nodig 
zijn voor het ontwerpen en ont-
wikkelen van API’s voor specifieke 
doelgroepen en producten. Dit 
boek brengt daar verandering in.
Aan de hand van cases bij bedrij-
ven als Facebook, Github, Slack 
en Stripe laat deze praktische gids 
zien hoe u succesvol complexe 
beslissingen neemt bij het bou-
wen, schalen en doorontwikkelen 
van uw eigen API’s. U leert de 
beste manieren om API’s te ont-
werpen die ontwikkelaars graag 
zullen willen gebruiken, en u leert 
hoe u uw API’s verder ontwikkelt 
wanneer uw product groeit.

Uitvoering: paperback
Omvang:  256 pagina’s 
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560603
NUR:  994
Prijs:  € 29,99
Verschijnt: reeds verschenen

PETER KASSENAAR

WEB DEVELOPMENT 
LIBRARY: ANGULAR
Angular is de opvolger van Angu-
larJS. Behalve de naam is er maar 
weinig dat de twee frameworks 
met elkaar gemeen hebben. 
Angular heeft een geheel nieuwe 
syntaxis voor zowel frontend 
als backend. In dit deel van de 
Web Development Library leert u 
werken met de nieuwe, op com-
ponenten gebaseerde manier om 
webapplicaties te programmeren. 
U maakt kennis met de ver-
nieuwde wijze van databinding, 
services, observables, routing 
en andere belangrijke Angular-
concepten. Aan het einde gaan 
we kort in op het upgraden van 
AngularJS 1.xapplicaties naar 
Angular. Daarnaast leert u wer-
ken met bijkomende tools en 
programmeertalen zoals Node.js, 
TypeScript en ECMAScript 2015.

Uitvoering: paperback
Omvang:  500 pagina’s 
Auteur:  Peter Doolaard
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560818
NUR:  994
Prijs:  € 37,99
Verschijnt: september 2018

PETER DOOLAARD

HANDBOEK HTML5 
EN CSS3
Van alle technieken voor het 
maken van webpagina’s en 
webapps zijn HTML en CSS de 
belangrijkste. Zonder HTML geen 
webpagina’s en zonder CSS blijft 
het een kale boel. In deze vijfde, 
bijgewerkte editie van dit Hand-
boek leert u omgaan met beide 
webtalen. U leert eerst hoe u 
de content markeert met HTML 
zodat de paginastructuur klopt. 
Daarna maakt u de onderdelen 
op de pagina op met CSS. Het 
uitgangspunt daarbij is dat u niet 
alleen leert dát dingen werken, 
maar vooral waaróm ze werken.

Peter Doolaard is eindredacteur en 
vormgever bij Van Duuren Media. 
Hij redigeerde talloze boeken over 
aan computers gerelateerde onder-
werpen en heeft zich daardoor 
ontwikkeld tot algemeen kennisvat 
dat zo nu en dan in boekvorm over-
loopt.

5e editie
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Uitvoering: paperback
Omvang:  150 pagina’s
Auteur:  Peter de Ruiter
Formaat:  14,5 x 21 cm
ISBN:  9789463560801
NUR:  991
Prijs:  € 17,99
Verschijnt:  september 2018

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  150 pagina’s
Auteur(s):  Lodewijk Gelauff
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560795
NUR:  994
Prijs:  € 17,99
Verschijnt: september 2018

PETER DE RUITER

DE PODCASTPROFESSOR
...leert je podcasts maken en luisteren

Het luisteren naar podcasts is de afgelopen tijd flink 
toegenomen in populariteit. Het maken ervan houdt 
daarmee gelijke tred. Het Nederlandse publiek is 
gewend aan programma’s on demand, is moe van 
het kijken naar schermen en ziet het luisteren naar 
podcasts als een zinvolle verdieping met een ontspan-
nende waarde. Ook de toenemende lengte van files in 
Nederland is van invloed.

Het boek komt tegemoet aan wensen van de consu-
ment, de amateur en de beginnende professional met 
het bieden van overzicht van wat je kunt beluisteren, 
hoe je dat doet en hoe je met weinig moeite zelf een-
voudige podcasts maakt, publiceert en er enige inkom-
sten uit kunt halen. Ook meer complexe producties 
komen aan de orde. Het medium biedt grote creatieve 
vrijheid, terwijl de benodigde apparatuur (computer, 
microfoon of smartphone) reeds aanwezig is of tegen 
geringe kosten binnen handbereik. Montagesoftware 
is gratis of goedkoop. Publiceren kan gratis.

In zijn boeken legt Peter de Ruiter (1960) nieuwe  
ontwikkelingen en maatschappelijke kwesties uit aan 
een breed publiek. De Ruiter schrijft voor Follow the 
Money (www.ftm.nl) over bitcoins en blockchains.  
Eerder verscheen van zijn hand Bitcoins beter begrijpen 
het eerste Nederlandstalige boek over Bitcoins en  
Blockchaintechnologie. 

WIKIMEDIA

SCHRIJVEN VOOR WIKIPEDIA
De officiële handleiding

Wikipedia is een internet-encyclopedie met als doel 
iedereen, waar ook ter wereld, vrije toegang te geven 
tot alle menselijke kennis. Het is het grootste samen-
werkingsproject op het gebied van kennis en educatie 
ooit. De Nederlandstalige Wikipedia bevat meer dan 
een miljoen artikelen die dagelijks worden aangevuld 
en verbeterd door meer dan duizend vrijwillige  
bewerkers. Iedereen kan meewerken, maar ‘zomaar’ 
wat opschrijven is niet de bedoeling. Artikelen moe-
ten helder geschreven zijn en onderbouwd met bron-
verwijzingen. Dat is niet altijd zo eenvoudig. Deze 
handleiding leert u hoe u, met behulp van praktische 
voorbeelden, bestaande artikelen kunt verbeteren, 
nieuwe artikelen kunt schrijven en een afbeelding 
kunt toevoegen.

Lodewijk Gelauff is op Wikipedia actief onder de
gebruikers-naam Effeietsanders. Als bezoldigd freelancer 
schreef hij in opdracht van Wikimedia Nederland drie  
maanden lang aan de handleiding voor beginnende  
Wikipedia-gebruikers. 
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang: 350 pagina’s
Auteur: Wim de Groot
Formaat: 17 x 24 cm
ISBN: 9789463560665
NUR: 991
Prijs: € 49,99
Verschijnt: november 2018

Uitvoering: gebonden 
Omvang:  200 pagina’s 
Auteur:  Alex Gorelik
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560849
NUR:  982
Prijs:  € 34,99
Verschijnt: december 2018

WIM DE GROOT

EXPERTHANDBOEK
BUSINESS INTELLIGENCE
MET POWER BI EN EXCEL
Als bedrijf kunt u succesvoller zaken doen door prin-
cipes van Business Intelligence (BI) te gebruiken. Een 
krachtig hulpmiddel daarbij is Power BI. Dat is een 
groep van programma’s die u aan Excel kunt toevoe-
gen. Deze kunnen overweg met grote hoeveelheden 
gegevens. Als u Big Data wilt analyseren, bent u in 
Excel beperkt tot ‘slechts’ een miljoen items, maar 
met Power BI zijn de mogelijkheden eindeloos. Voor 
het samenvatten van uw data, het ophalen van gege-
vens van internet en het visualiseren ervan heeft 
Power BI veel te bieden.

In dit boek worden de volgende onderdelen van 
Power BI in Excel besproken.
• Schone data importeren met Power Query
• Krachtige rapportages maken met Power Pivot
• Interactief visualiseren met Power View
• Visualisatie op kaarten projecteren met Power Map

ALEX GORELIK

HET ENTERPRISE BIG  
DATA LAKE
Bedrijven experimenteren momenteel met Hadoop 
om zogeheten big data lakes te ontwikkelen, maar 
veel projecten stagneren of mislukken omdat technie-
ken die wél voor internetbedrijven werkten, moeten 
worden aangepast voor andere bedrijfstypen. Dit 
praktische boek loodst managers en IT-professionals 
vanaf de eerste beslismomenten en research, via 
planning en productkeuze naar de implementatie, het 
onderhoud en het beheer van een modern data  
lake. U onderzoekt verschillende manieren om een 
data lake te starten en te laten groeien, inclusief 
gebruik van datawarehouses, analytische sandboxes 
en datamoerassen. Alex Gorelik toont u manieren om 
verschillende datafasen in te stellen, van ruwe invoer 
tot consciëntieus beheerde en samengevatte data. 
verschillende interfaces aanbiedt voor gebruikers van 
verschillende (kennis)niveaus; en hoe u dit doet in 
overeenstemming met het bedrijfsbeleid voor data-
verwerking.
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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. 
Belgische boekhandelaren kunnen  
contact opnemen met Liza Verhelle.
 
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

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

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
Nadine Algoet
E nadine.algoet@lannoo.be 

Pers en promotie
Hilde Snauwaert
E hilde.snauwaert@lannoo.be 

Sales- en marketing
Liza Verhelle
T +32(0)51423689
E liza.verhelle@lannoo.be
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