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Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  250 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409491
NUR:  473
Prijs:  € 29,95
Verschijnt:  maart 2017 

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.

De tweede editie is 
helemaal geactualiseerd 
en bijgewerkt en voorzien 
van de laatste inzichten 
en technieken

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  450 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409613
NUR:  991
Prijs:  € 39,95
Verschijnt:  februari 2017 

Het Photoshop CC boek voor digitale fotografen

In dit boek onthult Scott Kelby, de best verkopen-
de Photoshop-auteur van dit moment, de nieuw-
ste, belangrijkste en spannendste Photoshop CC-
technieken voor digitale fotografen. Scott doet 
in dit boek iets wat nog maar zelden is gedaan: 
hij slaat alle prietpraat over en laat gewoon zien 
hoe het moet. Je hebt immers niet altijd behoefte 
aan saaie en tijdrovende theorie, net zoals je 
soms even geen zin hebt om met instellingen te 
experimenteren en alles zelf te moeten ontdek-
ken. Scott leert je daarom in eenvoudige stappen 
de technieken kennen die professionele digitale 
fotografen gebruiken en vertelt je heel duidelijk 
wanneer je welke instellingen moet gebruiken 
en waarom. Dit is precies de reden waarom zijn 
boeken zo geliefd zijn. Dit boek onthult goedbe-
waarde professionele geheimen!

Focus op fotografie 
Compositie 2e editie

Camera’s worden slimmer en laten zich steeds eenvoudi-
ger bedienen. De meeste foto’s zijn daarom tegenwoordig 
technisch prima in orde. Desondanks kan het zo zijn dat 
u bij thuiskomst niet helemaal tevreden bent over wat 
u gefotografeerd hebt. Belichting, scherpte en kleuren 
zijn dan misschien wel in orde, maar toch ontbreekt er 
iets. Dat ‘iets’ heeft dan waarschijnlijk te maken met de 
compositie van de opname. Krijgt het hoofdonderwerp 
genoeg aandacht of wordt de aandacht afgeleid door een 
drukke achtergrond? Ziet u iets terug van de weidsheid 
van het landschap waarin u stond? Is het licht op de foto 
net zo mooi als toen u die zonsopkomst zag? Kortom; 
hebt u sfeer, diepte en beleving kunnen ‘vangen’? 

fotografie

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 ongedwongen stijl van schrijven en presenteren maken zijn boeken, 
seminars en trainingen tot een groot succes.

Een kijkje in de wereld van professionals



Over de auteur  Dré de Man schreef al tientallen boeken over fotografie. Hij studeerde Nederlands, volgde een opleiding 
aan de Academie voor fotografie en audiovisuele Vormgeving Hans Götze en combineert al decennialang fotografie en 
journalistiek.

De D5500 en D5600  zijn camera’s met zeer veel 
mogelijkheden. In veel opzichten zijn zij 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’s te 
halen. Het is uniek doordat alle onderwerpen aan de 
hand van een groot aantal fraaie, door de auteur 
gemaakte foto’s uitgelegd worden.

Duidelijke uitleg 
ondersteund met 
beeldmateriaal

Filmbeeldbewerking in Adobe 
Premiere Pro en After Effects
Zelfs heel betaalbare camera’s kunnen tegenwoordig films 
produceren die technisch nauwelijks voor Hollywood-
producties onderdoen. Toch vallen de beelden vaak tegen. 
De sfeer van een film wordt namelijk in hoge mate bepaald 
door de bewerking. Gelukkig kunt u met Adobe Premiere 
Pro en Adobe After Effects uw filmbeelden vrijwel onbe-
perkt aan uw smaak aanpassen. Dankzij de snelle huidige 
grafische processoren en SSD’s gaat de bewerking ook 
relatief snel. Veel bewerkingen worden in de nieuwe versies 
ook in 32 bit uitgevoerd, waardoor ze bijna verliesvrij zijn. 
Met de basisbewerkingen zorgt u er al in korte tijd met 
weinig moeite voor, dat uw films er professioneel uitzien. 
Dit boek behandelt de allernieuwste versies van de soft-
ware (CC 2017). De basisbewerkingen zijn echter ook van 
toepassing op de oudere versies.

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  176 pagina’s
Auteur:  Dré de Man
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409606
NUR:  991
Prijs:  € 29,95
Verschijnt:  maart 2017 

Het enige Nederlandse boek over 
Premiere Pro en After Effects

Fotograferen met een 
Nikon D5500 en D5600

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  250 pagina’s
Auteur:  Dré de Man
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409590
NUR:  473
Prijs:  € 29,95
Verschijnt:  maart 2017 



Over de auteur  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 zebra404.nl en zijn 
YouTube kanaal ZebTV.

Ontdek Pinnacle 
Studio 19 & 20
Pinnacle Studio 19 Ultimate en versie 20 zijn  zeer 
uitgebreide programma’s om videoproducties mee 
te maken. Van familiefilms en documentaires tot 
bedrijfspresentaties en van films in de cloud tot 
blu-rayschijven, met Pinnacle Studio lukt dat 
allemaal. In dit kleurrijke boek gaat de auteur in op 
alle mogelijkheden van het pakket, bijvoorbeeld 
het werken met mediabestanden, toepassen van 
effecten, overgangen, geluid en nog veel meer. 

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang: 280 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409521
NUR:  991
Prijs:  € 24,95
Verschijnt:  januari 2017 

Snel aan de slag 
met Pinnacle 
19 of 20

De manier waarop wij films en tv kijken, is door de 
komst en ontwikkeling van internet compleet veran-
derd. Lineair televisiekijken lijkt te worden vervangen 
door video on demand. We kijken inmiddels films en 
series via diensten als Netflix, HBO, Videoland, maar 
ook zogenoemde videosharingwebsites als YouTube, 
Vimeo en Dailymotion bieden oneindig veel videocon-
tent. Behalve de grote spelers uit de amusementsin-
dustrie is er op dergelijke websites ook een compleet 
nieuwe groep van video- en filmmakers actief, die 
dankzij de steeds goedkopere en betere videocamera’s 
en smartphone’s in staat is om videocontent te maken. 
Steeds meer mensen beginnen hierdoor een video-
kanaal of een videoblog, kortweg ‘vlog’ waarmee ze 
duizenden en soms zelfs miljoenen volgers aan zich 
weten te binden. Dit boek gaat uitgebreid in op boven-
staande en de vele  mogelijkheden die vloggen biedt. 

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  250 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409583 
NUR:  982
Prijs:  € 16,95
Verschijnt:  maart 2017 

Start ook met
vloggen!

Vloggen doe je zo!

video



Het Complete Boek Windows 10
2e editie

Met de komst van Windows 10 slaat Microsoft meer dan 
ooit een nieuwe weg in: het besturingssysteem is niet alleen 
gratis voor gebruikers van Windows 7 en 8, maar het wordt 
ook gaandeweg bijgewerkt. Daarnaast heeft het bedrijf de 
kritiek uit de markt ter harte genomen en is het menu Start 
- met meer functionaliteit - terug van weggeweest. Maar 
Windows 10 heeft nog veel meer gebruiksgemak, functies en 
nieuwigheden te bieden! Een compleet besturingssysteem 
als Windows 10 vraagt om een compleet boek. Het Complete 
Boek: Windows 10 is geheel in kleur uitgevoerd en het door 
de wol geverfde auteursteam gaat in op de nieuwe en leuke 
mogelijkheden die dit krachtige besturingssysteem biedt.

Uitvoering: paperback
Omvang:  900 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar e.a.
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409477
NUR:  985
Prijs:  € 49,95
Verschijnt:  april 2017 

U wordt volledig 
bijgepraat over oude 
en nieuwe functies

Uitvoering: paperback
Omvang:  400 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar e.a.
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409484
NUR:  985
Prijs:  € 39,95
Verschijnt:  april 2017 

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

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang: 280 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409521
NUR:  991
Prijs:  € 24,95
Verschijnt:  januari 2017 

Een must-have 
voor elke 
power-user

Experthandboek Windows 10
Het naslagwerk voor de doorgewinterde Windows 
10 gebruiker die alles uit zijn besturingssysteem wilt 
halen. De onbegrensde mogelijkheden worden handig 
inzichtelijk gemaakt middels honderden tips en trucs 
die in dit boek beschreven staan.  De diepgang van de 
beschreven onderwerpen gaat veel verder en gedetail-
leerder dan in de meeste andere boeken beschreven 
staat. Dit maakt het Experthandboek Windows 10 tot 
een perfect complementair boek bij bijvoorbeeld Het 
Complete Boek Windows 10 of het Handboek Windows 
10 van dezelfde auteur.  Bespaar jezelf veel tijd en ver-
hoog je productiviteit met de kennis en ervaringen die 
in dit boek opgetekend staan. Een must-have voor elke 
Windows 10 professional en  ‘power-user’. 

informatica



Toetsenbordcombinaties macOS
Wil je sneller met je Mac werken? Gebruik dan toetscombinaties! Dankzij 
toetscombinaties kun je vele handelingen overslaan bij het werken op je 
Mac. Je hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken in menu’s, want 
je hebt alle functies direct binnen handbereik. Dit scheelt veel tijd! In dit 
handige boekje vind je toetscombinaties voor programma’s die standaard 
op iedere Mac zitten. Dit praktische en overzichtelijke, klein formaat 
boekje is bedoeld om het eindeloos zoeken in menu’s om functies vinden 
te voorkomen en sneller te werken op de Mac. Het gebruik van toetscom-
binaties voorkomt in veel gevallen een muisarm. Heel fijn is het EHBO 
gedeelte achterin met combinaties die gebruikt kunnen worden als de 
computer of een programma vastloopt. 

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  96 pagina’s
Auteur:  Pieter van Groenewoud
Formaat:  10 x 10 cm
ISBN:  9789059409569
NUR:  985
Prijs:  € 9,95
Verschijnt: februari 2017 

Over de auteur  Pieter van Groenewoud heeft een jarenlange ervaring met de producten 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 X El Capitan, Snow 
Leopard, iPhone, iPod en iTunes.

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  96 pagina’s
Auteur:  Ronald Smit
Formaat:  10 x 10 cm
ISBN:  9789059409576
NUR:  985
Prijs:  € 9,95
Verschijnt: februari 2017

Over de auteur  Ronald Smit kan dankzij een combinatie van een elektronica- 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 geeft u al snel de ‘aha-erlebnis’ waar u wellicht al zo lang naar op zoek was.
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Tijdbesparend 
werken met
toetscombinaties

EEN BOEKJE DAT STANDAARD NAAST DE MAC MOET 
LIGGEN!

Toetsenbordcombinaties 
Windows 10 
Wil je sneller met je Windows PC of laptop werken? Ge-
bruik dan toetscombinaties! Dankzij toetscombinaties 
kun je vele handelingen overslaan bij het werken op 
je computer. Je hoeft geen tijd meer te verspillen aan 
het zoeken in menu’s, want je hebt alle functies direct 
binnen handbereik. Dit scheelt veel tijd! In dit handige 
boekje vind je toetscombinaties voor programma’s 
die standaard in Windows 10 zitten. Dit praktische en 
overzichtelijke, klein formaat boekje is bedoeld om het 
eindeloos zoeken in menu’s om functies vinden te voor-
komen en sneller te werken op je computer. Het ge-
bruik van toetscombinaties voorkomt in veel gevallen 
een muisarm. Heel fijn is het EHBO gedeelte achterin 
met combinaties die gebruikt kunnen worden als de 
computer of een programma vastloopt. Eigenlijk een 
boekje, dat standaard naast de computer moet liggen.



Ontdek Snel: Tips voor
macOS Sierra & El Capitan
MacOS is een schitterend, uiterst stabiel en zeer gebruiks-
vriendelijk besturingssysteem. Lees in dit boek hoe je beter 
en sneller gebruik kunt maken van macOS Sierra en El 
Capitan. Met de honderden tips en trucs uit dit boek leer je 
om comfortabel te werken met macOS en ontdek je vele - 
soms verborgen – functies. Leer effectiever te werken met 
programma’s zoals Teksteditor, Contacten, Agenda, Safari, 
Mail, Berichten, iTunes en Terminal. Dit boek is onmisbaar 
voor iedere Mac-gebruiker, zowel voor beginners als voor 
gevorderden en experts.

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  232 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  12 x 17 cm
ISBN:  9789059409507
NUR:  985
Prijs:  € 14,95
Verschijnt:  februari 2017

Met handige 
tips en trucs 
voor iedere 
Mac-gebruiker

Met tips en methoden 
voor een goed 
gestructureerde 
workflow

Uitvoering: gebonden, 
 full colour
Omvang:  250 pagina’s
Auteur:  Jan Ris
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409552
NUR: 991
Prijs:  € 39,95
Verschijnt:  mei 2017

Dit boek is zowel een lees-doe-boek als een naslagwerk en 
is niet alleen zeer geschikt voor de grafisch professional, 
maar ook voor degene die anderszins publicaties maakt 
voor werk of privé-doeleinden. Juist degenen die slechts 
met een deel van de publicatieketen te maken hebben, 
zoals fotografen, kunnen hier vinden hoe om te gaan met 
de Adobe Creative Cloud en bovendien leren wat de conse-
quenties voor de rest van die keten zullen zijn. Iedereen kan 
met behulp van dit boek een idee verwezenlijken tot een 
goede publicatie. Dit boek gaat daar diep op in en geeft 
heel veel tips en methoden voor een goed gestructureerde 
workflow. De samenwerking tussen Photoshop, Illustrator, 
InDesign en Acrobat wordt uitgebreid belicht. Of het nu 
voor het web, voor print- of voor drukwerk is, steeds vind je 
snel wat je zoekt, ondersteund met veel voorbeelden. 

Ontdek de Android Phone
5e editie
Android is Googles besturingssysteem voor smartphones. 
Meer dan de helft van alle smartphones draait op Android. 
Dit boek beschrijft wat Android in huis heeft en hoe je de 
krachtige functies van je smartphone volledig benut. Van 
het toetsenbord en de synchronisatie van gegevens in ‘de 
cloud’ tot het gebruik van apps (en de Play Store) en de be-
spreking van tips en trucs: je leert alles om het meeste uit 
je Android Phone te halen. Dit boek behandelt de nieuwste 
versies van Android. 

Uitvoering: paperback, 
 full colour
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Joris de Sutter
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409514
NUR:  987
Prijs:  € 22,95
Verschijnt:  maart 2017

Over de auteur  Joris de Sutter is consultant in efficiënt smartphonegebruik. Als ingenieur heeft hij een technische 
achtergrond, maar in de trainingen die hij geeft, houdt hij steeds een belangrijk principe in het achterhoofd: als het niet 
praktisch is, doe het dan niet. Hij volgt de evolutie van Android op de voet.

Bijgewerkt tot 
en met Android 
Nougat

De beste tips en tricks voor InDesign, Photoshop en Illustrator



Uitvoering:  gebonden
Omvang: 96 pagina’s
Auteur:  Jo van Engelen en 
 Hans van Bommel
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409538
NUR: 982
Prijs:  € 19,95
Verschijnt:  april 2017

Speciale 4-delige bundel De Verbinding 
tot en met de Verwezenlijking!
Bestuurder en hoogleraar Jo van Engelen en IT’er Hans van Bommel hebben een vierluik 
geschreven over wat er duidelijk mis is in de IT en hoe overheid en organisaties binnen de 
huidige complexe omstandigheden aangestuurd moeten worden. Tevens doen zij concrete 
aanbevelingen over hoe het beter moet en kan. Deze speciale bundel bevat alle vier de 
boeken tegen een wel heel speciale prijs!

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 van 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 bij 
Schiphol Group, Rabobank, Ministerie van VWS en de NAVO. Van Bommel voorziet met enige regelmaat media (kwaliteits-
kranten, radio, tv, vakwebsites) van opinie over besturen en de kwaliteit van IT.
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Uitvoering: gebonden, 4 delen 
Auteur:  Jo van Engelen en Hans van Bommel
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789059409545
NUR:  982
Prijs:  € 39,95
Verschijnt:  april 2017

De Verwezenlijking
De Verwezenlijking is het vierde boek van IT-ondernemer Hans 
van Bommel en bestuurder en hoogleraar Jo van Engelen over 
automatiseren en besturen. Waar de eerste drie boeken zich 
vooral richtten op de beschrijvingen van de huidige uitda-
gingen, de mogelijke richtingen waarin oplossingen moeten 
worden gezocht en de laatste inzichten in het besturen van 
complexe organisaties en bedrijven, maakt dit vierde boek 
duidelijk hoe bestuurskamers de ingewikkelde bestuurs-
processen rondom IT doelgericht kunnen beïnvloeden. Van 
Bommel en Van Engelen bieden mogelijke paden en duidelijke 
handvatten voor de altijd weer opduikende struikelblokken, 
waarbij dieper wordt ingegaan op meerdere goed uitgevoerde 
voorbeelden uit de praktijk. De Verwezenlijking maakt duidelijk 
hoe een organisatie met en door IT kan verbinden, verdiepen 
en kan verduurzamen.   


