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Omvang:  208 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
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NUR:  473
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  april 2019

SCOTT KELBY

HET GROTE LANDSCHAPS-
FOTOGRAFIEBOEK 
In Het grote Landschapsfotografieboek leert profes-
sioneel fotograaf en bestsellerauteur Scott Kelby je 
hoe je prachtige landschapsfoto’s maakt en bewerkt. 
Scott behandelt alles wat je moet weten van de mee 
te nemen uitrusting via camera-instellingen tot de 
fotografische technieken die je bij een grote verschei-
denheid aan landschappelijke situaties en locaties 
kunt gebruiken. Of je nu een prachtige scène bij zons-
opgang wilt vastleggen, een zijdezachte waterval wilt 
fotograferen, ‘s nachts een opname met sterrensporen 
wilt maken of een indrukwekkende locatie in een 
adembenemend panorama wilt vastleggen, Scott laat 
het je allemaal zien.

Als de fotoshoot voorbij is, behandelt Scott zijn proces 
voor de bewerking van landschapsfoto’s. Je leert al 
snel de essentiële manieren om je landschapsfoto’s 
de wow-factor te geven: van de basisinstellingen voor 
witbalans en belichtingsinstellingen tot het gebruik 
van verloop- en radiaalfilters, hoe je kleuren spreken-
der kunt maken, wanneer je je afbeelding naar zwart-
wit moet converteren (en hoe je dat moet doen) en 
nog veel meer.

ScottKelby.nl

Uitvoering:  paperback, 
 full colour 
Omvang:  208 pagina’s
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ISBN:  9789463560955
NUR:  991
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Verschijnt:  maart 2019

SCOTT KELBY

ADOBE PHOTOSHOP VOOR 
LIGHTROOM-GEBRUIKERS, 
2E EDITIE 
Iedereen die Lightroom gebruikt voor fotobeheer, 
-bewerking en -workflow weet dat het geweldige  
software is. Maar in het leven van elke Lightroom- 
gebruiker komt er een moment dat hij/zij iets wil 
doen... en dat lukt gewoon niet in Lightroom. Hoewel 
Lightroom het overgrote deel van de behoeften van 
een fotograaf dekt (ongeveer 80% van een professio-
nele fotoworkflow), kan het gewoon niet alles wat een 
fotograaf wil om de laatste hand aan een goede foto 
te leggen.

Scott Kelby, wereldwijd de bestverkopende auteur van 
fotografieboeken, schreef Photoshop voor Lightroom- 
gebruikers precies voor die Lightroom-gebruikers die 
hebben ingezien dat ze Photoshop nodig hebben voor 
de andere 20% van hun workflow, om zo hun foto’s 
naar een nog hoger plan te tillen. Hiervoor hoef je 
alleen maar de belangrijkste bewerkingen, technie-
ken, retoucheerstappen en tweaks te kennen die je 
niet in Lightroom kunt uitvoeren, maar die je foto’s 
wel net dat beetje extra geven. Scott behandelt alles, 
van compositie tot de toevoeging van tekst over een 
foto, van retoucheren naar het maken van een boe-
komslag tot geavanceerde verscherpingstechnieken. 
Met Photoshop voor Lightroom-gebruikers leren lezers 
alles wat ze moeten weten om Photoshop in hun 
fotoworkflow met Lightroom op te nemen.
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HANS FREDERIKS

ZO WERKT GOOGLE 
FOTO’S, 2E EDITIE
Google Foto’s is een uitgebreide, 
krachtige en vooral leuk app! 
De app kent vele mogelijkheden 
om je foto’s te verbeteren en te 
bewerken. En uiteraard is het 
ook mogelijk om met een andere 
camera gemaakte foto’s in Google 
Foto’s op te nemen. Dit praktische 
en kleurrijke boek gaat uitgebreid 
in op de vele – vaak verborgen – 
functies van Google Foto’s. Daar-
bij wordt uitgebreid stilgestaan 
bij de vele instellingen, welke 
filters en bewerkingsopties er 
zijn en hoe je foto’s met anderen 
deelt. Maar ook de – in de EU 
verborgen – functie Gezichtsher-
kenning wordt in dit boek bespro-
ken én ontsloten, wat een wereld 
aan nieuwe mogelijkheden opent. 
Tot slot lees je in dit boek hoe je 
zelf albums, animaties, diavoor-
stellingen met muziek en collages 
maakt.

BOB TIMROFF

ZO WERKT APPLE 
FOTO’S, 2E EDITIE
Het is eigenlijk een ongekende 
luxe dat we niet alleen prachtige, 
haarscherpe foto’s kunnen maken 
met onze iPhone, maar dat we 
dankzij de app Apple Foto’s 
tevens in staat zijn om zowel 
foto’s als video-opnamen te orga-
niseren, te bewerken en te delen, 
waar en wanneer we maar willen. 
Apple Foto’s is geen ingewikkelde 
app. De app bevat echter heel 
veel mogelijkheden waarmee het 
organiseren, bewerken en terug-
vinden van foto’s een stuk aange-
namer wordt. Wie de app slechts 
gebruikt om te kijken naar eerder 
gemaakte foto’s en video-opna-
men mist heel veel leuks. In dit 
boek maak je niet alleen kennis 
met de vele mogelijkheden, maar 
leert ook werken met de functies 
in Apple Foto’s aan de hand van 
de vele voorbeelden en oefenin-
gen die dit boek telt.

HANS FREDERIKS

BETER FOTOGRA-
FEREN MET JE SMART-
PHONE, 2E EDITIE

Een smartphone heb je altijd bij 
je en de camera en software die 
in die smartphone zitten worden 
constant verbeterd; een matige 
foto wordt door de software in 
een mooie foto omgezet. Elke 
fabrikant biedt eigen mogelijk-
heden met de camerasoftware. 
Die zul je je eerst moeten eigen 
maken. Je kunt echter niet alles 
aan de camerasoftware overlaten. 
Met andere apps op je smartp-
hone valt er vaak veel meer uit 
een foto te halen. Met Apple 
Foto’s op je iPhone of Google 
Foto’s op je iPhone of Android-te-
lefoon kun je je foto’s zo bewer-
ken tot het perfecte plaatje ont-
staat dat jij voor ogen had. In dit 
boek leer je niet alleen werken 
met de camerasoftware van de 
fabrikant, maar leer je hoe je de 
foto’s beter kunt maken met apps 
als Apple Foto’s, Google Foto’s of 
Snapseed.
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PIETER DHAEZE

ONTDEK LIGHT-
ROOM CLASSIC CC 
INCLUSIEF E-UPDATE

Ben je serieus met fotografie 
bezig? En schiet je regelmatig 
fotoseries in de RAW-indeling? 
Dan is er maar één programma 
waarmee je snel en intuïtief grote 
reeksen foto’s kunt beheren, 
bewerken en publiceren en dat is 
Photoshop Lightroom van Adobe. 
In deze versie zijn de innovatieve 
functies van de eerdere versies 
uitgekristalliseerd en aangevuld 
met nieuwe mogelijkheden. 
Genoeg stof dus voor een prak-
tisch boek over deze materie.

Pieter Dhaeze is zelfstandig vorm-
gever en fotograaf. Hij publiceert 
zijn praktische kennis en ervarin-
gen via educatieve artikelen in 
diverse landelijke tijdschriften en 
op websites. Ook geeft hij trainin-
gen en workshops in zijn studio of 
op locatie en op aanvraag lezingen.

JOKE BEERS-BLOM

FOTOGRAFEREN MET 
DE FUJIFILM X-T-SERIE 
2E EDITIE

In dit boek maakt u kennis met 
de prachtige, veelzijdige Fuji-
film-camera’s uit de X-T-serie. De 
auteur laat u eerst kennismaken 
met de camera’s en de diverse 
beschikbare accessoires. Ver-
volgens komen de belangrijkste 
camera-instellingen aan de beurt. 
Ook als u overstapt van een spie-
gelreflexcamera naar een van 
de systeemcamera’s van Fujifilm 
is het even zoeken, aangezien 
veel zaken net een beetje anders 
gaan. Aan de hand van voorbeel-
den krijgt u tips en een overzicht 
van de belangrijkste mogelijkhe-
den. Daarnaast is er in dit boek 
veel aandacht voor het juiste 
gebruik van uw Fujifilm-camera. 
Bovendien is dit boek gelardeerd 
met vele, fraaie foto’s ter inspi-
ratie, alle gemaakt met de in dit 
boek beschreven camera’s.

TEAM VDM

ONTDEK PAINTSHOP 
PRO 2019 
Creëer superieure foto’s en origi- 
nele ontwerpprojecten met de 
zeer uitgebreide collectie profes-
sionele bewerkingsgereedschap-
pen van PaintShop Pro. PaintShop 
Pro 2019 biedt fotoanimatie, foto’s 
omzetten in schilderijen, intelli- 
gente beeldcorrectie, RAW-foto- 
bewerking, creatieve inhoud 
en nog veel meer. En het aller-
mooiste: elke nieuwe functie van 
PaintShop Pro 2019 is zorgvuldig 
ontwikkeld en samengesteld op 
basis van ideeën en verzoeken 
van de gebruikers. Ontdek zelf 
waarom PaintShop Pro 2019 het 
betaalbare, gebruiksvriendelijke 
alternatief vormt voor Photoshop.

focus 
op fotografie
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Auteurs:  Peter Doolaard. Bob van 
 Duuren, Peter Kassenaar,
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Peter Doolaard is eindredacteur en 
vormgever bij Van Duuren Media. 
Hij redigeerde talloze boeken over 
aan computers gerelateerde onder-
werpen. Peter Doolaard heeft zich 
daardoor ontwikkeld tot algemeen 
kennisvat dat zo nu en dan in boek-
vorm overloopt. 
Bob van Duuren is oprichter en 
directeur van Van Duuren Media 
en schrijft ruim 25 jaar boeken 
over een groot aantal computeron-
derwerpen, waarbij zijn affiniteit 
bij internet, programmeren en 
grafische toepassingen ligt. Tegen-
woordig houdt hij zich voornamelijk 
bezig met het uitbouwen van de 
uitgeverij, en werkt hij aan nieuwe 
uitgavemodellen. 
Peter Kassenaar is auteur van vele 
boeken over algemeen pc-gebruik, 
programmeertalen en internettech-
nieken. Daarnaast is hij docent en 
usability-expert. In 1996 program-
meerde hij zijn eerste webpagina’s 
in HTML en vanaf 1997 volgden 
projecten voor databasegestuurde 
websites met PHP, ASP en ASP.NET. 
Erwin Olij specialiseert zich in het 
schrijven van artikelen en boeken 
over onder andere grafische soft-
ware. Erwin Olij heeft vele boeken 
geschreven, onder andere over Pho-
toshop, Office en Windows.
John Vanderaart maakte in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw furore 
als Commodore 64-goeroe, waarna 
hij uitgroeide tot gerespecteerd 
journalist, (spel)programmeur, 
consultant, auteur, uitgever en net-
werkdeskundige. Momenteel schrijft 
hij voor diverse tijdschriften, waar-
onder Computer Idee.

PETER KASSENAAR E.A.

HET COMPLETE BOEK  
WINDOWS 10 
3E EDITIE

Met Windows 10 slaat Microsoft meer dan ooit een nieuwe weg in. 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 is bij-
gewerkt voor de Jubileumupdate; dankzij het AUB-programma wordt u op de 
hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en updates. Het door de wol 
geverfde auteursteam gaat in op de nieuwe en leuke mogelijkheden die dit 
krachtige besturingssysteem biedt. U wordt volledig bijgepraat over oude en 
nieuwe functies.

ACTUEEL, 
MET GRATIS 
UPDATES!
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  1000 pagina’s
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WIM DE GROOT E.A.

HET COMPLETE BOEK  
MICROSOFT OFFICE 2019
Ook geschikt voor Office 365-gebruikers! 

Wilfred de Feiter is van oorsprong 
leraar. Sinds 1985 ook actief in het 
trainen van onder andere het werken 
met Office-pakketten bij Compu’-
Train en ROC’s. Naast het geven van 
gebruikerstrainingen in groepen 
wordt ook instructie op maat gegeven 
in de vorm van werkplekbegeleiding. 
De vragen van gebruikers vormen dan 
ook de basis voor de onderwerpen 
die in zijn boeken aan de orde komen. 
Praktijkgericht en antwoorden op 
vragen van gebruikers.

Wim de Groot schrijft artikelen 
over Excel voor het populaire tijd-
schrift ComputerIdee en boeken bij 
van Duuren Media. Als freelance 
auteur heeft hij al vele lezers weten 
te boeien met dit rekenprogramma. 
Aan beginnende en gevorderde 
gebruikers laat hij zien hoe ze de 
mogelijkheden van dit rekenwonder 
kunnen benutten. 

Peter Kassenaar is auteur van vele 
boeken over algemeen pc-gebruik, 
programmeertalen en internettech-
nieken. Daarnaast is hij docent en 
usability-expert. In 1996 program-
meerde hij zijn eerste webpagina’s 
in HTML en vanaf 1997 volgden 
projecten voor databasegestuurde 
websites met PHP, ASP en ASP.NET. 

Ronald Smit kan dankzij een com-
binatie van een elektronica- en een 
journalistieke opleiding technische 
zaken op een heldere en eenvou-
dige manier uitleggen. En wordt het 
dan toch allemaal wat ingewikkeld, 
dan loodst hij de lezer snel en zeker 
langs eventuele barrières en val-
kuilen.

Microsoft Office is de meest gebruikte kantoortoepassing ter wereld. Met 
programma’s voor tekstverwerking, presentaties, databases, rekenbladen en 
e-mail is het een complete suite die veel functionaliteit biedt en de produc-
tiviteit verhoogt. In dit lijvige werk behandelen de auteurs de toepassingen 
Word, Excel, Access, Outlook en PowerPoint, zodat u een compleet beeld 
krijgt van de veelzijdigheid en de kracht van de software. 

ACTUEEL, 
MET GRATIS 
UPDATES!
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VICTOR PETERS

WINDOWS 10 VOOR 
SENIOREN, 4E EDITIE
 
Doe meer in minder tijd met uw computer, laptop of 
tablet! Ervaar de nieuwe mogelijkheden van Windows 
10 aan de hand van de stapsgewijze uitleg, eventueel 
ondersteund met diverse gratis videolessen. Binnen 
de kortste keren hebt u uw computer onder controle, 
zonder moeilijk gedoe! Auteur Victor Peters laat u in 
dit kleurrijke boek duidelijk zien hoe u uw Windows 
10-computer, -laptop of -tablet snel en zonder pro-
blemen onder de knie krijgt. Maak kennis met het 
nieuwe startmenu, beheer uw documenten, onder-
houd uw computer, surf op internet en maak contact 
met anderen: het zijn slechts enkele van de onderwer-
pen die u worden aangeboden. Geschreven in helder 
Nederlands en voorzien van vele afbeeldingen.

 Victor Peters is na een reeks van ruim zeventig boeken 
over computers en internet volledig overgestapt op digi-
tale media. Hij noemt zichzelf webninja, met een grote 
knipoog naar de vele, zelfverklaarde goeroes die het web 
bevolken. Victor assisteert uitgevers en webwinkels met 
sociale marketing: mond-tot-mondreclame genereren via 
web en sociale media.

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  144 pagina’s
Auteur:  Ronald Smit
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560887
NUR:  985
Prijs:  € 20,00
Verschijnt:  april 2019

RONALD SMIT

OVERSTAPPEN VAN WINDOWS 
NAAR macOS
 
In dit boek leert u meer over het besturingssysteem 
van uw Mac en hoe u met de meegeleverde program-
ma’s werkt. Zodra u de basisvaardigheden onder de 
knie hebt, leert u de nieuwe software installeren. Wilt 
u een back-up maken, externe hardware installeren 
of de Mac beter beveiligen? Of kiest u er toch voor 
om onder Windows te blijven werken op uw Mac? Het 
komt allemaal aan bod in dit handige boek.

Overstappen van pc naar Mac is nog nooit zo eenvou-
dig en intuïtief geweest! In dit praktische boek raakt 
u in een mum van tijd vertrouwd met uw Mac en 
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Uitvoering:  hardcover
Omvang:  192 pagina’s
Auteur:  Meindert Munnik
Formaat:  15 x 23 cm
ISBN:  9789463560986
NUR:  982
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  maart 2019

Meindert Munnik (Schiedam, 1957) 
heeft meer dan dertig jaar ervaring 
als probleemoplosser in lijnorgani-
saties, project- en testmanagement. 
Hij is meerdere malen gevraagd om 
vastgelopen afdelingen, complexe 
projecten en testtrajecten los te 
trekken en nieuw leven in te bla-
zen. Binnen de overheid en in de 
bancaire- en zorgsector heeft hij, 
nationaal en internationaal, vanaf 
‘nul’ testorganisaties vormgege-
ven en beleid ontwikkeld. Hij is 
meerdere malen spreker geweest 
op internationale bijeenkomsten 
met als onderwerp internationaal 
testmanagement. Zijn visie, inzicht 
en pragmatisme zijn gebaseerd op 
een gevarieerde mix aan afgeronde 
HBO opleidingen als Pedagogische 
Academie, Officiersopleiding Breda, 
AMBI (Systeemontwikkeling en 
Informatiebeleid), HTS Informatie-
kunde en een in 2009 cum laude 
behaalde MBA. 

Word jij als gevolg van nieuwe werkwijzen als Agile, DevOps of andere veran-
deringen binnen jouw organisatie plotseling geconfronteerd met het feit dat 
testen onderdeel is uit gaan maken van je functie? En heb je die ‘magische 
testwereld’ tot nu toe altijd toevertrouwd aan de gespecialiseerde medewer-
kers? Ben jij al jaren aan de slag binnen het vakgebied testen en krijg je er 
plotseling testrollen bij waarin je nog geen ervaring hebt opgebouwd? Dan 
is dit boek echt iets voor jou. In dit boek vindt je voorbeelden, tips en trucs 
uit de praktijk. Meindert biedt testers en de niet ‘native’ tester een eenvou-
dig raamwerk waarmee testmanagement kwalitatief goed en eenvoudig kan 
worden uitgevoerd. 

• Weet wat je communiceert met wie
• Stel je productrisico’s vast
• Maak een eenvoudig testplan
• Verdeel het werk
• Rapporteer simpel, overzichtelijk en in business termen
• Probeer ‘voorspellend’ te zijn 
• Maximaliseren van risicoreductie
• Wees duidelijk in Ja en Nee, en hou je ‘poot’ stijf als dat moet
• Goed is goed genoeg, geen verlies door sub-optimalisatie
• Als aanvulling op het boek is een toolbox beschikbaar

MEINDERT MUNNIK

SUCCES MET  
TESTMANAGEMENT
Een pragmatische aanpak

SUCCES
M E T
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LAAT UW GEGEVENS  
NIET ALLEEN MAAR 
ZIEN – VERTEL ER 
EEN VERHAAL MEE! 

Storytelling met data leert u de fundamenten van gegevensvisualisatie en hoe 
u effectief met gegevens kunt communiceren. U ontdekt de kracht van vertel-
len door de gegevens tot het kernthema van uw verhaal te maken. De lessen 
in dit verhelderende boek zijn gebaseerd op theorie, maar wel toegankelijk 
gemaakt via talloze voorbeelden uit de praktijk – klaar voor onmiddellijke 
toepassing in uw volgende diagram of presentatie. 

Vertellen is geen intrinsieke vaardigheid. Alle tools die we tot onze beschik-
king hebben bij datavisualisatie maken het bovendien niet eenvoudiger. Dit 
boek laat zien hoe u de conventionele tools overstijgt om met de kern van uw 
gegevens een boeiend, informatief en overtuigend verhaal te maken. U leert 
met name het volgende:

• Het belang van context en doelgroep begrijpen
• Het juiste type diagram bepalen per situatie
• De rommel die uw informatie vertroebelt, herkennen en terzijde schuiven
•  De aandacht van uw publiek naar uw belangrijkste gegevens leiden
•  Leren denken als een ontwerper met gebruikmaking van de 

designconcepten in datavisualisatie
•  Gebruikmaken van de kracht van vertellen om uw boodschap weerklank te 

doen vinden bij uw publiek 

Met de lessen in dit boek kunt u uw gegevens omzetten in indrukwekkende 
visuele verhalen die uw publiek lang zullen bijblijven. Doe uw ineffectieve 
grafieken en diagrammen van de hand, niet één maar allemaal. Er zit een 
verhaal in uw gegevens – Storytelling met data geeft u de vaardigheden en de 
kracht het te vertellen!

Uitvoering:  paperback, 
 full colour
Omvang:  288 pagina’s
Auteur:  Cole Nussbaumer 
 Knaflic
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561020
NUR:  801
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  maart 2019

Cole Nussbaumer Knaflic onder-
steunt haar verhalen al jaren met 
geanalyseerde data in haar func-
tie bij banken, private equity en 
Google. Ze maakt presentaties en 
workshops voor organisaties die een 
manier zoeken om de presentatie 
van data te verbeteren.

COLE NUSSBAUMER KNAFLIC

STORYTELLING MET DATA
Datavisualisatie voor business professionals
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  200 pagina’s
Auteur:  Jim Dunk
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560993 
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RYAN MITCHELL

HANDBOEK WEBSCRAPING 
MET PYTHON, 2E EDITIE
Een uitgebreide gids voor het verzamelen, 
transformeren en gebruiken van gegevens. 

Als programmeren magie is, dan is webscraping een 
vorm van toverkunst. Met een eenvoudig programma 
kunt u webservers doorzoeken en de gevonden gege-
vens filteren voor de benodigde informatie. De uitge-
breide editie van dit praktische boek is niet alleen een 
inleiding op webscraping, maar ook een uitvoerige 
handleiding voor het ‘schrapen’ van bijna alle soorten 
gegevens op het moderne web.

Deel I richt zich op webscrapingtechnieken: met 
behulp van Python informatie opvragen bij een web-
server, verwerking van de server-responsen en op een 
geautomatiseerde manier met sites communiceren. 
Deel II behandelt een aantal meer specifieke hulpmid-
delen en toepassingen die geschikt zijn voor elk web-
scrapingscenario dat u waarschijnlijk tegenkomt.
Zoals het analyseren van gecompliceerde HTML- 
pagina’s en ontwikkelen van crawlers met het Scrapy- 
framework. Ook leert u hoe de ‘geschraapte’ gege-
vens op te slaan, gegevens uit documenten lezen 
en extraheren en slecht geformatteerde gegevens 
opschonen en normaliseren. Verder behandelt het 
boek door formulieren en log-ins crawlen, JavaScript 
schrapen en API’s doorzoeken en veel meer.

JIM DUNK

WEB DEVELOPMENT 
LIBRARY: REACT

React is een door Facebook ontwikkelde en onder-
houden JavaScript-bibliotheek voor het bouwen van 
gebruikersinterfaces. Het wordt door grote bedrijven 
als Uber en Netflix gebruikt, maar ook kleinere en 
middelgrote ondernemingen zien de voordelen van 
React, bijvoorbeeld ten opzichte van jQuery. In dit 
deel van de Web Development Library gaat de auteur 
in op het inzetten en toepassen van de React-biblio-
theek. Hij laat zien hoe je met behulp van React een-
voudig interactieve webpagina’s maakt, waarbij de 
achterliggende techniek efficiënt met de onderdelen 
van de browser omgaat. React is zowel geschikt voor 
het ontwikkelen van mobiele als reguliere websites.
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BJARNE STROUSTRUP

EEN RONDLEIDING 
DOOR C++

Uitvoering:  paperback
Omvang:  250 pagina’s
Auteur:  Bjarne Stroustrup
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561013
NUR:  989
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  juni 2019

GESCHREVEN 
DOOR DE BEDENKER  
VAN C++! 

Bjarne Stroustrup is de ontwikke-
laar en oorspronkelijke bedenker 
van C++. Hij is oprichter van de ISO 
C++ standards commissie en heeft 
grote bijdragen geleverd aan het 
moderne C++.

In Een rondleiding door C++ beschrijft Bjarne Stroustrup, de bedenker van 
C++, wat modern C++ precies is. In deze beknopte, op zichzelf staande 
handleiding worden de belangrijkste bijzonderheden van C++ en dito com-
ponenten van de standaardbibliotheek behandeld, uiteraard niet diepgaand, 
maar wel zodanig dat programmeurs een zinvol overzicht krijgen van de taal, 
met enkele sleutelvoorbeelden en praktische hulp om aan de slag te kunnen. 
Stroustrup presenteert de bijzonderheden van C++ in de context van de 
ondersteunde programmeerstijlen, zoals objectgeoriënteerde en generieke 
programmering. Zijn rondleiding is bijzonder uitgebreid. 

Het boek begint met de basisprincipes en weidt dan uit over meer geavan-
ceerde onderwerpen, waaronder veel die nieuw zijn in C++17, zoals move-se-
mantics, uniforme initialisatie, lambda-expressies, verbeterde containers, 
randomgetallen en concurrency. De rondleiding behelst zelfs een aantal 
uitbreidingen voor C++20, zoals concepten en modules, en eindigt met 
een bespreking van het ontwerp en de evolutie van C++. Deze ‘gids’ is niet 
bedoeld om u te leren programmeren. Als u echter een C- of C++-program-
meur bent die meer vertrouwd wil raken met de huidige C++ -taal, of een 
programmeur die vertrouwd is met een andere taal en een juist beeld wil 
krijgen van de aard en voordelen van modern C++, vindt u geen kortere of 
eenvoudigere introductie dan deze rondleiding.
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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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9789463560443

9789463560450

 9789463560771

9789463560689  

9789463560627

 9789463560382  

9789463560580

9789463560597 

 9789463560566  
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