Books2download
Fondslijst zomer 2020

Rian Visser: ‘Ik startte mijn uitgeverij
Books2download in 2010 om – naast
mijn boeken bij andere uitgeverijen – ook
eigen uitgaven te kunnen uitbrengen.
Dat doe ik met veel plezier en succes.’
Books2download is aangesloten bij CB.

Prentenboek
De steen en de tijd
Een reis van 150.000 jaar geleden tot nu.
In een ijstijd, 150.000 jaar geleden, glijdt een steen
vanuit het noorden naar Nederland. De reis duurt
eeuwen, maar de steen is geduldig. Dan smelt het ijs.
Boeren zetten de steen rechtop en krijgen er een band
mee. Later komen er Romeinen, ridders en stedelingen
voorbij. De tijd gaat steeds sneller. Wie kijkt er nog om
naar de steen?
De steen en de tijd werpt een poëtische blik op de
geschiedenis, bezien vanuit een zwerfkei.
Gebonden prentenboek, prijs € 14,99

• Thematitel Kinderboekenweek 2020, En toen?

Eerste druk 2020, Vijfde druk 2020
Auteur: Rian Visser

• Digitale les verkrijgbaar

Illustrator: Tineke Meirink

• Geschiedenis is elk jaar een thema op scholen

ISBN 9789491647260

• Bruikbaar in groep 1 t/m 8

Nur 273, 27 x 21 cm, 32 blz

9 789491 647260

Thematitel Kinderboekenweek 2021
Al 8000 verkocht
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Prentenboek
De wedstrijd van Schildpad en Haas
Een frisse nieuwe vertelling van een oude fabel
Schildpad en Haas houden een hardloopwedstrijd.
Wie is het eerst bij de paardenbloemen aan het eind
van het bospad? Alle dieren uit het bos komen kijken
en helpen mee met de wedstrijd. Haas weet zeker
dat hij het snelst is. Daarom kan hij best nog even
een koprol maken en over een boomstam springen.
Ondertussen kruipt Schildpad rustig verder …
Met een verrassend einde!
• Verscheen in 2013 in klein formaat bij Zwijsen,
5 herdrukken, stond in CPNB bestsellerlijst top 60.

Gebonden prentenboek, prijs € 14,45

Nu leverbaar in groot formaat

Derde druk, groot formaat 2020

• In totaal 8 drukken

Auteur: Rian Visser
Illustrator: Tineke Meirink

• Populair bij kleuterleerkrachten

ISBN 9789491647130

• Opgenomen in diverse lesmethodes, bijvoorbeeld voor
executieve vaardigheden

Nur 273, 29,6 x 21,8 cm, 32 blz

• Voorgelezen bij www.devoorleeshoek.nl
• Gratis 10 bewegingslessen voor de Koningsspelen
De tekeningen in voornamelijk groene, natuurlijke tinten vertellen
het verhaal en geven een mooie aanvulling op de teksten. Voor
kinderen vanaf ca. 4 jaar een leuk boek om zelf te bekijken en
voorgelezen te krijgen. – Biblion

Al 11.000 verkocht

Haas verveelt zich. Hij maakt een koprol.
En nog een koprol.

Ondertussen kruipt Schildpad
heel langzaam verder.

Kraai landt op de grond. ‘Wat zijn jullie aan het doen?’ vraagt hij.

‘Schildpad en Haas doen een wedstrijd,’ vertelt Zwijn. ‘Ze doen wie
het eerst bij de paardenbloemen is.’

‘Leuk, een wedstrijd!’ zegt Kraai. ‘Ik geef de winnaar een medaille.
Dat hoort bij een wedstrijd.’
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Spannende serie voor stoere lezers
Een serie over robots, vechtsporten én vriendschap
Het verhaal gaat over een wereld waarin robots steeds meer macht krijgen.
De groep Geheime kracht probeert daar iets tegen te doen. Ze verslaan de
robots door oude vechttechnieken te gebruiken. Ook gebruiken ze natuurlijke
energie, die ki genoemd wordt. De hoofdrolspelers zijn de jongens Denny en
Arion en het meisje Tilia. Vriendschap is heel belangrijk.
• Veel kinderen beoefenen een vechtsport.
• De auteur schrijft vanuit haar eigen ervaring met vecht- en
verdedigingssporten, zoals o.a. aikido en katori shinto ryu.
• Lesmateriaal en boektrailers op www.robotoorlog.nl.
• Voor jonge, snelle lezers én voor oudere, zwakkere lezers (vmbo, mbo, svo)
• Veel actie, korte hoofdstukken, grote letter, dyslexielettertype.
• Volwassen game-uitstraling: covers zijn gemaakt door bekende Spaanse
illustratoren, die ook werken voor Game of Thrones, Warcraft en Disney.

Verslavende serie
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Boek 1: Geheime kracht

Boek 2: Onzichtbaar gevaar

Boek 3: Ongelijke strijd

Gebonden boek, prijs € 13,45

Gebonden boek, prijs € 13,45

Gebonden boek, prijs € 13,45

Vierde druk 2020

Tweede druk 2020

Tweede druk 2020

Auteur: Rian Visser

Auteur: Rian Visser

Auteur: Rian Visser

Illustrator: Guillem. H. Pongiluppi

Illustrator: Guillem. H. Pongiluppi

Illustrator: Joseph Díaz

ISBN 9789491647000

ISBN 9789491647116

ISBN 9789491647178

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 160 blz

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 168 blz

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 192 blz

Boek 4: Sluipend kwaad

Boek 5: Verdwenen vijand

Gebonden boek, prijs € 14,45

Gebonden boek, prijs € 14,45

Eerste druk 2020

Eerste druk 2021

Auteur: Rian Visser

Auteur: Rian Visser

Illustrator: Joseph Díaz

Illustrator: Joseph Díaz

ISBN 9789491647215

ISBN 9789491647277

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 208 blz

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 208 blz
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Backlist
De boekenbus
Versjes over reizen en vervoer
Wij wachten op de boekenbus.
Heeft iemand soms de bus gezien?
De boekenbus komt elke week.
Is er iets gebeurd misschien?
Twintig herkenbare versjes over een ruimtereis,
verhuizen, de pakketbezorger, tellen met
speelgoedauto’s, een helikopterpiloot, een
hondenfietsmand, nieuwe rolschoenen en nog veel
meer!
• Met gratis toneeltekst
• Met digibordles en werkbladen
• Tineke Meirink is internationaal bekend met haar
StopWatch project.

Gebonden versjesboek, prijs € 14,99
Eerste druk 2019
Auteur: Rian Visser
Illustrator: Tineke Meirink
ISBN 9789491647222
Nur 275, 22,9 x 22,7 cm, 44 blz
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Backlist
Grote Beer en Kleine Bever,
vrienden voor altijd
Groot voorleesboek met twaalf korte verhalen
Beer en Bever zijn de beste vrienden, ook al zijn ze
heel verschillend. Beer houdt van slapen, lezen en
veel eten. Bever is altijd bezig en verzint voortdurend
nieuwe dingen om te doen. De vrienden brengen
veel tijd door met spelen, praten en nadenken.
Wanneer ze samen naar de sterren kijken, ontdekken
ze naast Grote Beer een nieuw sterrenbeeld: Kleine
Bever. Bestaat dat echt?
• Voorgelezen bij Sesamstraat.
• Thema Vriendschap!
Deze grappige, vertederende en uiterst herkenbare verhalen
sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen. – Pluizer
De verhaaltjes zijn allemaal anders, ze kunnen dus steeds prima
los van elkaar worden voorgelezen. Wel komt in alle verhalen het
thema ‘vriendschap’ duidelijk naar voren. – Juf Jannie

Gebonden boek, prijs € 13,95
Eerste druk 2018
Auteur: Rian Visser
Illustrator: Gertie Jaquet
ISBN 978 94 91647 14 7
Nur 272, 29,6 x 21,8 cm, 32 blz
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Uitgeverij Books2download
Uitgeverij Books2download is de eigen uitgeverij
van auteur Rian Visser. Vanaf 2010 publiceert de
uitgeverij prentenboek-apps en verrijkte e-boeken.
Het doel is om door een combinatie van media
vernieuwende boeken te brengen.
Vanaf 2017 publiceert Books2download ook op
papier. Het vernieuwende karakter is gebleven.
Dikwijls worden de boeken ondersteund met
digitale middelen, zoals een digibordles of met een
website met extra materiaal.

Rian Visser
Rian Visser is auteur van ruim honderd
kinderboeken, zoals Nippertje, De wedstrijd
van Schildpad en Haas, hier is pier, Blitz! en Zar
(Game-lezen).

Faradaystraat 9
2014 EN Haarlem
info@books2download.nl
Tel 023 5440547

zoals Raadgedicht (www.raadgedicht.nl).

Via De Schrijverscentrale bezoekt Rian Visser
scholen, bibliotheken en boekwinkels.
In 2013 ontving Rian Visser de alfabetiseringsprijs
van Stichting Lezen en Schrijven voor haar
digibordlessen, tips leesbevordering en projecten

www.rianvisser.nl

Aangesloten bij CB via De Vrije Uitgevers
www.books2download.nl

Huub van Aalst Bookservice
Vertegenwoordiger
Waemelslant 149
6931 HW Westervoort
huubvanaalstbookservice@gmail.com
Tel 06-17125783
www.huubvanaalstbookservice.nl
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