
Deze les kun je 
gebruiken bij een 
boekbespreking over 
Robotoorlog.

Tip: Bekijk met de klas 
ook de schriften en 
filmpjes op  
www.robotoorlog.nl.

http://www.robotoorlog.nl


Rian Visser is de schrijver. Ze 
schrijft op de computer. Als het 
verhaal ‘klaar’ is print ze het en 
gaat het opnieuw lezen. Dan 
verbetert ze nog veel dingen. 
Soms doet ze dit een paar keer.



Hier zie je de tekst al in de ‘opmaak’ van het 
boek. Ook nu nog worden er dingen verbeterd. 
Er zijn ook verschillende proeflezers en een 
redacteur, die de tekst lezen.



De voorkanten van boek 1 en 2 zijn getekend door de Spaanse illustrator 
Guillem H. Pongiluppi. Hij spreekt geen Nederlands. Een stukje van het boek 
is voor hem in het Engels vertaald. Hij kreeg ook een samenvatting, een 
beschrijving van de personen en een instructie waarin stond wat hij moest 
tekenen. Guillem maakte eerst een paar schetsen. Een daarvan zie je hier.

Guillem H. Pongiluppi.

Guillem woont en werkt in 
Barcelona. Hij maakte ook 
tekeningen voor films zoals 
Warcraft van Duncan Jones. 

Guillem maakte altijd eerst 
schetsen, voordat hij de 
definitieve tekening maakt. 
Hiernaast zie je een schets die 
niet gebruikt is.



De voorkanten van boek 3, 4 en 5 zijn getekend door 
de Spaanse illustrator Joseph Diaz. Hij woont ook in 
Barcelona. Ook hij maakt eerst schetsen. Links zie je de 
schets voor boek 5. 

Guillem H. Pongiluppi.

Joseph Diaz

Joseph woont en werkt ook in Barcelona. 
Hij tekende voor meer dan dertig films 
en televisieprogramma’s, zoals: Game of 
Thrones, Warcraft, A Monster Calls, Sleepy 
Hollow, The Impossible, Lost in Space, 
Europa Report, Cold Skin en Down a Dark 
Hall. 



Voor het logo van 
Robotoorlog is dit 
lettertype gebruikt.

De letter is bijna vierkant 
gemaakt. Ze vervormen 
en zijn minder mooi.

De letter O is vervangen 
door een tekening van 
een moertje.

De letters zijn mooier 
gemaakt.

Onduidelijke vorm

Bovenste balk te dun

Onderste balk te dun

Het logo is getekend in het computerprogramma Illustrator.



Daarna is het logo bewerkt in het computerprogramma Photoshop

Het logo is goudkleurig gemaakt met wat mooie lichteffecten erin.



Er zitten kleine putjes in het goud, zodat het een beetje oud lijkt. En de belichting is nog aangepast.

Daarna is er diepte toegevoegd.



Om de letter 0 nog meer op een moertje te laten lijken is er binnenin een 
beetje schroefdraad zichtbaar, net als op de echte foto van een echt moertje. 
Er is ook een schaduw achter het logo gezet.



De tekening van de voorkant is telkens 
ook gebruikt voor de rug en de 
achterkant van het boek. 



Met het computerprogramma InDesign wordt de tekst op het omslag gezet. 



Het computerprogramma InDesign wordt ook gebruikt om alle pagina’s van 
het boek te maken. Tekst en beeld worden bij elkaar gezet. 

De pagina’s 
in het klein.



De tekeningen van de schriftjes zijn met potlood, pen en penseel getekend. 
Daarna zijn ze gescand. De schrijver heeft deze tekeningen zelf gemaakt.



De pagina’s uit de schriftjes zijn 
op de computer gemaakt. Het 
schriftje van Denny bestaat echt.  
Het komt uit China. 

Deze shuriken komt uit Japan.



Hier zie je een pagina uit 
het schrift van Panthera.
Deze afbeelding is gemaakt 
in Photoshop. 
In het papieren boek staan 
meer van dit soort foto’s 
van de schriften. 
Op de website  
www.robotoorlog.nl  
kun je in de schriften lezen.

http://www.robotoorlog.nl


Veel plezier met het lezen van 
Robotoorlog! Op de website 
www.robotoorlog.nl kun je 
schrijven hoe je het boek vindt.  
En je mag mij ook altijd mailen 
als je tips hebt! 

Groetjes,
Rian Visser Tanto

Bokken

Jo

http://www.robotoorlog.nl

