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Voorwoord
Geachte boekhandelaar,

Hierbij ontvangt u de aanbieding voorjaar – zomer 2021 
van Uitgeverij Gopher.

In deze aanbieding wil ik u graag opmerkzaam maken op 
een aantal bijzondere uitgaven.
In Eet puur geluk met Dymphina presenteert de auteur 
bijna 100 recepten waar je gelukkiger van wordt. 
Dymphina heeft deze recepten na een burn- out op basis 
van onderzoek zelf samengesteld. Inmiddels heeft zij haar 
eigen kookprogramma op RTL4.

Het Handboek en Werkboek Holistisch leven van Marjolein 
Berendsen (columnist van Paravisie en oprichter van 
ZoMa-opleidingen) biedt voor veel mensen informatie, 
oefeningen en meditaties om gelukkig te worden.

Ook het nieuwe boek van Barbelo Uijtenbogaardt Familie 

Opstellingen, een kans voor herstel biedt zowel de 
therapeut als degene die een opstelling wil ondergaan 
achtergronden en handreikingen.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over deze 
aanbieding, dan horen wij dat graag. Meer informatie over 
onze uitgeverij en uitgaven vindt u op www.gopher.nl.

Ric Hofmans, uitgever



Dymphina Jooren
Nog niet eerder werd er een kookboek gemaakt

 waar je zo gelukkig van wordt!
Met bijna 100 ‘gelukmakende’ unieke recepten!

Auteur: Dymphina Jooren
Titel: Eet puur geluk 

met Dymphina
Uitvoering: paperback 

met flappen
ISBN: 9789493230187

Prijs: €  22,50
Omvang: 184 pagina’s

Verschijnt: 21 maart 2021, 
vooruitbestellen vanaf 14 februari

In ‘Eet puur geluk met Dymphina’ 
legt Dymphina jou duidelijk uit hoe de stofwisseling van 

ons gelukshormoon werkt en hoe eenvoudig dit voor iedereen is 
aan te vullen door middel van het juiste eten. Iedereen, ook jij, 
krijgt te maken met stressvolle periodes in het leven. Hierdoor 

wordt het serotonine-niveau, oftewel het ‘gelukshormoon’ in onze 
hersenen lager. Dymphina ontdekte dat je door middel van een 

bepaalde combinatie van voeding veel invloed kunt uitoefenen op 
je geluk en geestelijk welzijn. Haar zoektocht naar hoe je geluk 

kunt eten, is uitgegroeid tot een missie om zoveel mogelijk men-
sen op een natuurlijke manier te helpen gelukkiger te worden!

www.eetpuurgeluk.nl

USP’s: - Gratis voorpublicatie
- Bekend van RTL4

- Totaal gewijzigde herdruk van de eerste succesvolle druk 
Eet puur geluk ( >5.000 exemplaren verkocht)



Barbelo Uijtenbogaardt
Hét nieuwe Praktijkhandboek over Familieopstellingen

Auteur: Barbelo Christina 
Uijtenbogaardt

Titel: Familieopstellingen, een kans 
voor herstel. Een praktijkhandboek

Uitvoering: hardcover
ISBN: 9789493230255
Omvang: 192 pagina’s 

Prijs: € 24,95
Verwacht:  april 2021

Familieopstellingen maakt deel uit van systeemtherapie. Barbelo 
beschrijft in dit boek de uiteenlopende mogelijkheden van fami-
lieopstellingen ten aanzien van werkwijze en mogelijke proble-

matiek. Dit boek is interessant als je iets meer over opstellingen-
werk en psychologische processen wilt weten, die worden 

namelijk in een opstelling uitvergroot. Geschikt als handreiking 
voor de therapeut, en ook voor iedereen die een opstelling wil 

ondergaan of er meer over wil weten. Met vele voorbeelden van 
opstellingen om een indruk te krijgen. Dit boek is dus een aanra-

der voor iedereen die interesse heeft in dit onderwerp!

USP’s: - Gerenommeerde auteur van onder meer 
het succesvolle Handboek Hypnotherapie

- Bekende naam in het vak, auteur is oprichter en 
voormalig eigenaar HBO-academie Hypnos 



Sandor Willems
Groei door het inzetten van blauwe peper!

Boordevol praktische tips, direct toepasbaar binnen 
jouw bedrijf

Auteur: Sandor Willems
Titel: Groei harder dan ooit. Van 

vallen naar opstaan: creatieve 
nieuwe manieren om te groeien

Uitvoering: paperback met flappen
ISBN: 9789493230231
Omvang: 340 pagina’s

Prijs: € 22,50
Verschijnt: februari 2021

Ondernemen is vaak lastig, maar wel ontzettend leuk. Jouw 
eigen strategie bepalen en uitstippelen is spannend en ook 

inspirerend. Maar hoe word je daarin succesvol? De strategi-
sche aanpak van Sandor Willems helpt jou en je bedrijf harder 

te groeien dan ooit. Dit alles vanuit een concreet en duidelijk 
plan. Aan de hand van diverse modellen en zeer bruikbare tips 

ga jij direct aan de slag om jezelf, jouw team en jouw bedrijf 
voor de toekomst klaar te stomen. Daag jezelf, jouw organisatie 

en je team uit om alles uit je bedrijf te halen!

USP’s: -Geschreven vanuit de praktijk, de auteur heeft een 
goedlopend commercieel advies- en trainingsbureau Blue Pepper

-Praktische voorbeelden, direct toepasbaar, met cases uit de praktijk 
vanuit zijn ervaring met Fortune 200 bedrijven en 

Nederlandse mkb-bedrijven



Marjolein Berendsen
Hét handboek over Holistisch leven

Vooruit te bestellen vanaf 21 maart!

Auteur: Marjolein Berendsen
Titel: Holistisch leven, moeiteloos 

gelukkig zijn. Handboek
Uitvoering: gebonden
ISBN: 9789493230354

Prijs: € 28,95
Omvang: +/- 220 pagina’s

Verschijnt:  3 mei 2021

Auteur: Marjolein Berendsen
Titel: Holistisch leven, moeiteloos 

gelukkig zijn. Werkboek
Uitvoering: paperback
ISBN: 9789493230361

Prijs: € 18,95
Omvang: 224 pagina’s
Verschijnt: 3 mei 2021

Ook te bestellen als één pakket met 
gratis notitieboek voor € 45,00

ISBN: 9789493230378



Holistisch leven, moeiteloos gelukkig zijn gaat over onze levens-
vragen: over leven in het hier en nu, over verbinding en verdie-

ping in jezelf. Je vindt informatie, oefeningen, meditaties, op-
drachten en visualisaties die ook voor je zijn ingesproken. 

Daarmee word je tot zelfonderzoek en zelfverrijking uitgenodigd. 
Holisme als levensvisie houdt in dat je alles als één geheel ziet.

Marjolein Berendsen (1982) is oprichter en eigenaar van oplei-
dingsinstituut ZoMa Opleidingen. Met haar werk inspireert ze je 
om altijd je hart te volgen in alles wat je doet, en zo de mooiste 

versie van jezelf te zijn. Ze schrijft artikelen en columns voor 
diverse media. Met Stichting ZoMa - Spread the Love zet Marjo-

lein zich in om kwetsbare mensen ontspanning en heling te 
geven, alles vanuit haar diepgewortelde missie: het verspreiden 

van licht, liefde en bewustwording in al haar werk.

Patrick Kicken (auteur Leven zonder stress):
‘Holistisch leven is een inspirerend en verrijkend lees- en oefen-

boek. Als je er voor openstaat kan je er nuchter maar tegelijk 
spiritueel echt je voordeel mee doen.’

Dokter Juriaan Galavazi (auteur Van klacht naar kans):
‘Jouw lichaam vertelt je exact welke richting je op mag gaan. Als 

je bereid bent om ermee in contact te komen en ernaar te 
luisteren, ervaar je wat dit kostbare instrument je kan brengen: 

de ervaring dat je het waard bent om te zijn wie je bent. Dit boek 
stelt je in staat om te leren helemaal te zijn wie jij bent, door 

heel goed voor jezelf te zorgen’.

USP’s: - Voor mensen met een burn-out en voor iedereen met een 
interesse in holistisch leven

- Ervaren en deskundige auteur met goedlopende praktijk
- Koppeling tussen Handboek en Werkboek maakt dat je een 

gedegen inzicht krijgt in wat de holistische levenswijze inhoudt 
en deze ook kunt toepassen



Dr. Bernard Leandair
Een verhelderend boek over de voor- en 

nadelen van kernenergie

Auteur: Dr. Bernard Leandair
Titel: Kernenergie. Waarom niet?

Uitvoering: paperback
ISBN: 9789493230323

Omvang: +/- 200 pagina’s
Prijs: € 20,25

Verwacht: mei 2021

In de loop van de tijd is er in het 
algemeen nogal afwisselend over 

kernenergie geoordeeld. Dat geldt 
zowel voor de militaire als voor de vreedzame toepassingen. 

Sommigen beweren dat kernwapens een derde wereldoorlog 
voorkomen, terwijl anderen ze juist als een gevaar voor het 

voortbestaan van de planeet Aarde beschouwen. Wat de vreed-
zame toepassing betreft is het al niet anders. Dit boek is ge-

schreven om wat licht in deze materie te brengen, hopelijk op 
een begrijpelijke manier, en om zodoende een basis voor een 

gefundeerde oordeelsvorming te verschaffen. 

USP’s: -Gedegen introductie in wat kernenergie is,
wat de voor- en nadelen ervan zijn, en wat we daarmee kunnen

-Auteur is zijn leven lang betrokken geweest bij kernenergie 
en is specialist op dit gebied



Alexander van Ketwich
Weer een razend spannende thriller uit de Harry Gibson-serie

Voor de liefhebbers van Ludlum en Baldacci!

Auteur: Alexander van Ketwich
Titel: Brussel

Uitvoering: paperback
ISBN: 9789493172876

Omvang: +/- 250 pagina’s
Prijs: € 20,75

Verwacht: juni 2021

Tijdens een terroristische aanslag 
in de metro van Brussel komt een 

EU-vertegenwoordiger van het 
Oost-Europese land Voroznistan 

om het leven. Kort daarvoor is 
tijdens een coup de president van 

dat land  vermoord. Tegelijkertijd wordt in een klooster hoog in 
de bergen van Voroznistan een kostbare collectie oude meesters 

ontdekt, die daar door de Nazi’s tijdens WO II is verstopt. Vei-
linghuis Christies in Londen schakelt forensisch advocaat Harry 

Gibson in om de herkomst van de schilderijen te onderzoeken. 
Zo komt Gibson op het spoor van een grootscheepse fraude 

binnen de Europese Unie.

‘Fictie en werkelijkheid treffen elkaar op meeslepende wijze.’  ****
HEBBAN, over Iskenderun

USP’s: -Meeslepend, spannend verhaal over terrorisme en kunstroof
-Succesvolle auteur met meerdere titels op zijn naam



Een literaire verhalenbundel vol herkenbare verhalen over 
boosheid, woede en frustratie!

 

Auteur: Jan Heutink
Titel: Vertraagde woede

Uitvoering: paperback
ISBN: 9789493230217
Omvang: 200 pagina’s

Prijs: € 20,25
Verwacht: februari 2021

Achteraf denk je: had ik het maar anders gedaan; had ik hem of 
haar maar meteen lik op stuk gegeven. Niet iedereen is daartoe 

echter in staat: we houden onze emoties in, we kroppen onze 
boosheid op en dat kan leiden tot frustraties en nog erger 
trauma’s. In deze bundel komen we personages tegen die 

hiermee worstelen. En we lezen over mensen die pas veel later 
hun kwaadheid tonen, wanneer het totaal zinloos is: ‘vertraag-

de’ woede noemt de auteur dit.

Over Van oude mannen (en de dingen die nog komen) schreef NBD 
Biblion: ‘De auteur speelt fantastisch in op de actualiteit. Uitste-
kend geschreven, een genoegen om te lezen met een glimlach/

schaterlach en heel herkenbaar voor de lezer die een oude man 
(in wording) is of mannen op leeftijd in de omgeving heeft’.

Jan Heutink



Een coming of age roman die zich afspeelt in 
het diepe zuiden van Amerika

Nu actueler dan ooit!

 

Auteur: Lars Roerdink
Titel: The Heart of Dixie

Uitvoering: paperback
ISBN: 9789493230170
Omvang: 342 pagina’s

Prijs: € 20,50
Verwacht: februari 2021

De zestienjarige Lars vertrok nieuwsgierig naar de Greatest 
Nation on Earth met goede intenties en Nederlandse normen en 

waarden. Om er in Alabama achter te komen dat de zuidelijke 
Rednecks een al te Nederlands perspectief op hun werkelijkheid 

niet altijd waardeerden. The Heart of Dixie is een beschrijving 
van mensen die in hun pursuit of happiness door het leven 

ploeteren. En hoe ze tijdens deze zoektocht in de volste overtui-
ging van hun eigen gelijk keuzes maken, zonder rekening te 

houden met het effect op anderen. Vaak weten ze niet beter en 
soms interesseert het ze gewoon niet. Want als jouw normen en 
waarden superieur zijn, waarom zou je je dan bekommeren om 

de ander?

USP’s: - Bijzondere roman over versneld volwassen worden
- Actueel verhaal over de Amerikaanse cultuur in de zuidelijke staten

Lars Roerdink



Een spannend avontuur voor de liefhebbers 
van ‘Oorlogswinter’!

 

Auteur: Michael Planting
Titel: Het hart op de juiste plaats

Uitvoering: paperback
ISBN: 9789493230194

Omvang: +/-330 pagina’s
Prijs: € 17,95

Verwacht: april 2021

De Duitse broers Oelle en Rudolf Müller voelen zich door het 
opkomende fascisme in hun land gedwongen om hun joodse 

vrienden te helpen met onderduiken. Het is winter en de onder-
duikers moeten onder erbarmelijke omstandigheden zien te 
overleven in een koude en tochtige hut in het bos. De broers 
weten het lang geheim te houden, maar als hun moeder er 

lucht van krijgt loopt de spanning hoog op. Om haar gezin te 
beschermen besluit ze het er niet met haar echtgenoot over te 
hebben, die een hoge Gestapo-officier is. Als door een noodlot-

tig ongeluk de onderduikers gedwongen worden om te vluchten, 
volgt er een spannende tocht naar IJmuiden, van waar ze per 

schip naar Engeland proberen te komen.

USP’s: - Eindelijk weer een goed geschreven avonturenroman 
over een onderwerp dat nooit verveelt!
- Geschikt voor lezers van 12-112 jaar

Michael Planting



Dit spannende verhaal gaat over de avonturen 
van Storm, een wolf, die door 

mensen liefdevol is grootgebracht
 

Auteur: Joke van Zijl
Titel: Het verhaal van Storm de Wolf

Uitvoering: gebonden
ISBN: 9789493230385

Omvang: +/-140 pagina’s
Prijs: € 19,95

Verwacht: maart 2021

Tot groot plezier van de Weberslin-
gers worden er welpjes geboren in 

hun Weberbos. Door een noodlottige gebeurtenis komt de hele 
wolvenfamilie om. Een van de welpjes is echter aan de dood 
ontsnapt en wordt gevonden door Poetsie die hem liefdevol 

grootbrengt. Er komt een dag dat Storm, het welpje, volwassen 
is en vertrekt om zich bij zijn soortgenoten te voegen. Omdat hij 

is grootgebracht door mensen is hij nooit bang voor hen ge-
weest. Daarom gebeurt het ook dat hij in aanraking komt met 

bewoners uit verschillende nederzettingen en speelt hij een 
belangrijke rol in spannende gebeurtenissen.

USP’s: Een prachtig avontuurlijk verhaal over de trouw en 
betrokkenheid van een wolf in het leven van mensen in de Oertijd

Joke van Zijl



Auteur: Onder redactie van 
Wietse Hummel

Titel: Buiten onze gedachte 
is geen tijd

Uitvoering: genaaid 
gebrocheerd 

ISBN: 789493230347
Omvang: 65 pagina’s

Prijs: € 16,50
Verschijnt: 15 mei 2021

Met dit thema gaan verschillende dichters uit Nederland en 
België aan slag en zullen de winnaars in april bekend worden 

gemaakt, waarna de bundel in mei verschijnt. Gopher organiseer-
de in januari dit jaar haar tweede poëziewedstrijd. Bij de eerste 
bundel mocht de uitgever meer dan zeventig gedichten ontvan-
gen, waaruit een selectie is gemaakt door een vooraf bepaalde 

jury met dichters uit Nederland en België. De winnares was – 
heel verrassend – de nog maar vijftienjarige Leonie de Clercq uit 

België. Gopher hoopt met haar poëziewedstrijden en -fonds meer 
mensen te interesseren voor de schoonheid van poëzie en zal in 

de toekomst dit fonds nog verder gaan uitbouwen.

USP’s: - Gopher gaat meer aandacht aan poëzie besteden in haar fonds, 
ook door het aanbieden van nieuwe producten

- Aandacht in verschillende media en op diverse platformen zoals 
Schrijvenonline en het Belgische platform voor poëzie

Poëziebundel Gopher
BLOEMLEZING
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Goed en kwaad, mysterie, geloof en menslievendheid eisen 
een grote rol in Postema’s tweede 

roman

Auteur: Kees Postema
Titel: Van God mag je stelen

Uitvoering: paperback
ISBN: 9789493230330

Omvang: +/-350 pagina’s
Prijs: € 17,50

Verwacht: mei 2021

Een man steelt geld uit een kerk en neemt poppen mee van een 
kindergraf. Zijn daden zorgen voor een reeks gebeurtenissen en 

ontmoetingen die zijn wereld en het leven van zijn gezin op z’n 
kop zetten. Terwijl de media ruimte bieden aan het volk om zich 

uit te spreken over deze misdaden, bekvechten politici en 
geloofsgemeenschappen met elkaar over goed en kwaad. Wie 

moet deze man nog beschermen? Verdient hij wel hulp?

Net als in zijn debuutroman Het meisje op de linoleumvloer, 
speelt Postema in een eigen stijl met droom en werkelijkheid, 

magie en realisme.

USP’s: - Kees Postema’s vorige boek Het meisje op de linoleumvloer werd 
positief ontvangen en gerecenseerd in Het Haarlems Dagblad

Kees Postema



Verkoopinformatie
Al onze boeken zijn leverbaar via CB.
Voor meer informatie neem contact op met onze afdeling 
marketing (marketing@gopher.nl).

Voor informatie over onze uitgaven en auteurs, neem contact 
op met de uitgever Ric Hofmans (ric.hofmans@gopher.nl).

Boekhandelaren kunnen een directe aansluiting in ons 
systeem krijgen. Voor meer informatie, neem contact op 
met marketing@gopher.nl.

Nobelstraat 16
3846CG Harderwijk
0341 746100


