
 Leesplein Doorleestips januari 2018  
 

Pagina 1 van 2 

 

Leesplein 6-12 jaar: 5 spannende boeken voor lezers van Maximum Speed 

Wie houdt er niet van mooie, stoere en snelle auto's?  Door de successen van Max 
Verstappen is iedereen in Nederland in de ban van de formule 1. Welke boeken gaan ook 
over snelle auto’s en snelheid? 5 doorleestips bij Maximum Speed. 

Maximum Speed - Rick Winkelman 
Voor alle jonge autofans is er nu dit boek: boordevol foto's en leuke info 
over supersnelle auto’s. Van F1-racewagens tot rally-auto’s en 
snelheidsmonsters op de gewone weg. Porsche, Ferrari, Lamborghini! 
Verder alles over karten, racen op straat en off-road scheuren…  
Vol leuke en handige weetjes als: Wist je dat Max Verstappen met een 
rietje kan drinken tijdens een race? En dat het stuur van een F1-wagen 
heel veel lijkt op een game-controller? Met veel infographics, ranglijstjes, 
topsnelheden, records, prijzen van auto’s en nog veel meer. Met achterin 
een quiz met 21 vragen om de (gelezen) kennis te testen.  

 
Doorleestips: 
Vond jij Maximum Speed ook een van de stoerste boeken ooit? Lees dan ook eens deze 
verhalen.  
 

Neem een kijkje onder de motorkap - Esther Porter 
Glimmende wielen, een coole vorm en felle lampen. 
Zo ziet een auto er aan de buitenkant uit. 
Maar wat gebeurt er allemaal voordat hij rijdt? 
Sla snel dit boek open en neem een kijkje onder de motorkap! 
 
 
 
 
De vreemdste machines ter wereld - Paloma Jae 
Welke enorme machine kan een miljoen televisies vervoeren? Welke 
machines worden aangedreven door propellers? Welke onderwater-
robot ziet eruit als een kreeft? 
In de reeks Extreme machines maak je kennis met de opvallendste en 
slimste machines op onze planeet. Zo kun je lezen over 
amfibievoertuigen, monowielen en hovercrafts. Ook kom je meer te 
weten over krachtige duikboten, platwalsende trucks en treinen zonder 
machinist. 

 
 

Ferrari de legende - Leonildo Turrini (redactie) 
De Formule 1 is populairder dan ooit door het succes van Max 
Verstappen. Een van de meest toonaangevende raceauto's aller tijden 
is Ferrari. Zowel bij de F1 als op straat. En Ferrari viert dit jaar zijn 70-
jarig jubileum. Alle reden om terug te kijken op de rijke historie van deze 
fraaie rode auto's!  
 
Van mooie sportauto's tot de allersnelste racemonsters - je vindt het in 
dit boek. Heel veel foto's van alle modellen en met allerlei feiten en 
weetjes over snelheden, bouw en nog veel meer. 
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Extreme sports - Raymond Krul 
Ze springen van een hoge rots of vliegen door de lucht, maken salto's 
met een snowboard of halen extreem hoge snelheden op het racecircuit. 
Deze sporters durven alles! In dit boek lees je over de meest extreme 
sporten op aarde. Skydiven, speedskiën, raften, duiken zonder duikfles, 
base-jumpen, freestyle-springen… Maar ook sporten die je zelf kan 
doen: skateboarden, mountainbiken en Free Running. 
 
In volle vaart - Crushiform 
Wist jij dat een alligator en een onderzeeër even snel zijn? Dat een haas 
makkelijk een Hogesnelheidstrein bij kan houden? En dat een libelle net 
zo snel vliegt als een haai kan zwemmen? 
Een boek over snelheid! Wat is snelheid eigenlijk? Nou, dat is de relatie 
tussen afstand en tijd. Gemeten in het aantal kilometer dat iets of 
iemand kan afleggen in een uur. Dit prachtig geïllustreerde boek laat je 
nadenken over het fenomeen snelheid. Achterin het boek lees je 
interessante feiten over verschillende dieren, vervoersmiddelen en 
objecten, die allemaal op hun eigen manier iets bijzonders met snelheid 
van doen hebben.  

 
Meer lezen? Kijk in de lijst Spanning en avontuur of bij stoere boeken! 
 
Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Marjan Teesink van Rijnbrink & Petra Willems van 
Bibliotheek Staphorst 
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