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Zes boekhandels die investeren en innoveren, die durven te snijden als het nodig is, die vol 
enthousiasme de uitdagingen van deze tijd omarmen, én die verrassen en uitstraling 
hebben, zijn genomineerd voor de verkiezing Boekhandel van het Jaar 2011. 
 
Toekomstbestendigheid en veerkracht, dat zijn de belangrijkste criteria waarop de jury dit jaar de 
boekhandels op de longlist heeft geprobeerd te beoordelen. 31 trotse, vernieuwende boekhandels 
hebben zich aangemeld voor de titel Boekhandel van het Jaar 2011, de een nog mooier of actiever 
dan de ander. Het was waarlijk niet eenvoudig voor de jury. Maar de presentaties van de 
toekomstvisies liepen nogal uiteen. Een boekhandel die naast innovaties en investeringen niet met 
een coherent geformuleerde visie en een doordacht totaalconcept de toekomst tegemoet treedt, 
valt af.  
 
Uit 31 prachtige boekhandels heeft de jury met veel argumenten over en weer uiteindelijk een 
shortlist opgesteld waaruit de winnaar wordt bepaald. De genomineerde winkels krijgen in november 
niet alleen de juryleden op bezoek, maar ook mysteryshoppers. De zes genomineerde worden 
vandaag in Boekblad bekend gemaakt en zijn geworden: 
 
- Boekhandel Broekhuis uit Hengelo: ‘Veerkracht tonen’ 
- De Nieuwe Boekhandel uit Amsterdam: ‘Dynamisch en aanstekelijk’ 
- Boekhandel Plukker uit Schagen: ‘Het wonder van Schagen’ 
- Boekhandel Roelants uit Nijmegen: ‘Walhalla voor de lettervreter’ 
- Boekhandel van Pampus uit Amsterdam: ‘Verankerd in de buurt’ 
- Boekhandel Paagman uit Den Haag: ‘Constant vernieuwen en verrassen’ 

Dit jaar wordt de titel Boekhandel van het Jaar uitgereikt tijdens het Boekblad Winter Dinner op 20 
januari 2012. De Jury Boekhandel van het Jaar 2011 bestaat uit de volgende personen: 

 Jaap Boter, bijzonder hoogleraar boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam, tevens verbonden 
aan de vakgroep marketing van de Vrije Universiteit Amsterdam (juryvoorzitter)  

 Sandra van der Meeren, vertegenwoordiger voor AW Bruna 
 Gerard Pels, Gerard Pels Boekdiensten, commissionair voor meerdere middelgrote en kleinere 

uitgeverijen, tevens uitgever Pels & Kemper 
 Lucie Th. Vermij, hoofdredacteur Boekblad  
 Robertine Romeny, redacteur Boekblad 

__________________________________________________________________________________ 

Einde persbericht 

Noot voor de redactie: voor meer informatie over de verkiezing, nominatie of het Boekblad Winter 
Dinner waar de uiteindelijke winnaar bekend zal worden gemaakt kan verkregen worden via de 
redactie.  

Lucie Th. Vermij, hoofdredacteur Boekblad, telefonisch via +31 (0) 20 460 22 14  of per mail 
l.vermij@mybusinessmedia.nl  

http://www.boekblad.nl/winterdinner.175538.lynkx
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