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Fokke & Sukke Scheurkalender
De Fokke & Sukke Scheurkalender is al jaren
een van de populairste scheurkalenders van
Nederland. Het plezier dat de makers beleven
bij het bedenken van de cartoons spat er
elke dag vanaf. De editie van 2021 bevat
veel nieuw materiaal dat Reid, Geleijnse &
Van Tol speciaal voor deze scheurkalender
hebben gemaakt.
Deze scheurkalender doet humor
tot grote hoogte stijgen!
Fokke & Sukke Scheurkalender 2021
Reid, Geleijnse & Van Tol
ca. 13 x 19 x 3 cm, ca. 370 pagina’s
Kalender, zwartwit, NUR 014
€ 14,95
ISBN 9789492409522
Verschijnt augustus 2020
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DE BESTE JURIDISCHE GRAPPEN

Uitgeverij Catullus
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DE BESTE EINDEXAMENGRAPPEN

DE BESTE OPVOEDKUNDIGE GRAPPEN

AAN DE DRANK

Gefeliciteerd! Jij behoort tot de doelgroep van dit boek,
want jij bevindt je ergens op het autismespectrum.
Net als iedereen ben je gediagnosticeerd als een typische
ADD’er, ADHD’er, McDD’er, HSP’er of PDD-NOS’er.
Staat jouw aandoening niet in de DSM V? Wees gerust.
Zo’n etiketje zegt niet alles. Jij mankeert vast ook wel iets.
Word daarom weer even een mens als iedereen met deze
Fokke & Sukke-cartoons rond psychotherapeutische
thematiek.
Fokke & Sukke aan de praat is een zelfhulpboek voor de meest
zwartgallige doemdenkers. Gebruikers van dit boek besparen zich
jarenlange therapie. Ook geschikt voor therapeuten.

Uitgeverij Catullus

DE BESTE ALCOHOLISCHE GRAPPEN

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

AAN DE DUNNE

DE BESTE VAKANTIEGRAPPEN
Uitgeverij Catullus

Uitgeverij Catullus
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REID, GELEIJNSE & VAN TOL

AAN DE PRAAT

Gefeliciteerd! U behoort tot de doelgroep van dit boek, want
het is uw passie de werknemers te inspireren om het beste
uit henzelf te halen – zonder de grote lijnen uit het oog te
verliezen uiteraard. U had al de competenties, toen werd u
lean, en nu bent u alweer zo agile geworden dat u elke dag de
scrum weet te winnen. En in de 360 graden feedback zit u er
ook warmpjes bij. U bent manager, maar bovenal bent u mens.
Maar mogen we even met u zitten voor een evaluatie? U laat
dan wel mensen voor u werken, maar uiteindelijk komt het
toch weer allemaal op u neer! Als u niet aan het aansturen
bent, bent u wel aan het coachen, of de operationele doelstellingen aan het formaliseren tot KPI’s! Dit wordt een enkeltje
burnout – tenzij u af en toe een korte sabbatical neemt met de
managementavonturen van Fokke & Sukke!
Fokke & Sukke aan de leiding bevat uitsluitend best-practice
deliverables op het gebied van onderscheidende managementcartoons. De disruptieve co-creatie door Reid, Geleijnse en Van Tol
staat garant voor maximale humoristische leverage, waardoor een
win-win-situatie voor auteurs én lezers ontstaat. Ook geschikt voor
hen die gemanaged worden.

DE BESTE THERAPEUTENGRAPPEN

Uitgeverij Catullus

FOKKE & SUKKE AAN DE LEIDING

Fokke & Sukke aan de drank is de premier grand cru onder de
Nederlandse cartoons. Reeds de eerste slok gaat rollend over de
grond, waarna zich tonen ontvouwen van schater- en slappe lach,
culminerend in een proestende afdronk. Wijnsuggestie bij het
consumeren van deze bundel: bier.

Fokke & Sukke aan de dunne is een zomerse keuze uit de beste
vakantie- en reiscartoons. Ook geschikt voor thuisblijvers.

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Uitgeverij Catullus

Gefeliciteerd! U behoort tot de doelgroep van dit boek, dus
u houdt wel er wel van om af en toe gezellig iets te drinken
met vrienden of familie. Een glaasje wijn bij het koken, bij een
stukje kaas, genieten van ene bijzondere wiskhy…wiskey?
Wacht, even bijscheknen. Want als je twee leege kratten inlever kun je een litrer van die Roemeense cognac kopen… van
eht staatsieportret. Het verbaard me eigelijk nix dat gin-tonic
weer in de mode is… Stil nou even!!! Ik vroeg: is Fokke nou
de eend of de kanarie? Hallo? Wie hefet d vwodka opgezope
verdomme

Maar laten we eerlijk zijn: die paar weken per jaar dat u vrij
bent, zijn toch nooit genoeg om de batterij écht weer helemaal op te laden? Uw leven is te vol, te hectisch.
Gelukkig kunt u nu op elk moment van de dag ontspannen
met de vakantieperikelen van Fokke & Sukke!

9

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

FOKKE & SUKKE AAN DE PRAAT

DE BESTE MEDISCHE GRAPPEN

AAN HET EXAMEN

8

Gefeliciteerd! U behoort tot de doelgroep van dit boek,
want u bent een reiziger. U kent als geen ander de lokroep
van exotische bestemmingen: de kleuren en geuren van
de overweldigende natuur, de zeden en gewoonten van
de authentieke bewoners! Met andere woorden: u heeft een
OV-chipkaart en u gaat meestal toch gewoon met vakantie
naar Frankrijk, Duitsland of Spanje.

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Fokke & Sukke aan het examen is een samenvattingsbundel vol
gemakkelijk te onthouden cartoons. Gebruikers van dit boek halen
gemiddeld een 9. Ook geschikt voor overspannen docenten.

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Uitgeverij Catullus

FOKKE & SUKKE AAN DE DRANK

Kortom, paniek!
Besef dat stress slecht is voor de concentratie. Dus relax en
neem even een momentje voor jezelf met de examenperikelen
van Fokke & Sukke. Maak je hersens leeg voordat je je brein
weer vult met feitjes die je de rest van je leven niet meer
nodig zult hebben.

DE BESTE STUDENTENGRAPPEN

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Gefeliciteerd! Jij behoort tot de doelgroep van dit boek,
want jij doet eindexamen. Of je hebt ooit eindexamen gedaan
en droomt er ’s nachts nog wel eens van. Het eindexamen is
een stressvolle tijd. Tot nu toe heb je je cijfers omhoog
kunnen lullen, maar je kent niemand bij het CITO.
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FOKKE & SUKKE AAN HET EXAMEN

Fokke & Sukke aan het infuus is een met zorg uitgekozen
selectie medische cartoons. Ook geschikt voor gezonde mensen.

FOKKE & SUKKE AAN HET INFUUS

Maar niet getreurd: nu u tijdens uw herstel verplicht
bent in bed te blijven, heeft u eindelijk tijd om dit
leuke boekje van Fokke & Sukke te lezen. Dus ontdoe
u van dat vervelende verband om uw hoofd en geniet
van al de medische missers verzameld in deze bundel.

AAN HET INFUUS

Maar verwaarloos het kind in uzelf niet. Ontspan af en toe
met Fokke & Sukke en hun hilarische grappen over kinderen.
Fokke & Sukke aan de kinderen is een pedagogisch verantwoorde
selectie van duidelijke cartoons die op vaste momenten in de dag en
met veel positieve aandacht voor ouders én kinderen zijn gemaakt
door Reid, Geleijnse en Van Tol.

Uitgeverij Catullus

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Gefeliciteerd! U behoort tot de doelgroep van dit boek,
want u bent ziek. Er zit iets tussen uw oren, u voelt zich
niet lekker, u heeft ledematen gebroken of what ever!

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Gefeliciteerd! U heeft al kinderen, of u denkt er nog over na,
of u moet er niet aan denken. En: u bent zelf kind geweest.
Kortom, u behoort tot de doelgroep van dit boekje.
Als ouder draag je grote verantwoordelijkheid, maar je krijgt
er zoveel voor terug! Het is misschien het best te vergelijken
met een intensieve 20 jaar durende stage in de horeca- en
taxibranche. Daar heb je de rest van je leven plezier van!

AAN DE KINDEREN

FOKKE & SUKKE AAN DE DUNNE

Fokke & Sukke staan elke dag in NRC Handelsblad en NRC Next.

AAN DE STUDIE

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Fokke & Sukke aan de studie is wetenschappelijk bewezen de
meest uitgelezen en significante keuze van de beste studentencartoons.
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REID, GELEIJNSE & VAN TOL

FOKKE & SUKKE AAN DE KINDEREN

DE BESTE KANTOORGRAPPEN

AAN DE BALIE

Gefeliciteerd! Je kunt deze letters lezen, dus je hebt de
middelbare school voltooid. En dat betekent: studeren!
De mooiste tijd van je leven! Colleges, werkgroepen,
practica, extra bijvakken, tentamens; heerlijk!
En tussendoor lekker neuzen in al die fascinerende boeken.
Echt iets voor iemand met jouw scherpe geest.
Maar laat je niet helemaal opslokken door de studie: je moet
ook proberen af en toe iets leuks te doen in je studententijd.
Ga bijvoorbeeld eens naar zo’n café. Daar kun je dan een
biertje bestellen, of een lekker glaasje fris. En je zult zien dat
daar bovendien allemaal vriendelijke leeftijdsgenoten komen.
Mocht dat echter je studieschema te veel in de war schoppen,
neem dan af en toe een pauze tussen het studeren door met een
paar hilarische studentengrappen van Fokke & Sukke.
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REID, GELEIJNSE & VAN TOL

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Fokke & Sukke aan de balie is met recht een uitmuntende keuze
van uitsluitend aan de wet getoetste cartoons.
Ook geschikt voor rechters, officieren van justitie en advocaten.

9 789078 753551

FOKKE & SUKKE AAN DE STUDIE
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REID, GELEIJNSE & VAN TOL
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FOKKE & SUKKE AAN DE BALIE

Fokke & Sukke aan het werk is een strategische keuze van
uitsluitend top-performing en kern-competente cartoons.
Ook geschikt voor bedrijfsmatig werkende ambtenaren.

FOKKE & SUKKE AAN HET WERK

Maar zeg nou zelf: u kunt toch niet, iedere dag weer,
blijven doorbuffelen in dit moordende tempo?
U heeft nog genoeg weken van 60+ uur in de pipeline,
dus waarom niet af en toe een kleine pauze voor de
kantooravonturen van Fokke & Sukke?

AAN HET WERK

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

Gefeliciteerd! U behoort tot de doelgroep van dit boek,
dus u heeft een uitdagende en verantwoordelijke functie
bij een innovatief bedrijf. In gewoon Nederlands:
op kantoor tuurt u de hele dag naar een beeldscherm,
tenzij u in een team-meeting zit die uitloopt.

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

REID, GELEIJNSE & VAN TOL

AAN DE LEIDING

DE BESTE MANAGEMENTGRAPPEN
Uitgeverij Catullus

Uitgeverij Catullus

Leuke themabundels, mooi gebonden, voorzien van een luxe hardcover, met
de beste cartoons rond de volgende thema’s: kantoor, rechtspraak, studie,
kinderen, reizen, ziekte, examen, drank, therapie en management.
FOKKE & SUKKE - BESTELLIJST - Reid, Geleijnse & Van Tol
97890 787 5332 2

Fokke & Sukke aan het werk		

(1)

RGvT

€ 12,99

97890 787 5343 8

Fokke & Sukke aan de balie

(2)

RGvT

€ 12,99

97890 787 5355 1

Fokke & Sukke aan de studie

(3)

RGvT

€ 12,99

97890 787 5348 3

Fokke & Sukke aan de kinderen

(4)

RGvT

€ 12,99

97890 787 5359 9

Fokke & Sukke aan de dunne

(5)

RGvT

€ 12,99

97890 787 5356 8

Fokke & Sukke aan het infuus

(6)

RGvT

€ 12,99

97894 924 0900 3

Fokke & Sukke aan het examen

(7)

RGvT

€ 12,99

97894 924 0923 2

Fokke & Sukke aan de drank

(8)

RGvT

€ 12,99

97894 924 0924 9

Fokke & Sukke aan de praat

(9)

RGvT

€ 12,99

97894 924 0938 6

Fokke & Sukke aan de leiding

(10)

RGvT

€ 12,99

97894 924 0939 3

De nieuwe historische canon

RGvT

€ 13,99

97894 924 0949 2

Het afzien van 2019			

RGvT

€ 12,50

97890 787 5340 7

Het Fokke & Sukke kwartet (dozijn)

RGvT

€ 59,88

Uitgeverij Catullus
Uitgever: Jean-Marc van Tol
Beukenlaan 9
3762 AE Soest

Tel. 035 602 94 53
jvantol@catullus.nl
www.catullus.nl

Catullus werkt zonder vertegenwoordiging. Alle titels zijn rechtstreeks per mail te bestellen
bij de uitgever. Indien u aangesloten bent bij een grote inkooporganisatie raden we u aan
de titels daar te bestellen. De boekjes worden uitgeleverd voor de boekhandel via het CB
te Culemborg en voor stripwinkels via Strips in Voorraad, Amsterdam en Pinceel te Leuven.

bestel per mail: jvantol@catullus.nl

