
Non-fictie vrije tijd – Positieve cijfers dankzij eindspurt 

Non-fictie vrije tijd wist, dankzij een eindspurt aan het eind van het jaar, een stijging van 2% te boeken 

in 2015. De vier belangrijkste genres in non-fictie vrije tijd (eten en drinken, reizen, hobby’s en sport 

en spel) zijn zeer dominant in het totale assortiment met nagenoeg 80% van alle omzet. 

Hobbyboeken presteerden duidelijk boven het marktgemiddelde met een groei van 18% dankzij de 

stevige belangstelling zowel in brei- en haakboeken als in kleurboeken in allerlei vormen. 

Ook de belangrijkste categorie eten en drinken groeide met 2%, mede dankzij goede cijfers in de 

feestperiode. Het best lopende kookboek was Powerfood – van Friesland naar New York van Rens 

Kroes (Unieboek – het Spectrum) gevolgd door Jamie’s Super Food voor elke dag (VBK Media). 

Topshow van Michel Egmond/Jan Hillenius (VI Boeken) was dit jaar het best verkopende boek in non-

fictie vrije tijd. De hoge verkoopcijfers van het bestverkochte boek van 2014, Kieft, waren evenwel 

niet te evenaren. Het segment sport en spel daalde dan ook met 20% ten opzichte van 2014. 

Fictie blijft achter 

Ondanks het verbeterde sentiment in de rest van de markt was fictie het enige segment dat niet wist 

te profiteren van stijgende verkoopcijfers. Als geheel daalde de omzet met 2%. 

Dat fictie het ook in deze verbeterende markt het moeilijk heeft kan verklaard worden door het feit 

dat het genre het meest onderworpen is aan voor- en nadelen van de digitalisering. Een bijkomend 

probleem was dat de verkoopsuccessen van 2015 eerder in de hoek van non-fictie informatief te 

vinden waren. 

De daling in fysieke verkopen van fictie werd voornamelijk veroorzaakt door de vrij stevige afname 

van 10% in de vertaalde literaire roman, de grootste categorie van de markt. Daarentegen stegen de 

andere grote categorieën literaire roman met 6% en literaire thriller met 5%.  

Net als in 2014 heeft literaire non-fictie de beste cijfers in 2015 gegenereerd (+23%). Binnen deze 

categorie imponeerden vooral De mooie voedselmachine van Giulia Enders (Luitingh-Sijthoff) en 

Magdalena van Maarten Hart (Singel Uitgeverijen). Ook stegen strips met een indrukwekkende 20%, 

mede door het succes van Asterix- De Papyrus van Caesar (Albert René). 

De drie best verkopende fictieboeken waren Het meisje in de trein van Paula Hawkins (A.W. Bruna), 

Lieve mama van Esther Verhoef (Prometheus) en Kom hier dat ik u kus van Griet Op de Beeck 

Prometheus. 

Kinderboeken – stijging zet door 

Naast non-fictie informatief waren kinderboeken het best presterende genre binnen de 

boekenmarkt. Met een omzettoename van 4% wisten kinderboeken harder te stijgen dan de totale 

markt. Hiermee wordt de trend van de laatste jaren voortgezet. 



De toename binnen kinderboeken wordt breed gedragen door de subcategorieën. Van de tien 

belangrijkste subcategorieën binnen kinderboeken wisten er maar liefst zeven te groeien. 

Prentenboeken < 6 jaar en kleuterboeken waren de sterkst groeiende segmenten (+15% en +33%), 

maar de categorie fictie 10-12 bleef het belangrijkste segment, mede dankzij een gezonde stijging van 

6%. De grootste verliezer was fictie 7-9 jaar met een afname van 15%. Jeff Kinney’s Het leven van een 

loser (VBK media) was het bestverkopende kinderboek van 2015, op de hielen gevolgd door het 

succes van De Gorgels van cabaretier Jochem Myjer (Leopold BV). 

 


