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hoi! Wat leuk dat je dit 'ebook' hebt gedownload. 
In dit bestand vind je een overzicht van alle 
complimenten die dit jaar zijn ingestuurd voor 
alle boekbloggers. Al een aantal jaar verzamel 
ik complimenten voor bloggers en ik denk dat 
dit een leuke manier is om ze gebundeld te zien!

Spread the booklove!
xx Emmy



Vormgeving: Emmy van Ruijven. 
Disclaimer: de complimenten zijn anoniem ingestuurd en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Citeren uit dit bestand 
is toegestaan. 



Fien

Boekiewoogie.nl



Ik hou van haar recensies!



Liesbet

www.zwartraafje.be



Ondanks tegenslagen blijf je altijd doorgaan. Je deelt je creativiteit en passie 
voor boeken en staat altijd open voor anderen. Je laat ook altijd mooie en lange 
comments achter op andere blogs.

Jij verdient echt de award voor meest 
lieve boekblogger ooit! <3

Hoi Liesbet, regelmatig geniet ik van je grote verscheidenheid aan blogs. 
Leuk om niet alleen boekrecensies te lezen, maar juist ook zoiets als het 
vriendenboekje.

Liefste Liesbet, 
Jouw kracht, liefde en eindeloos enthousiasme zijn dingen waar ik oprecht naar opkijk. Elke 
dag heb je weer wat nieuws klaar, altijd vrolijk ook als het weer wat minder gaat. Je bent een 
sterke dame en geweldige boekblogger. Ik ben heel erg blij dat ik jouw heb leren kennen. Zeker 

omdat die banana fudge van je absoluut hemels is. (Serieus, ik wil geen rijstepap in het hemel, 
maar jouw banana fudge!) 

Hopelijk tot snel! 
Xoxo 

Je weet wie ik ben ;)



Marcia

www.oogopdetoekomst.com



Je passie voor sci-fi maar voornamelijk dystopia 
komt nog altijd naar voren. Ik blijf het knap vinden 
dat je je zo kan toespitsen op een genre.

Je bent nog steeds mijn favoriete zombie. Ja hoor dat is een compliment. Maar 
vermits het misschien niet erg duidelijk is doe ik er graag nog enkele bovenop. 

Bijvoorbeeld het feit dat je er idoor je recensies gewoon in slaagt om mij als 
niet SciFi-lezer zin te doen krijgen om een uitstapje naar een ander genre te 
wagen. Ondertussen heb ik al een heel deel van je recensies opgeslagen en ooit 

(wanneer ik mijn eigen tbr wat lager heb gelezen) ga ik met dat lijstje naar de 
bibliotheek om enkele SciFi-boeken uit te proberen. Jouw eigen themalijstjes 

gaan op dat moment ongetwijfeld ook goed van pas komen. Die vind ik steeds 
super interessant. Je Agenda met boek-evenementen doet me dan weer steeds 

beseffen dat er meer events doorgaan in ons land dat ik zelf had gedacht en je 
foto’s blijf ik net door hun eenvoud heel erg mooi vinden.



Geweldige blog over SF boeken, waarbij er veel rui-
mte wordt gegeven voor Nederlandstalige schri-
jvers. Dank je wel voor het delen van je tips, 
Marcia!

Ik vind je recensies altijd heel mooi onderbouwd en 
professioneel en ik vind het echt tof om dankzij je blog 

heel veel nieuwe boeken in het sciencefictiongenre te 
ontdekken! Heb al veel titels op mijn verlanglijst gezet 



Emmy

www.zonenmaan.net



Hej Emmy,
Supertof, dit complimenten idee en ik kon het absoluut niet laten om mijn favo Boekenblogger een 
compliment te geven. Je vraagt niet om de fame, de reclame of om bekendheid. Het enige wat jij doet is 
het vervullen van je taken als blogger en je doet dit met passie en veel liefde. Dit merken we allemaal. 
Ondanks dat ik de laatste tijd een beetje ben afgedwaald van het scifi YA, vind ik het altijd nog erg 
leuk om jouw posts te lezen. Ik wacht elke dag weer op de stijlvolle instafotos en moet lachen om de 
fotos die je deelt van je kat. Emmy, je bent een goeie blogger, je hebt een stijlvolle uitstraling op je 
blog en je strijft vol passie, eerlijkheid en maakt een blog tot een goed blog.
Ik ben blij dat ik je blog tegen ben gekomen!
Daarnaast heb je altijd de leuke ideeen die je blog er toe maken dat ik op google alleen de z al hoef in de 
typen en de eerste suggestie is daar, zonenmaan.net. Heerlijk toch. Dan lees ik over nieuwe 
recensie en een van mijn favo dingen, discussie dinsdag. Love it! Mij als lezer raak je niet zo snel 
meer kwijt!

Je blijft altijd nieuwe en 
leuke dingen bedenken. 
Toppertje.

Ik vind het supertof hoe jij als een soort 
übermamablog alle blogs aan elkaar 
verbindt en ook zoveel nieuwe dingen 
bedenkt (e.g. Letters & Lights, maar ook 
de discussies op dinsdag)



Emmy, jij kan zelf natuurlijk 
ook niet achterblijven! Je bent 
zo ontzettend aardig & vrien-
delijk! Je blog is echt super leuk, 
je tekenstijl is té schattig en 
je doet het zo ontzettend goed. 
Jouw blog is absoluut een van 
mijn favoriete blogs en ik hoop 
dat je zo mag blijven door-
groeien! Ook echt een héél groot 
compliment voor het organ-
iseren van deze compliment-
en-campagne. Je bent écht een 
schat van een meid!

Je zet je altijd volledig in voor de 
boekenwereld en organiseerd altijd 

geweldige acties, zoals deze, en ik ben 
je daar echt enorm dankbaar voor en ik 
vind het fantastisch dat je het doet. Ook 
je kunst vind ik een feestje om naar te 

kijken

Superleuk initiatief! een 
compliment is zoveel 
leuker, dan elkaar ver-
beteren in de blogwereld. 
Make peace no war.



Zon en Maan is een van mijn favoriete boekenblogs. Er 
komen altijd recent verschenen boeken voorbij, ook vind 
ik je nieuwe rubriek Discussie op Dinsdag erg leuk. Ook 
vind ik het leuk dat je zo creatief bent, wat je erg uniek 
maakt. <3

Blijf bloggen met 
passie, je doet het zo 

ontzettend goed!
Je bent de meest fanatieke boekblogger die 
ik ken, maakt mooie recensies en hebt zo 
veel passie voor het boekenvak! Ga zo door 
Emmy!



Ik vind het leuk om op jouw site fantasyboeken te ontdekken die ik nog 
niet ken omdat we op dat vlak vaak van dezelfde boeken houden. Zo zijn 

we bijvoorbeeld allebei fan van Urban Fantasy. Daarnaast hou ik ook van 
je Swap-acties, de Boeken Adventskalender (die Scavengerhunt vond ik 

echt leuk én ik heb er toch maar mooi een portret met Jamie Fraser aan 
overgehouden). Ik waardeer je gedrevenheid. Zelf mis ik er de ambitie (en 
energie) voor maar ik vind het mooi hoe je ondermeer door het oprichten 
van leesclubs maar ook door initiatieven als #vraaghetdeboekblogger het 

lezen meer in de aandacht weet te zetten en lezers met elkaar in contact 
laat komen. Als je iets wil verwezenlijken dan ga je er ook echt voor. 

Ondertussen staan hier al enkele van je zelfgemaakte items in de kasten 
en ik ben alvast heel benieuwd naar de inhoud van mijn allereerste boek-
box-bestelling. Yep, de allereerste is er eentje van jou. Dat is ergens op zich 

ook al een compliment. Niet?



Emmy is een echte trendsetter, ze verzint telkens nieuwe din-
gen voor haar blog. Daarnaast maakt en verkoopt ze haar 
eigen kaarsen, hoe cool is dat?!

Deze is voor jou, omdat je dit soort dingen doet en de boekenblog-
community altijd bij elkaar probeert te houden, omdat je toffe recen-

sies schrijft en het leuk vindt om discussies te starten en voor meer 
transparantie te zorgen. Je bent tof :)

Emmy, je tomeloze positieve energie als bookblog-
ger en je creatieve uitingen van Letters & Lights 
wordt door mij enorm gewaardeerd. Ga zo door...



Joost

www.nerdygeekyfanboy.
com



Je blogjes maken me elke dag blij en je hebt 
me al super mooie boeken aangeraden. Je 
bent een van de coolste nerds die ik ken! 

Superoriginele en grappige 
artikelen schrijft Joost

Echt een vrolijke en 
positieve blog, met 
leuke artikelen en lek-
ker veel verschillende 
fandoms. Daarnaast 
vind ik het erg leuk dat 
hij ook vaak reageert 
bij de wat kleinere 
bloggers.

Je enthousiasme werkt aanstekelijk en 
ik vind het geweldig.



Jij hebt je blognaam echt wel perfect gekozen. 
Geeky citytrips, fotoverslagen van conven-
tions, de bijhoren haul-blogposts of culi-
naire tips met chips ... Voor die combinatie 
bestaat uiteraard maar één adres. Dat die 
blognaam daarnaast ook nog eens geweldig 
bewerkbaar is vind ik zelf ook wel grappig. 
NerdyGeekyChipsyBoy, NerdyGeekyPokéBoy, 
NerdyGeekyPeetaBoy, ...

Bij Joost kan ik altijd terecht voor de nieuwste gave nerdy dingetjes. 
Ik vind het vooral zo tof dat Joost naast boeken ook over zijn andere 
nerdy hobby’s en interesses blogt want ik moet eerlijk zeggen dat ik 
daar dus zo veel tips vandaan haal voor games die ik moet halen of 
evenementen waar ik naartoe moet. Iedereen die ook maar een beetje 
van nerdy dingen houdt, zou de blog van Joost moeten kennen!

Je blog is zo ontzettend div-
ers en altijd even leuk om te 
lezen! En je recensies vind ik 
echt geweldig <3! Je bent een 
echte fanboy, in hart & ziel!



Joost, je blog is tof! Ik vind vooral 
je ‘’als ik in een fandom-boek-
wereld zou zitten’’-blogs altijd leuk 
om te lezen :)

Joost is altijd zo lekker creatief met zijn blogposts! Het 
enthousiasme spat ervan af en daar word ik blij van :).
The NerdyGeekyFanboy strikes again! Ik 
vind het heerlijk om te lezen wat je nu 

weer allemaal hebt meegemaakt of 
gekocht of bedacht. Ugh, what are 

words: you’re legend.

Ik vind het altijd super leuk om deze blogs te lezen! Altijd enthousiast en vrolijk, en 
dat is soms precies wat je nodig hebt. Ook al zijn social media zijn ontzettend leuk 
om te volgen! :) Hij is zeker een voorbeeld voor mij, ondanks dat het bloggen voor 

mij mmomenteel behoorlijk stil ligt. Joost heeft mij in het bbegin heel erg geholpen, 
veel tips gegeven, en daar be ik hem erg dankbaar voor! En daarnaast: bedankt voor je 
enthousiasme en vrolijkheid op de momenten dat ik het nodig heb (ook al weet je het 

niet, jouw posts komen altijd op het juiste moment haha)!



Conny

conniesboekkies.word-
press.com



Omdat ze leuke boeken leest, goede recensies 
schrijft en gewoon heel aardig is!



Eline

www.allthefeels.nl



Geen idee hoe je het doet, maar 
zelfs als je bijna niet blogt 
(HUILEN) (the world needs her El-
lieQueen), blijft je bloglegacy 
bestaan. Held. Ik vind het zo leuk hoe vrolijk 

Eline altijd is, ik wordt altijd 
zo blij van haar tweets! Het is zo 
leuk om te lezen over alle din-
gen die ze geweldig vindt (ja 
ik heb het over Becky) te lezen. 
Door dit enthousiasme ben ik 
gewoon die slechte kerstfilms 
gaan kijken waar ze het over 
had.



Jij bent geen taco, jij bent 
een toffe burritorol <3

Je hebt de beste huppel van alle boekblog-
gers die er bestaan, keep on huppeling!



Esmee

www.leesmee.nu



Esmee is superlief en haar blog is gewoon superleuk 
om te lezen! Ik word er altijd vrolijk van en dat is 

gewoon fijn.

Je bent altijd een gezellige en vrolijke 
meid en je blog is altijd heel leuk om te 
lezen! En je release-pagina is ook onwijs 
handig.



Paula, Anna, Esther en 
Laurinet

www.mustmag.nl



Jullie blog is ontzettend divers, van gedichten bundels tot verschillende genres. 
Jullie schrijfstijl is ook echt altijd weer ontzettend leuk om te lezen! Daarnaast 
bloggen jullie ook over series, zoals wie is de mol en films. Het is altijd weer een 
leuke verassing wat er online komt op jullie blog!

Ik vind jullie recensies 
altijd erg tof, jullie blog 

leest echt als een magazine 
en dat is superfijn :)

Ik vind jullie blog 
ontzettend leuk en kijk 
mijn ogen uit naar alle 
mooie foto’s en de Bullet 
Journal spreads! Jullie 
blog is echt er eentje om 
tegenop te kijken :)



Volgens mij zijn jullie allebei hele lieve en 
gezellige meiden, ik hoop jullie zeker eens in het 

echt te kunnen spreken! :)

Ik vind het superleuk dat Paula over heel veel 
dingen schrijft, zoals WIDM of haar bujo, 
maar toch zoveel booklove verspreidt. Oh, en 
ze is natuurlijk superlief, ook belangrijk 
om te vermelden.

Ik vind je blog echt heel leuk, je foto’s zijn 
mooi en je recensies zijn uitgebreid en fijn 

om te lezen.



Ik ken jullie blog nog helemaal niet 
lang, maar ik vind hem super om te 
bezoeken! Mooie foto’s, rustige lay 
out en bijna altijd artikelen over 

iets dat mij interesseert. Ga zo door 
:D

Mustmag kwam uit het niets, maar wist 
toch meteen mijn hart te stelen! Een 
geweldige boekenblog met duidelijke 
recensies en prachtige foto’s om naar te 
kijken. Eén van mijn favorieten!



Lisa

www.leavenostorybehind.nl



Ik vind je recensies leuk, ze zijn 
altijd lekker persoonlijk en onge-
filterd en ik heb al een aantal keer 
een boek gekocht of op mijn wishlist 
gezet door jou :)

Je blog is superleuk 
en je schrijfstijl is 
erg fijn. Ik vind je 
recensies altijd erg 

goed en overtuigend.
Net als vorig jaar hou ik nu nog steeds ontzettend van jouw humor. 
Die zorgt er voor dat je recensies me sowieso aanspreken zelfs al trekt 
het besproken boek me niet echt aan. Ik hou er van om te zien welke 
Kringloopvondsten je bij elkaar hebt weten te sprokkelen en ik vind 
het heerlijk om te zien hoe je helemaal in iets kan opgaan wanneer je 
ergens van houdt. Soms zelfs in die mate dat je in je eentje de cinema 
draaiende houdt.



Fijne inspiratieplek voor nieuwe NA titels

The Amazing Showman. Need I say 
more? Nee maar echt, ik word altijd 
ongelooflijk blij van Lisa’s fan-
girling en het karakter van haar blog 
en gewoon Lisa zelf. Want Lisa is awe-
some.



Vivian

www.thebookreview.nl



Ik vind je artikelen en recensies 
altijd zo uitgebreid en goed ver-
woord, je laat echt blijken dat 
je weet waar je over praat! Ook je 
rubrieken waarin je praat over 
boeken vind ik altijd interes-
sant om te lezen. Topblog!



Ik vind het knap hoe je steeds opnieuw blogposts 
weet samen te stellen die inhoudelijk zo sterk zijn 

dat ze gerust in een magazine omtrend lezen of 
bloggen gepubliceerd zouden kunenn worden. 

Volgens mij is deze blog de meest uitgebreide ooit. Haar artikelen 
zijn altijd supergoed onderbouwt, opgebouwt en geschreven. Plus, 
die foto’s <3



Lyanne

www.readabook.nl



De blog van Lyanne heeft de meest nette, 
overzichtelijke en toegankelijke website 
van álle boekbloggers die er in Nederland 
zijn!



Anne

anneotherbook.blog-
spot.nl



Ik vind het altijd zo leuk om je blogjes 
te lezen! Je schrijft zo fijn, hebt altijd 
wat te vertellen en weet me ook nog te 

boeien! Je bent een topper!
Anne’s blogs zijn, net als zij, super cool! Ik lees ze 
erg graag Door jou ga ik steeds weer Nothing But Thieves 

luisteren, thanks daarvoor! Je liefde voor muziek en 
concerten is heel aanstekelijk, maar ook op boek-

engebied weet je genoeg leuks te vertellen.

Ik vind je blogjes heel leuk om te lezen Anne, 
en nog heel veel succes met het vinden van 
een kamer in Rotterdam! Ik kijk uit naar de 
blogjes die je in de toekomst gaat maken :)



Nienke

www.nienkeslifestyle.
nl/



De laatste tijd ben je weer meer aan het posten, en dat 
maakt me zo blij. Ik vind je schrijf- en leesportretjes 
echt heel leuk om te lezen, en je recensies zijn altijd heel 
mooi geschreven!



Annabel

www.hetlevenvaneenboekenworm.nl



Graag geef ik een compliment aan Annabel! Ze schrijft altijd op een 
heel vertrouwelijke manier waardoor het heel fijn is om haar blogjes te 
lezen. Ze schrijft veel over boeken, maar laat haar lezers ook weten wat 
er persoonlijk speelt. Het voelt heel erg oprecht en het is duidelijk dat 
de ze er echt veel werk en tijd in stopt dus dat is zeker een complimentje 
waard!

Waarschijnlijk verschilt mijn compliment niet zo veel 
van het vorige maar ik blijf het fijn vinden dat het lezen 
van jouw blogposts aanvoelt als bijpraten. Een tasje 
thee erbij en ik kan me bijna indenken dat we gewoon 
bij elkaar op bezoek zijn terwijl je me verteld hoe je week 
verlopen is,  welke fijne boeken je ontdekt hebt en hoe 
geweldig Supernatural wel niet is. 



Do

www.dominds.word-
press.com



Je blog is nog niet enorm groot, maar je doet 
het hartstikke goed. Je kiest hele interessante 
YA-boeken uit, waardoor mijn TBR nog grot-
er wordt.. haha. Keep up the good work.

Je komt altijd zo vriendelijk over en 
je blogjes zijn altijd fijn om te lezen. 
Ik hoop je zeker eens in het echt tegen te 

komen! :)



Qreative minds

qreativeminds.weebly.
com



Jullie zijn zo eerlijk in jullie 
recensies!



Judith

www.judithblogtsolo.
nl



Judith, je bent een powergirl! Wat 
is jouw blog gegroeid sinds je 
begon en ik vind het zo knap dat 
ondanks je drukke schooldagen 
je toch heel veel boeken leest en 
regelmatig recensies post. Trots 
op jou!

Ik vind dat je hele duidelijke recensies schrijft. Ik lees je blog-
posts ontzettend graag. Door je blog ontdek ik ook boeken die ik 
zelf niet direct zou pakken, maar na een recensie toch wél leuk 
blijken.



Jessica

www.reviewsandroses.
nlt



De layout van je blog is echt prachtig! Je houd het niet alleen bij het re-
censeren van boeken maar ook series & films! Heerlijk vind ik dat <3 Ik 

kijk altijd weer uit naar een blogpost van jou!t

Ik vind het zo leuk dat je blog een mix 
van boeken, films en series is. Daar-
naast kom je over als een heel gezel-
lig en vrolijk persoon. Je foto’s zijn 
prachtig en ik kijk altijd uit naar je 
recensies.

Je blogjes zijn zo div-
ers, leuk geschreven en 
je foto’s zijn prachtig! 
Ik kijk altijd met veel 
plezier naar je unbox-

ings :)

Ik vind het tof dat je blog zo lekker 
divers en toch consistent is :)



Kwante

www.kwanteinwonderland.com



Je blog is een van mijn favorieten. Je 
bent lekker jezelf en komt over als een 
vrolijk en lief persoon, daarnaast 
vind ik het superleuk dat je boeken-
swaps organiseert en dat je zo actief 
bent op Social Media!

Ik vind je enthousiasme heel aanstekelijk en vind je 
swap-acties super gezellig. Zo fijn om samen af te tellen tot 
kerst. Dat je die jaar zelfs nog meer swaps organiseert vind 

ik super fijn. Ook je originele winacties zijn een pluspunt. 
Of het nu een foto-opdracht is of het verzamelen van een lo-
catie. Ik vind het feit dat je het Alice in Wonderland en Mad 
Hatter-thema door heel je blog doortrekt. Zelfs in je wedstri-

jden én enquetes. Super vind ik dat!



Chantal

magicofbooks.nl



Je bent ontzettend aardig, schrijft 
leuke blogjes en maakt ook nog eens 
adembenemende foto’s! Altijd een feest 
om die foto’s te zien van je, wou dat ik 
zulk talent had! :)

Als Chantal een boek heeft gelezen heeft, waar ze helemaal 
weg van is, weet ik zeker dat ik het ook ontzettend tof 

ga vinden! Ook haar “donkere” stijl (dan bedoel ik met 
haar foto’s) vind ik ontzettend mooi! Daarnaast is het 

een ontzettend aardig en lief persoon en is haar blog 
duidelijk en gevarieerd!! 



Judith 

www.biebmiepje.nl



Judith, iedere week (heb helaas niet 
iedere dag de tijd ;-) ) geniet ik weer 
van je boekrecensies. Jouw persoon-
lijke meningen worden door mij 
enorm gewaardeerd. Ga zo door... 
Dikke knuffel

Ik vind je stukken altijd leuk om 
te lezen en ze zijn goed onder-
bouwd :)



Adorable Books

www.adorable



Ik vind jullie Dutch vs. original covers-rubriek altijd enorm leuk :)



Anouk

www.readingtraveller.
nl



Ik vind je lay-out en 
foto’s echt ontzettend 

leuk!



Femke

www.booksfemme.com



Je Instagram- en blogfo-
to’s zijn onwijs mooi en 

ik vind het tof dat je zowel 
in het Engels als in het 
Nederlands recenseert :)



Joany

www.cravingpages.nl



Ik bewonder nog steeds de openhartigheid in je blogposts. 
Daarnaast ben ik echter ook helemaal fan van je fanart. Ik ben 
nog steeds superblij met je handgemaakte bladwijzers. Zowel 
mijn twee NerdyMommy-exemplaren als de houten Supernat-
ural-variant. Wat ik ook zo fijn vind aan jouw boekenblog 
is dat je steeds vaker afwijkt van de traditionele recensies. Die 
afwisseling is heel erg leuk en sommige van je lijstjes en be-
denkingen zijn echt zo herkenbaar dat het lijkt alsof je mijn 
eigen gedachten bespreekt.

Ik vind het zo leuk om je te volgen! 
Je foto’s zijn superleuk, ik hou van 

je bujo-posts en je onderwerpen zijn 
altijd superorigineel en mooi uit-

gewerkt :)



Anneke

www.eenlettermeergraag.nl



Ik vind het tof dat je een nieuwe, 
minder standaard manier hebt 
gevonden om boeken te bespreken 
en lees je stukjes altijd graag :)



Laurie

lauriesbookshelf.blog-
spot.nl



Laurie is superactief aan het bloggen en dat bewonder ik. Ze is 
ook altijd eerlijk in haar mening, waardoor je weet wat je 

aan haar recensies hebt.

Ik vind het leuk om je recensies te 
lezen en ik vind het tof dat je veel ver-

schillende boeken recenseert :)

Ondanks alles ben je alsnog een heel actief lid in de boeken com-
munity en ik bewonder je daar echt enorm voor



Inge

paperlunch.wordpress.
com



Bijna vergeten, maar Inge hoort er toch echt bij! Haar blog 
is best klein, maar zó leuk. Ze heeft echt een eigen stijl en ik 

kan geen blogje lezen zonder superhard te lachen. Oh, en haar 
quizjes zijn ook echt geweldig. More please 

Jouw blogjes zijn 
echt de meest ge-

niale en originele 
blogjes die ik ooit 
heb gelezen Inge, 

WE WANT MOREEEEE!

Inge, ik hou van je blog! Je doet 
me denken aan de Engelse blog 

Paper Fury (MUST READ) en ik 
moet heel vaak heel erg lachen 

om je mini-reviews en quizjes 
en gewoon je hilariousness. 

KEEP IT UP! :D



Claudia

www.howaboutabook.nl



Ik vind je blog pretty <3 ik hou ervan dat je 
onderwerpen vaak onorthodox zijn en je blog 

leest als een reading lifestyle magazine en dat 
is awesome :)



Joelle

superjoellegirl.nl



JOELLE HOI DRIE KEER RADEN WIE DIT IS JE 
BLOG IS AWESOME EN JE LAYOUT IS AWESOME 
EN JE RECENSIES ZIJN ALTIJD LEUK EN LEKKER 
LEESBAAR EN JIJ BENT LIEF EN AWESOME EN I 
LOVE YOU EN DIT WAS VIVIAN BTW MOCHT JE 

DAT NIET DOORHEBBEN OK DOEI



Liz

www.pluizenbol.nl



Ik vind het leuk dat je ook over schrijven 
blogt :)



Robin

mythousandlives.blogspot.nl



Je bent een hele coole en aardige 
meid en ik vind het supertof dat 
je aan cosplay doet! Je blog is al-

tijd een feest om te lezen :)

Robin is gewoon een topwijf! Heel creatief, gezellig 
en enthousiast.



Marleen

favotritez.nl



Jouw blogjes zijn altijd zo origineel en je 
foto’s zijn zo mooi! Een blog om trots op te 

wezen.



Thyrze

www.infinitestories.nl



Ik vind je blog altijd erg leuk om te lezen en je bent 
ook nog eens een hele aardige meid. Hopelijk kan ik 

nog lang van je blogjes genieten!

Mooie foto’s bij de artikelen, die ik altijd 
graag lees



Melisa

www.booknuts.nl



Haar ervaringen uit Engeland zijn 
supertof om te lezen



Monica

myperfectbooklife.
blogpost.nl



Een leuk mens en dat straalt ook 
uit naar haar blog



Ellis (cinderellis)

www.twentyfourtwelve.nl



Het afgelopen jaar veranderde er het een en ander op 
Cinderellis. Je ruilde even van plaats met Doornroos-

je en liet je blog een tijdje rusten om er vervolgens 
een iets andere invulling aan te geven. Ik vind het 
interessant om te zien hoe je je grenzen bent gaan 
verleggen zodat we nu ook jouw andere interesses 

kunnen ontdekken.  Daarnaast wordt ik nog steeds 
ontzettend goedgezind wanneer er een boekige El-

lis-vlog verschijnt. Die filmpjes zijn echt een boost 
voor mijn humeur. Nog meer zelfs wanneer Koen 

eventjes langskomt om de kijkers kopjes te geven. ;)



ELLIS IS BACK! Zij maakt de meest toffe filmpjes 
ever

Ik vind je video’s altijd heel leuk om te zien en ik vind het ook 
tof dat je andere soort boeken uitprobeert! Het verruimt zeker 

mijn leesinteresses, dus ga zo door!



Nicky

lovelytimewithnicky.
blogspot.nl



Buiten dat Nicky su-
per leuke en creative 
blogs schrijft is ze 
ook zeker de liefste 
blogster die er is!

Hee Nicky! Jouw blog is een van mijn 
favorieten en het doet me onwijs 
goed om te zien met hoeveel plezier 
en passie je ermee bezig bent. Je bent 
zo inspirerend. Ik hoop dat je nog 
heel lang zal blijven lezen en blog-
gen. Dikke knuffel! 

Nicky is ten eerste superaardig. Ten tweede vind 
ik haar toewijding aan haar blog bewonderen-

swaardig!
Ik bewonder je voor alles dat je doet en je altijd positieve insteek in dingen.



Veronique Jansen

www.veroniquesboeken-
hoekje.nl



Veronique, ik word iedere keer weer vrolijk van het enthousiasme 
waarmee jij over boeken schrijft. Het is echt een feestje om rond 

te neuzen op jouw blog! 

(En om je enthousiaste tweets te lezen, ik vind het echt heel leuk 
dat ik je in deze online boekenwereld ben tegengekomen.)



Lisanne

www.ohmybook.nl



Lisanne maakt prachtige foto’s!



Inge

www.readinge.word-
press.com



Inge is een ontzettend lieve meid en haar 
blogjes zijn altijd leuk om te lezen. Ze is nu 
even niet zo actief, maar ik hoop dat ze het 

bloggen weer oppakt!



Melissa

www.melissasbookworld.com



Ik hou van melissa’s aanstekelijke enthousiasme waarmee ze haar 
recensies en posts schrijft. Bovendien heeft ze altijd super goede 
tips voor zowel bekendere als onbekendere boeken waar ik al een 
heleboel titels uit heb gehaald die op mijn wenslijstje beland 
zijn, haha. Ik hoop dat ze nog heel lang door gaat met bloggen!

Ik hou van jouw enthousiasme. Echt, als jij ergens fan van bent dan mag 
iedereen het weten en dat is leuk om te zien. Ik zie je nog wel eens in staat 

om in zo’n fangirl-momentje flyers te gaan uitdelen op straat met daarop 
Koop dit boek! Het is geweldig! Doe het! Nu! Ik vind het vooral heerlijk dat ik 

je een berichtje kan sturen wanneer ik na het lezen van een Sarah J.Maas boek 
even de kluts kwijt ben. Van mij hoef je heus niet elke dag een nieuw artikel 

te hebben klaarstaan maar ik blijf wel heel graag je blog bezoeken dus zoek 
maar rustig uit welke frequentie nu juist het beste aanvoelt voor jou.



Mijn favoriete Engelstalige boekenblog! 
Ik vind je schrijfstijl heel fijn en je ar-
tikelen zijn leuk om te lezen, daarnaast 
zijn je foto’s ook erg mooi. Ook vind ik 
het leuk dat je vaak reageert op reacties en 

actief bent op social media!



Annemieke

adancewithbooks.wordpress.
com



Ik blijf het leuk vinden om mezelf te herkennen in vele van je 
antwoorden bij bijvoorbeeld tags. Maar ook het feit dat we allebei 
kampen met een uitvoerige tbr én dat die er ondanks goede bedoe-
lingen niet meteen kleiner op wordt is heel herkenbaar. Het is ook zo 
leuk om te zien dat Merijn het nu al leuk vindt om boeken te door-
bladeren. Hij gaat ongetwijfeld, samen met jou nog heel wat nieuwe 
fictieve werelden ontdekken. Ik hou ervan dat we elkaar hebben ont-
moet dankzij het bloggen. Nu nog wat floo powder en dan kunnen 
we ook wat vaker offline afspreken. ;)

Je hebt een mooie blog en vind je bent ook 
ontzettend aardig en lief :)



Lieke

makeitpersonal.nl



Je nieuwe lay-out ziet er leuk uit. 
Ook jouw mooie foto’s en spontane 
vlogs (binnenkort nog is eentje?) 
vind ik nog steeds erg leuk om te 
zien. Ben je nog steeds eigen Cos-
play-outfits aan het maken? Want 
het was echt fijn om die van idee en 
schetsen uitgewerkt te zien worden 
tegen een convention.

De blog van Lieke is één van 
de eerste blogs die ik ben gaan 

volgen en ik houd er nog steeds 
super veel van! Ik houd ervan 

hoe persoonlijk haar blog bli-
jft, ze blogt echt over waar ze 
van houdt en deze liefde voel 
je als lezer. EN haar blog ziet 

er zo mooi uit, de foto’s bij de 
teksten zijn echt goed gemaakt, 
het ziet er allemaal super fris en 

vrolijk uit.



Audrey

www.confessionofa-
booknerd.be



Ik waardeer je gedrevenheid. Maar goed ook dat je die hebt want die zal zeker van pas 
komen bij het combineren van een blog én leesclub in combinatie met je studie. Bij 
recensies van je favoriete boeken zie ik je in mijn fantasie - net als Tijgetje rond-
stuiteren van enthousiasme. Op zo’n moment spat je enthousiasme gewoon van het 
scherm. Daarnaast blijf ik het ook super knap vinden dat jij er ondanks je jonge 
leeftijd in geslaagd bent om je droom werkelijkheid te maken én gewoon zelf een 
YA-leesclub op te richten in België.

Lieve Audrey, ik neem altijd graag een kijkje op je blog omdat ik 
vind dat je zo gepassioneerd schrijft over je boekenclub. En ik lees 

graag je recensies omdat ik weet of ik het boek dan ook leuk ga vin-
den of niet. Je bent een topper, ga zo door! 



Audrey, ik vind het super hoe jij je inzet voor de 
Vlaamse YA-lezers en zorgt dat ook zij deel uit 

kunnen maken van events en leesclubs als het al-
lemaal te ver weg is in Nederland. Bovendien ben 

je supergezellig en lief en ik heb je brief nog steeds! 
(en alles uit het pakketje wat niet eetbaar was, haha, 
want dat is op) Je bent super en ooit wil ik je baksels 

proeven



Vanessa

www.mijnbieb.be



Ik heb al enkele keren gemerkt dat onze meningen qua boeken 
wel eens durven te verschillen. Desondanks apprecieer ik net 
de eerlijkheid en directheid van jouw recensies. Na het lezen 
van jouw boekbespreking bestaat er geen twijfel over wat je 
nu juist van een specifiek boek vond. Geweldig ook om te 
zien hoe volhardend je bent als Twilight-fan. :) Natuurlijk 
juich ik je ook een beetje toe als mede-Hufflepuffer.



Annelies

www.boekboetiek.be



Jij bent een van de eerste Vlaamse boekbloggers die ik ben gaan 
volgen en ik volg je nog steeds met veel plezier. Dankzij jouw 
wekelijkse Tussen de regels blijf ik op de hoogte van het recente 
boekennieuws. Ik hou ook van de variatie in recensies die op je 

blog verschijnen. Fictie, non-fictie, thrillers, romans, ... Vaak 
ontdek ik boeken op Boekboetiek die me anders niet zouden opval-

len. Ik vind het ook knap hoe mooi gebalanceerd je blog is. Er is 
niet enkel afwisseling in genres van boeken, maar je wisselt de 
recensies ook sporadisch af met een interessant boekenlijstje of 

je maandelijkse terugblikpost. Daarnaast hou ik ook gewoon heel 
veel van de persoon achter de blog. Ik ben heel blij dat ik jou via 

het bloggen heb leren kennen.



Annelies schrijft naast recensies ook 
andere leuke artikelen over boeken en 
lezen. Annelies blogt frequent en het 

is leuk om haar te volgen! Annelies, je 
bent een kanjer!



Edrienne

www.boekenleven.
wordpress.com



De artikelen op Boek & Leven overtuigen mij altijd om 
een boek net wel of net niet te lezen. Duidelijke en lek-

ker uitgebreide recensies geschreven door iemand die 
weet waar ze over praat. En haar (nieuwe) logo maakt de 

website nog professioneler.



Simone

www.theblacksheepindie.com



Super lief wat jij allemaal 
doet voor indieauteurs :)

Geweldige vrouw met een 
passie voor haar vak!

Lieve Simone, ik geniet van je blog, de ener-
gie spat eraf. Altijd leuk en toegankelijk!

Simone is een echte schaapherder  Ze legt al haar schaapjes in 
de watten  voedert ze op tijd en hoedt haar kudde op een voor-
beeldige manier. Ik hoop dat ze dat nog lang volhoudt



Hoi Simone, via deze weg een 
complimentje voor je blog en 
social media activiteiten. Ga zo 
door, ik hoop nog van heel veel 
nieuw blogs van je te mogen ge-
nieten.

Sinds de start van The Black Sheep 
Indie is het echt een hub voor 
zelfstandig auteurs en Simone 
staat klaar om altijd iedereen te 
helpen. Ik weet dat al haar auteurs 
supertrots op haar zijn.

Bevlogen, enthousiast, positief: een en al bruisende 
energie!

Simone werkt zich de tandjes om selfpublishers de aan-
dacht te geven die zij verdienen; bloggend, bellend, 
mailend, website bouwend, ideeën uitwerkend, nou ja, 
met volle inzet dus. Als er iemand een compliment verd-
ient is zij het wel. 



Simone deelt veel handige tips qua boeken om 
te lezen én te schrijven! Daarnaast is ze ook 
heel aardig en heeft ze altijd heel veel mooie 
plannen om van iemand (e)boek, of van The 
Black Sheep Indie, een nog groter succes te 
maken =)

Simone’s enthousiasme voor boeken is 
aanstekelijk en motiverend! Dankzij haar 
initiatief komt het indie-auteurschap 
echt in opmars. Haar passie inspireert en al 
haar harde werk zal ongetwijfeld nóg meer 
beloond gaan worden in de toekomst!Deze enthousiaste dame is een 

fantastische aanwinst voor 
het boekenwereldje.

Simone is een talentvolle blogster, maar 
daarnaast nog zoveel meer! Een marketing-
dame die mij helpt met het lanceren van mijn 
bundel, meedenkt en ik kan altijd bij haar 
terecht voor vragen. Ze denkt mee met mij en 
geeft me zo nu en dan eens een schop onder 
mijn kont, omdat het nodig is, omdat ik het 
vroeg, omdat ze wil helpen op alle gebieden. Ik 
ben erg blij met haar hulp, Simone, een dikke, 
warme knuffel van deze schaap!

Simone, hartstikke 
bedankt voor alles 

wat je voor iedereen 
doet!!!



Mieke

http://miekewijnantsrecenseert.nl



Serieus, onderzoekt de boeken tot op de bo-
dem, helder inzicht



Tineke

www.ogma.nu



Humoristisch, liefde voor het 
Engelstalige boek, origineel



C. Laffet

www.draftsandstories.
com



Zet zich onzelfzuchtig in om aspi-
rant schrijvers te promoten.



Chantal

www.coffeendcookie.nl



Ik vind je blog ontzettend tof en je 
teamleden zijn ook erg leuk in het 
schrijven van blogjes. Supertof dat 
je zo bezig bent met de thee, je bent 

echt een topper!



Lisa (proud book junk)

www.proudbookjunk.
wordpress.com



Je maakt echt prachtige foto’s en ik vind het zo tof hoeveel werk 
je stopt in je webshop, topper die je bent! Je bent ook nog eens vet 

aardig en je toont heel veel liefde voor YA-boeken :)

Fantastisch blog! Super 
gaaf gedaan! Jullie doen 
het fantastisch, geweld-

ig! Liefs Lisette



Jaike

www.jaikevsdeboeken.nl



Jaike, als ik zin heb om in een nieuw boek 
te beginnen, maar geen idee heb welke dat 

moet zijn, kan ik op jouw blog terecht. 
Wat schrijf je fijne recensies! Met als 

voordeel dat je precies die boeken leest die 
mij ook wel wat lijken. (Maar mijn wil-

ik-lezen-lijst groeit hierdoor nu wel 
hard, hoor ;) )



Dagmar

www.leesendroom.jouw-
web.nl



Je bent super goed bezig met je blog 
en jouw recensies zijn altijd een 

feestje om te lezen 



Annette

www.birdysboeken.
blogspot.nl



Annette, het leuke aan jouw blog vind ik dat 
je niet alleen recensies plaatst, maar juist 
ook schrijft over de boeken die je wilt gaan 
lezen. Het is immers heerlijk om iemand zo 

enthousiast te zien over boeken!



Minca

www.mywingedbooks.
wordpress.com



Aangezien Minca nog maar net is begonnen met haar 
nieuwe blog, is ze heel hard aan het werk om volgers te 

krijgen. En ik moet even zeggen dat ik het zo knap vind 
dat ze zo hard haar best doet en telkens weer een leuke actie 

op weet te zetten. Go Minca, blijf zo doorgaan!



Rowan

www.mypinkfairytale.nl



Je hebt een ontzettend leuke blog en je recen-
sies zijn altijd fijn, jij verdient echt zo veel 

meer! <3



Veronique

www.koukleum.nl



Je hebt een ontzettend leuke manier van schrijven! Je recensies 
zijn heel tof en heel divers! Je recenseer zoveel verschillende 
genres en het houd je blog ontzettend fris! Daarnaast ben je 

ook nog eens een schat van een persoon <3



Karen en Corina

www.samenlezenisleu-
ker.wordpress.com



Elke dag met jullie is feest ! Gezelligheid 
staat bovenaan.

Jullie passie voor boeken is ongekend !
Ik geniet altijd weer van jullie recensies..

Ga zo door kanjers !



Anneke

verhaalverliefd.word-
press.com



Anneke is zo’n leuke meid en 
nu ze het bloggen weer opgepakt 

heeft wil ik even zeggen: Whoow, 
you go girl [hier een leuk gifje]. 

Anneke’s gifjes gebruik is on 
point en super grappig, ik geniet 
dus ook best wel heel erg van haar 

Twitter.


