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Brandhaard Azië : oorlogsdreiging en conflicten in Afghanistan, Pakistan, India, Kashmir en Tibet
Eric
S. Margolis 2002
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die
toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en
keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier
van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; ·
de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van
Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast
aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
Het 80/20- principe Richard Koch 2017-11-18 Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker
van Richard Koch waar wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het
80/20-principe klinkt als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk
bewezen principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor organisaties te
gebruiken is als analyse-instrument (met welke producten behalen we de hoogste winst?), en op
persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet ik focussen, wat zijn de beste
oplossingen?). In beide gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit.
Op strategisch niveau, maar ook in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan
met dit boek zijn voordeel doen. Het helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De
jubileumeditie van dit standaardwerk is aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking van het
principe in (online) netwerken.
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983 Behandeling van basisbegrippen en uiteenzetting van de
belangrijkste theorieën over de werking en de invloed van massamedia.
Zwarte Magiërs Trudi Canavan 2012-03-16 Hoewel Sonea is toegelaten tot het magiërsgilde, wordt ze
er met weinig respect behandeld. Ze is tenslotte opgegroeid in de sloppenwijken van Imardin en van
lage komaf. En zulk gezelschap is in de ogen van haar hooggeboren medeleerlingen onacceptabel.
Maar haar talent is onmiskenbaar en al snel wordt ze toevertrouwd aan de zorgen van Akkarin, de
opperheer van het Gilde en een van de machtigste magiërs van het land. Maar Akkarin draagt een
gruwelijk, duister geheim met zich mee... 'Dit boek heeft alles voor de liefhebber van goede fantasy:
een wonderbaarlijke gedetailleerde wereld en een op-het-puntje-van-je-stoel plot. Kortom, een must.' Jennifer Fallon, auteur van de Kronieken van Wolfsblad
Modern Digital Electronics R. P. Jain 1997
Relativiteit Albert Einstein 1986 De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt ruimteen tijdproblemen en de geldigheid van basisnatuurwetten in bewegende coördinaatstelsels.
De angel van het sterven Fritz Zorn (pseud. van Fritz Angst) 1978 Minutieuze analyse van het lijden en
de ondergang van een welgestelde, jonge Zwitserse leraar die tijdens een psychotherapeutische

behandeling vanwege een zware neurose ontdekt dat hij kanker heeft.
Objectgeorinteerde software engineering
Stiller 2002
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Steve Jobs de biografie Walter Isaacson 2013-06-12 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de
serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast
dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en volledige biografie van
Steve Jobs Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met
Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson
heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman
te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de
voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer hoofdredacteur van Time
Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin,
Henry Kissinger en Albert Einstein.
Gekidnapt door de Taliban Dilip Joseph 2014-11-14 Het ongelooflijke verhaal van arts Dilip Joseph,
Gekidnapt door de Taliban en bevrijd door SEAL team 6. Wat begint als een routinebezoek aan een
plaatselijke kliniek, verandert in een nachtmerrie als de kliniek wordt overmeesterd door
Talibanstrijders. Arts Dilip Joseph en twee medewerkers worden meegenomen. Na negen uur rijden
door de woestijn komen ze aan op een geheime locatie, waar ze gruwelijke video s te zien krijgen van
gemartelde gevangenen. Doodgaan lijkt slechts een kwestie van tijd, maar te midden van al deze
ontberingen ervaart Joseph ook de nabijheid van God. Er ontstaat bovendien een bijzonder contact met
een van de ontvoerders, de 19-jarige Wallukah. Na vier dagen is er in de vroege morgen plotseling veel
rumoer. Het is een elite-eenheid van de Navy SEALs, Team 6. Hun inval leidt tot een vuurgevecht
waaruit maar weinigen levend ontsnappen. Dilip Joseph geeft als arts leiding aan Morning Star
Development, een organisatie die zich richt op medische zorg en preventieprojecten op het Afghaanse
platteland. Zijn verhaal bleef lang rondzingen in de media, want het is zeer ongebruikelijk dat de
geheime organisatie Navy SEALs ingrijpt bij een ontvoering. Maar de nadruk in dit verhaal ligt niet op
sensatie; het is juist een menselijk verhaal over waardigheid, vasthoudendheid en geloof. Joseph
schreef Gekidnapt door de Taliban samen met James Lund.
Prins der getijden Pat Conroy 1992 Een footballcoach uit Zuid-Carolina vertelt aan de psychiater van
zijn geestesziek geworden zusje hun levensgeschiedenis.
Rapport van de Club van Rome
Dennis L. Meadows 1972
Datanetwerken en telecommunicatie
R. R. Panko 2005
Flauberts papegaai Julian Barnes 2021-11-23 Moderne klassieker van Julian Barnes, Engelse
schrijver van o.a. Alsof het voorbij is; deels een biografisch essay over Gustave Flaubert, deels het
(fictieve) verhaal van een obsessieve zoektocht. In ‘Flauberts papegaai’ van Julian Barnes raakt
Geoffrey Braithwaite, een ouder wordende arts wiens vrouw is overleden, gefascineerd door het leven
en werk van Flaubert en reist regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de schrijver
gewoond en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen in een poging te ontdekken wat er nu eigenlijk
te weten valt over iemands leven – of het nu dat van Flaubert, van zijn overleden vrouw of van hemzelf
is. ‘Flauberts papegaai’ is een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van Julian
Barnes. Het is een roman, het is een biografie van Flaubert, het is literaire kritiek en het is tevens een
commentaar op deze drie genres.
Databases David M. Kroenke 2017
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden
Stephen P. Robbins 2003 Studie- en trainingsboek voor
leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.
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