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In 2001 verscheen het boek ‘Gevaarlijke’ Zeedieren van John Serton 
en Jos Groenen. Het Nederlandstalige boek laat met prachtige en 
indrukwekkende foto’s zien welke mogelijk gevaarlijke zeedieren er zijn 
en hoe verwondingen er uit zien. Het gaat over wat hen gevaarlijk maakt, 
hoe eerste hulp toegepast kan worden en wat er aan preventie gedaan 
kan worden.
Het boek was een overtuigend succes! Het kreeg de Wetenschapsprijs van 
de NOB en werd onder andere als standaardwerk voor elke ziekenboeg 
aangeschaft door de Koninklijke Marine.
Het boek ‘Gevaarlijke’ Zeedieren is een onmisbare handleiding voor 
duikers en water-recreanten, maar ook voor aquariumhouders en 
hulpverleners, zoals artsen, EHBO-ers en strandwachten.
 
De gehele eerste druk was in korte tijd uitverkocht en om aan de blijvende 
vraag te voldoen, is nu een volledig herziene uitgave uitgebracht. Deze 
herziene uitgave heeft meer dan 300 (waarvan 150 nieuwe) prachtige en 
indrukwekkende foto’s van zeedieren en verwondingen. Daarnaast heeft 
het boek een compleet nieuwe lay-out en een luxe hard-cover gekregen. 
De tekst is inhoudelijk verbeterd en geactualiseerd. Het is in Nederland het 
meest complete boek op dit gebied.

Ontwerp     Cosmiczebra - Eindhoven
Uitgever     Cosmiczebra BV - Eindhoven / Utrecht
Techniek     full color, hard-cover, omslag laminaat, 200 pagina’s op
          kwaliteits offset papier, genaaid gebonden
Verkoopprijs   38,- euro inclusief BTW
 
Volledig herziene uitgave van het boek ‘Gevaarlijke’ Zeedieren
 •  300 foto’s van zeedieren en verwondingen 
 •  150 nieuwe foto’s 
 •  verbeterde en geactualiseerd tekst 
 •  nieuwe lay-out 
 •  luxe hard-cover
www.cosmiczebra.com of books@cosmiczebra.com / T 040-7870787
 
Infotainment ‘Gevaarlijke’ Zeedieren
De schrijvers John Serton en Jos Groenen verzorgen op afspraak ook 
infotainmentsessies over gevaarlijke zeedieren. De presentatie wordt 
ondersteunt met video, prachtige foto’s, dia’s en veel modellen van  
gevaarlijke zeedieren.
Bel 073-6221173 of 0492-365528 of mail john.serton@planet.nl voor 
meer informatie. 


