
 

 
 
P E R S B E R I C H T 
 
  

Grootste Nederlandse lezerssite reikt publieksprijzen uit 

Lezers kiezen voor Hendrik Groen, Hugo Borst, 
Samuel Bjørk en Carry Slee 

  
27 SEPT 2016 | Na een stemperiode van iets meer dan drie weken, reikt boekensite Hebban.nl vanavond de 
felbegeerde Hebban Awards 2016 uit. Grote winnaar van de verkiezing voor de beste boeken van het jaar is 
Hugo Borst. Zijn boek ‘Ma’ won in de categorie non-fictie met 29% van de stemmen. De beste roman is ‘Zolang 
er leven is’ van Hendrik Groen (21%). ‘De doodsvogel’ van Samuel Bjørk (23%) werd verkozen tot beste 
thriller. De Hebban Award voor beste young adult-boek gaat naar Carry Slee (22%). De 67-jarige schrijfster 
ontvangt de prijs voor haar jeugdboek ‘Kapot’. Er werd bijna vijftigduizend keer gestemd.  
 
De Hebban Awards worden vanavond vanaf 19:30 uur uitgereikt tijdens het lezersevent Hebban Live! in de 
Buiksloterkerk in Amsterdam-Noord.  
 
Top 3 beste romans: 

1. Zolang er leven is van Hendrik Groen (uitgeverij Meulenhoff Boekerij) - 21% 
2. Nachtblauw van Simone van der Vlugt (uitgeverij Ambo|Anthos) - 16% 
3. Het smelt van Lize Spit (uitgeverij Das Mag) - 13%  

 
Top 3 beste thrillers 

1. De doodsvogel van Samuel Bjørk (uitgeverij Luitingh-Sijthoff) - 23% 
2. Verborgen van Karin Slaughter (uitgeverij HarperCollins Holland) - 19% 
3. Als het zaterdag wordt van Nicci French (uitgeverij Ambo|Anthos) - 12% 

 
Top 3 beste non-fictie 

1. Ma van Hugo Borst (uitgeverij Lebowski) - 29% 
2. Menthol van Frank Krake (eigen beheer) - 17% 
3. Neem een geit van Claudia de Breij (uitgeverij Lebowski) - 13% 

 
Top 3 beste young adult 

1. Kapot van Carry Slee (uitgeverij Overamstel) - 22% 
2. Schuld van Mel Wallis de Vries (uitgeverij De Fontein) - 18% 
3. Bloedbroeders van Helen Vreeswijk (uitgeverij Van Goor) - 13% 

 
 
 
 
 



 
 

Hebban Awards 2016 
De beste boeken van het jaar-verkiezing werd voor de tweede keer georganiseerd. Er zijn Hebban Awards in de 
categorieën Beste roman, Beste thriller, Beste non-fictie en Beste Young Adult. Elke categorie bestond uit een shortlist 
van tien titels verschenen tussen 1 september 2015 en begin juli 2016. De shortlists werden samengesteld op basis van 
de statistische gegevens op Hebban.nl en een voorverkiezing onder meer dan 7.000 leden. Bij het stemmen konden 
lezers ook zelf boeken nomineren. 

Wie wint de eerste Hebban Debuutprijs voor romans? 
Naast de huldiging van de winnaars van Hebban Awards 2016 wordt vanavond tijdens Hebban Live! de winnaar van de 
eerste Hebban Debuutprijs voor romans bekendgemaakt. De jury van deze aanmoedigingsprijs voor nieuw talent bestaat 
uit recensenten en redactieleden van Hebban en een aantal boekverkopers. De kanshebbers zijn Kim van Kooten 
(Lieveling), Sandra Bernart (Ik zag Menno), Inge van der Krabben (Tot waar we kijken kunnen), Lize Spit (Het 
smelt) en Eric Rozing (De psychiater en het meisje). 

Hebban Live! 
Onder de titel Hebban Live! organiseert de boekensite voor het eerst een lezersevenement rondom de uitreiking van de 
Hebban Awards. Vanavond van 19 tot ca 22.00 uur staat de Buiksloterkerk geheel in het teken van boeken. Het 
programma wordt gepresenteerd door Bart Gielen (initiatiefnemer van Barts Boekenclub). Naast interviews met o.a. de 
genomineerden voor de Hebban Debuutprijs, zijn er proza pitches van veelbelovende debutanten Jente Posthuma, 
Haro Kraak, Anke Laterveer en Octavie Wolters. De Hebban Awards worden uitgereikt door o.a. thrillerschrijfster 
Kim Moelands en de onlangs in Amerika doorgebroken schrijver Thomas Olde Heuvelt. De live muziek wordt 
verzorgd door de band De Stijlfiguren met Jet Steinz (auteur van ‘Steinz, gids voor de wereldliteratuur’). 

Over Hebban.nl 
Boekensite Hebban.nl werd opgericht in 2014 en is binnen korte tijd uitgegroeid tot de grootste lezerscommunity van 
Nederland en Vlaanderen met meer dan 120.000 leden. De site wordt maandelijks 300.000 keer bezocht, goed voor 
ruim een miljoen pageviews per maand. Een tienkoppige redactie verzorgt het boekennieuws en organiseert regelmatig 
online leesclubs. Hoofdredacteur is Sander Verheijen, eerder oprichter van thrillersite Crimezone.nl (nu onderdeel van 
Hebban).  

 

Niet voor publicatie 

Voor meer informatie, interviewaanvragen met de prijswinnaars en/of aanwezigheid tijdens Hebban Live! in de 
Buiksloterkerk, neem contact op met:  
  
Sander Verheijen Tim Boersma 
Hoofdredacteur Hebban.nl Persvoorlichter 
sander.verheijen@hebban.nl tim.boersma@bfcc.nl  
06 10 12 12 75 06 55 13 18 87 
 


