
 
 

 
- Persbericht - 

 
 

Bijzonder verhaal van auteur Rob Hopstaken & De Legendejagers  
zorgt ook in tijden van afstand voor verbinding  

 

- Vakjuryprijs zet auteurs in het zonnetje - 
 
Rob Hopstaken & De Legendejagers, woonachtig in Etten-Leur, is met het boek ‘Storm over de 
commanderij’ één van de drie genomineerden voor vakjuryprijs Fictie. Daarnaast werd zijn boek 
door het lezend publiek ook nog verkozen tot winnaar in het genre ‘Jeugdboeken’. Jaarlijks wordt 
als tegenhanger van het Boekenbal (voor gevestigde namen), de BoekGoud-prijs uitgereikt aan 
(veelal) debuterende auteurs. 

 
Boeken zorgen voor verbinding. BoekGoud is een aanmoediging om jouw verhaal met anderen te 
delen. Die verbinding is in deze bijzonder en soms moeilijke tijden, waarbij fysieke verbinding vaak 
lastig, is nog belangrijker. De prijs is bedoeld om de bijzondere verhalen van onze auteurs nog meer 
in het zonnetje te zetten. 
 
“Deze prijzen gelden echt als de bevestiging voor het harde werk van de auteur”, aldus Erwin de 
Haan, directeur van Uitgeverij Boekscout. “Ik ben blij dat wij zoveel verhalen het podium mogen 
geven dat het verdient. Wij laten hierbij onze onbevangenheid niet inperken door welk genre dan 
ook. Dus of het werk nu een roman, biografie, dichtbundel, prentenboek, chicklit of welk genre dan 
ook betreft, het wordt van harte welkom geheten.” 
 
Oordeel vakjury 

Door de professionele vakjury werden er prijzen toegekend voor de door hen best beoordeelde 
boeken. Uit ruim 800 titels koos de vakjury uiteindelijk drie in de categorieën: fictie, non-fictie en 
jong talent (YO!). De leden van de vakjury, onder leiding van Anneke van Dok, Mike Tomale en Marja 
Vos, bepaalden met hun expertise de vakjuryprijs fictie, non-fictie en de prijswinnaar van BoekGoud 
YO!. Vanwege de uitbraak van corona is de uitreiking aan het einde van de Boekenweek (medio 
maart) niet doorgegaan. Op vrijdag 29 mei 2020 heeft via een speciale livestream de bekendmaking 
toch plaats gevonden. 
 
Na een spannende strijd is Rob Hopstaken & De Legendejagers uiteindelijk geëindigd op de tweede 
plek. Het oordeel van de vakjury was lovend: “De titel, de omslag en de vormgeving wekken direct 
hoge verwachtingen bij dit boek. Dit wordt vervolgens in de inhoud waargemaakt: de schrijfstijl is 
uitstekend, waarbij de verrassende keuze voor de toepassing van de onvoltooid tegenwoordige tijd in 
een historisch fictief verhaal zeer effectief is. Daarnaast zijn de dialogen sterk, en dragen deze bij aan 
de spanning in het verhaal. Ik was laaiend enthousiast over de vondst van de legendejagers. Wat een 
originele manier om in de geschiedenis te duiken, en iets wat verborgen lijkt tot leven te brengen via 



 
 

een hedendaagse Roger tegenover een middeleeuwse Rogier. Hoewel dit boek in de voetsporen 
treedt van klassiekers als Kruistocht in spijkerbroek, heeft het een geheel eigenzinnig karakter en 
plaatst het zich in wat een nieuw genre genoemd mag worden. De prachtige illustraties maken het 
geheel helemaal af!” 
 
BoekGoud publieksprijs 
De publieksprijs is de prijs van het lezende publiek. Ruim tienduizend enthousiaste lezers bepaalden 
wat de beste boeken van 2019 waren. Via een online verkiezing streden de boeken onderling om de 
winnaar te worden in hun eigen genre. Vanwege de uitbraak van corona is de uitreiking aan het 
einde van de Boekenweek (medio maart) niet doorgegaan. Op vrijdag 29 mei 2020 heeft via een 
speciale livestream de bekendmaking toch plaats gevonden.  
 
Rob Hopstaken won de publieksprijs in het genre ‘Jeugdboeken’ met het boek ‘Storm over de 
commanderij - Twee ridders op één paard’.  
 
Samenvatting boek 
Van 1144 tot 1307 hadden de roemruchte Tempeliers een commanderij in dorpje Alphen (N.B.). Dit 
verhaal vertelt over de laatste jaren van de commanderij in Alphen en over Rogier.  Hij is een 
boerenzoon in het begin van de veertiende eeuw. Als zijn pad dat van Reinout van Lier kruist, lijkt dat 
zijn kans om zijn lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Rogier wil namelijk niets liever 
dan ridder worden, Tempelier. Rogier wordt na veel pogingen eindelijk stalknecht op de 
commanderij. Hij is slim en nieuwsgierig en dat brengt hem van het ene avontuur in het andere. Al 
snel komt hij achter de geheimen van de Tempeliers en begint hij te twijfelen aan zijn roeping. En 
dan neemt het lot een dramatische wending. 
 
Over de auteur 
Rob Hopstaken (1966) is geboren en getogen in Noord Brabant. Na een opleiding tot docent tekenen 
begon hij in 2002 als zelfstandig illustrator en decoratieschilder met zijn eigen bedrijfje Skapare Plan. 
Hij werkt voor diverse restaurants en illustreerde diverse boeken. Met de jaren creëerde hij een 
eigen sprookjeswereld in woord en beeld. In 2012 richtte hij met zijn goede vriend Erik Franken de 
Legendejagers op waarin zijn eigen fantasie, maar ook historische thema's letterlijk tot leven komen. 
Legendejagers is inmiddels uitgegroeid tot een meeslepend en spannend concept en geeft iedereen 
de kans letterlijk in de fantasie of geschiedenis te duiken. 
 
Achtergrond Publieksprijs 
Alle boeken die in 2019 werden uitgegeven door de uitgeverij, maakten kans op de vakjury- en de 
publieksprijs. De publieksstemming vond plaats via een online systeem waarbij lezers naast hun stem 
een onderbouwd oordeel achter moesten laten waarom dit boek de publieksprijs verdiende. 
Losstaand van deze publieksprijzen nomineerde de vakjury negen auteurs in drie categorieën.  
 
De publieksprijs werd opgesplitst in twee ronden. In de eerste ronde werden er uiteindelijk winnaars 
verkozen in een eigen genre, in de tweede ronde werd er een overall publiekswinnaar bepaald, die 
met die titel uiteindelijk €750,- in de wacht sleepte. De overallwinnaar van de publieksprijs is 



 
 

geworden: Ramona Kimberley Molhoop met haar prentenboek ‘Prinses Imara's haar - Kroeshaar is 
mooi’. 
 
Over de schrijversprijs BoekGoud 
Alle boeken die in 2019 werden uitgegeven door de uitgeverij, maakten kans op de vakjury- en de 
publieksprijs. De publieksstemming vond plaats via een online systeem waarbij lezers naast hun stem 
een onderbouwd oordeel achter moesten laten waarom dit boek de publieksprijs verdiende. 
Losstaand van deze publieksprijzen nomineerde de vakjury negen auteurs in drie categorieën.  
 
De BoekGoud-prijs is door Uitgeverij Boekscout in een nieuw jasje gestoken. De uitgeverij, die al 
meer dan 12,5  jaar bestaat, wil met de prijs auteurs stimuleren om met hun schrijftalent aan de slag 
te gaan. BoekGoud geldt als een erkenning voor de prestaties van de deelnemende auteurs en heeft 
als doel schrijvers te stimuleren om hun creativiteit ten volle te benutten, te ontwikkelen en te 
etaleren en daarbij het plezier te ervaren dat met het schrijven samengaat.  
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Dit persbericht is afkomstig van uitgeverij Boekscout uit Soest. 
 
Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op:  
Auteur: Rob Hopstaken & De Legendejagers, e-mail: legendejagers@gmail.com.  
Uitgever: Erwin de Haan, tel. 035-603 79 37, e-mail: marketing@boekscout.nl. 
 
U kunt beeldmateriaal of een digitaal recensie-exemplaar opvragen via marketing@boekscout.nl. 
Wilt u geen persberichten van Boekscout ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden. 


