
KLEURBOEK 
WISKUNDE 

DIRK HUYLEBROUCK

Geef kleur aan 60 wiskundeklassiekers



Uitgever� Academia Press
Coupure Rechts 88
9000 Gent
België

www.academiapress.be

Uitgever� Academia Press maakt deel uit van Lannoo Uitgever�, 
de boeken- en multimediadivisie van Uitgever� Lannoo nv. 

ISBN 978 94 014 8004 8
D/2021/45/390
nur 476

Dirk Huylebrouck
Kleurboek wiskunde. Geef kleur aan 60 wiskundeklassiekers
Gent, Academia Press, 2021, 88 p.

Eerste druk, 2021

Vormgeving: Studio Lannoo
© Dirk Huylebrouck & Uitgever� Lannoo nv, Tielt

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro�lm of op welke andere w�ze ook, 
zonder voorafgaande schri�el�ke toestemming van de uitgever.

KLEURBOEK 
WISKUNDE 

DIRK HUYLEBROUCK

Geef kleur aan 60 wiskundeklassiekers



Voorwoord

Beste kleurder,

Voor je ligt ons allereerste wiskundige kleurboek, samengesteld door wiskundige Dirk Huyle-
brouck. Een unieke compositie waarmee je je brein op een speelse manier 
kan prikkelen. 

In dit boek kan je op creatieve w�ze kennismaken met bekende en minder bekende 
wiskundeklassiekers. Van de stelling van Pythagoras tot honderd c�fers van het getal pi, 
en van rollende cirkels tot veertienhoekige sterren. Door de wiskundige  guren in te kleuren 
vind je pracht en plezier in patronen, formules en abstracte structuren. Daarnaast voorziet de 
auteur op het einde van het boek een extra woordje uitleg voor wie zich graag in de wondere 
wereld van de wiskunde verdiept.

Dit boek is voor alle lee��den een ware ontdekkingstocht: voor jonge tekenhelden, 
volwassenen die graag binnen de l�ntjes kleuren en gevorderde wiskundeknobbels.

Dus scherp je kleurpotloden en ontdek!

Het team van Academia Press
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